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[Eerste deel]
Mara.
Spel in drie handelingen en een Proloog
Door Herman Middendorp.
Personen:
De Prologus.
Silvio.
Tobias.
Mara.
De portier.
De Vader Cyprianus
Een matroos.

De proloog
(De Prologus spreekt voor het gesloten doek).

Gij goede menschen, in dit huis vereend, voordat gij mild uw wakkere aandacht leent
aan klank, gebaar en handel, merkt wel aan wat ik u zeg, en wilt mijn woord verstaan:
dit simple spel is vreemd aan zede en tijd, een schuchter kind gelijk dat gaarne mijdt
het straatsch gewoel en luide kleuren, treedt het in het licht uws luisters, en het weet
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zijn schamel aanzijn in den schoonen kring van uw gehoor, een poovre vreemdeling.
Gij die den lach en 't blijde leven mint, de gulden uren om uw leden spint tot een
gewaad van louter vreugde en lust, en nooit een stem uit over-aardsche rust gehoord
hebt die door martelende vraag naar goudener geluk àlles omlaag rukte in uw hart
aan grootheid en geluk, en sloeg tot hooger heil uw heil aan stuk, - gij zult wellicht
de beelden langs u zien verglijden met koele aandacht, ze vervliên in nacht, een
zeil gelijk dat aan den rand der diepe kim vernevelt naar een land dat men niet kent,
te kennen niet begeert. Maar u, wien 't goede leven heeft geleerd te peinzen naar
den aard van ieder ding, - ook 't peinzen is gewin, zij 't met gering begrip en
onderscheiden - u moog' uit dit spel een lief en wel-vertrouwd geluid naar boven
wellen als een eens-gekend verdonkerd lied, waarvan men lang ontwend is aan de
woorden en de zoete wijs. Gij allen, 't zij uw leven onder grijs- gedekten wolkedruk
verloren ligt van ongevonden troost, 't zij uw gezicht drage afglans van onthuld
geheimenis waartoe de blijde ziel gestegen is, - verdoolden en gezegenden, als gij
de laatste van deez' wisselende rij hebt zien verschrijden, en herinnering die waas
van teerheid weeft om ieder ding,
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u mooglijk schenke een eenzaam zielekind, wil 't niet verwerpen, maar het koestren
in 't warmende dons van uw gedachte en droom, dat diepe vrede over uw zielen
koom. Want eendre deernis over allen daalt, die vloekt, die bidt, die recht gaat of
die dwaalt. Wie lief heeft, trouw is en gelooft, verwint; nu opent oor en oog, het spel
begint.

Eerste handeling.
(Open plek in het bosch, voor het huis van de melaatschen. - Zeer donkere avond. - Silvio en
Tobias komen op).

Tobias.
Niet verder! - waartoe dient het zwerven in
deze onbekende, kneed'bre duisternis?
Sinds ons de zee spoog op 't ongastvrij oord
dat onze voeten treden - zou men niet
gelooven dat de gramme golven 't niet
de moeite waard gevonden hebben onze
twee schaam'le levens mede te verzwelgen? sinds doolden wij voor 't minst een uur in 't rond,
tastend naar 't pad en borend in den nacht
onze overbodige oogen, scheurend in
struik en struweel wat ons gelaten werd
buiten 't ellendig lijf, en havenend
zelfs dat: bloed streepte schrijnend aan mijn handen;
mijn voeten zijn geen voeten meer, de rots
die brokk'lig sperde 't staag-omdonkerd pad,
deed ons, nog zwijmelziek van 't wielende
geweld der zee, tuim'len van tred op tred,
een struiklend zwerven in verbijstering.
Genoeg, niet verder - als ik sterven moet
is 't hier zoo goed als elders, - blijf ik leven,
dan zij 't ook verder zonder 't redeloos
omdolen in de blindheid van dit land.
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Silvio.
't Is goed - wij zullen wachten tot de nacht
van woud en klip de trage wieken heft.
Ook meen ik, dat de maan moet rijzen vóór
den morgen.
Tobias.
Ja, dat is zoo, binnen 't uur.
Silvio.
Rusten wij dan tot zooveel wisseling
gewonnen is van zwart in lichternis,
dat wij het land verkennen mogen waar
God ons geleid heeft, die ons uitverkoos
boven onze arme kameraden: 't groote
graf heeft zich ruischend over hen gesloten,
het weigerde ons, denk Tobias, wij tweeën
gered op al die andren, denk en dank......
Tobias.
Ge zijt gebleven wat ge waart, een droomer....
Wat voegt ons dank voordat we weten waar
we zijn beland? Licht mooglijk hadden de andren
zoo ze nog danken konden, meer dan wij
tot danken stof. Geen levend schepsel schijnt
dit land te bergen, buiten het geweld
van wind en water trof niet één gerucht
onze ooren, en geen teeken speurden wij,
geen zweem van menschen of gedierte, niets.
Eenzaam den dood te wachten, schijnt u dat
zoo dankenswaard? En zoo er leven achter
't gordijn van duister schuilt, kan dat voor ons
niet honderdvoudig dood beteekenen?
Te danken voor de schaamle onzekerheid
die door zijn onbewogen voorhang niet
het zwakst gespeel van schemer glippen laat......
Gij zijt gebleven, wat ge waart, een droomer.
Silvio.
Is niet de waarheid schoonst als zij zich hult
in kleed van droomen?
Tobias.
Niet om schoon te zijn
is waarheid waar, maar om het ware alleen;
elk tooisel mindert voor die zaak haar krachten.
Silvio.
Mijn goede Tobias......
Tobias.
Mijn goede Tobias......
En dat is heel uw antwoord?
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Silvio.
Dat is al.
Wel drijft een ander antwoord overwaasd
van nevel, aan den einder van mijn denken,
maar de adem van dat woord is niet aan mij.
Tobias.
Wat baten woorden voor den bangen doem
der schrik'lijkste eenzaamheid, het eeuw'ge wak
der zee golft achter ons, en voor ons rijst
geweld van rots...... of kunnen 't boomen zijn......
Neen, toch niet, rots, een enkle lijn, die scherp
de snijding teekent in de grauwe lucht......
Merkt ge wel, Silvio, die schaduw, zwart
en dreigend, en den zwaren nacht te sterk?
Silvio.
Het duister mindert voor 't nabije rijzen
der maan......
Tobias.
't Is rots, ik ben er zeker van,
graniet dat elken verdren toegang spert,
want voor zoover ik zien kan rijst het recht
en onbegroeid......
(Muziek).
Muziek! Muziek!
Silvio.
Muziek......
Hier is een ander antwoord, Tobias!
Tobias.
Hier moeten menschen zijn; wij zijn gered!
En deze rots, mijn God, het is geen rots!
Het is een muur, een steenen muur, en zie,
zie Silvio, een poort! Wij zijn gered!
(Hij wil op de poort toesnellen; Silvio weerhoudt hem).

Silvio.
Smaad niet het teeken, ons door God gesteld,
en treedt niet tusschen Eeuwigheid en mensch!
(Zij wachten tot de muziek zwijgt).

Tobias.
Nu spoedig! ja, het is een poort! Een poort!
Wij zijn bij menschen! Silvio, hoe kunt
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ge uw hart weerhouden, en volharden in
dat starre zwijgen! Denk, wij zijn gered!
Silvio.
Mijn dank bereikte d'Almacht voor den uwen.
Tobias.
Een klopper! - Tweemaal, driemaal, hout en ijzer,
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heerlijk geluid! - Wat mag dit zijn, dit huis,
de zwijgende gestrektheid van dien muur......
Het lijkt een klooster, Silvio; 't zou best
een klooster kunnen zijn......
Silvio.
Ik weet het niet;
klop andermaal, zoo geen gerucht u zegt
dat men uw kloppen hoorde.
Tobias.
Silvio......
daar zal toch geen gevaar!... ik ben niet bang,
maar alles is zoo zonderling, die poort
zoo dreigend, alles, alles zonder de
vertrouw'lijkheid, die het nabij-zijn van
menschen gewoonlijk mee-brengt. Maar het zij!
Daar gaat opnieuw de klopper, nog eens, nog eens;
gij hebt toch die muziek wel duidelijk
gehoord, - 't was geen begooch'ling, Silvio?
Silvio.
Neen, die muziek was geen begoocheling,
zoo niet de gansche wereld van geluid
en kleur begooch'ling is......
Tobias.
Ik hoor gerucht!
Een voetstap nadert en geklank van sleutels!......
De portier
(van binnen).
Wie waagt het, de verworpenen te naadren?
Tobias.
Twee schepelingen, door een gril van storm
en zee gespaard, van vaartuig en bemanning,
die ondergingen in de golven, vragen
gastvrijheid.
De portier.
Wacht geen gaven van wie alles
genomen werd.
Tobias.
Geen gaven van wie alles
genomen werd...... Ge kunt ons toch een dak
boven ons hoofd, een peluw voor het afgematte lichaam schaffen, en een klein
deel van uw voorraad.
De portier.
Niets. - Geen dak, geen brood,
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waar men aan ons, die alles derven, alles
moet weigeren?
De portier.
De woning van den dood.
Tobias.
Wat mag dat zijn.... ik huiver van die stem....
't Is mij te moede, Silvio, als wacht
ons weinig goeds...... Nog eens, ik ben niet bang,
maar lijkt ook u niet alles vreemd en duister?
Ik hoorde menigmaal van spokerij,
van alfsgedrocht en wonder avontuur,
en menig schepeling, die na zijn tochten
de heugenis van zonderling ontmoeten
bewaarde en thuis den kring van luisteraars
deed sidderen...... Heugt u nog, Silvio,
dat Marius, onze oude stuurman, dien
de zee met de anderen versloeg - God hebbe
hun zielen - hoe ons Marius vertelde
van Sint-Brandaen, die tartend ongeloof
leerde verwinnen door de wonderreis
die God hem opgelegd had? - wat hij zag,
tot Judas en den Booze toe, de plaats
der eeuwige verschrikking; - het geween
van de verdoemden hoorde hij den put
ontstijgen, waar hij langs kwam......
Silvio,
speurt gij geen dreiging in wat komen zal?
Silvio.
Onze aarde is groot van onbegrepen dingen,
en ik vermoed zoo min als gij wat ons
die poort verborgen houdt; - maar laat ons zien.
Zoo gij een mersch zijt, die gesproken hebt,
vertoon u!
Tobias.
Hoor, de sleutels rinkelen!
De deur knarst in de hengsels...... Silvio,
bang ben ik niet, maar vreemd is alles toch
Een innerlijke stem......
Silvio.
Misschien zijt gij het nu,
die voor de vreugde uw hart te vroeg ontsloot.
(De portier op met een lantaren).

Tobias.
Zijt gij een mensch?
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De portier.
Terug; onrein! onrein!
Tobias.
De roep van de melaatschen!!......
Silvio.
Wèl een mensch,
maar dien God zwaar zijn mensch-zijn dragen doet.
Spreek, goede vriend, is werkelijk uw lot
zoo droevig als uw schrikkelijke woorden
vermoeden doen?
De portier.
Zoo droevig is mijn lot,
het lot van allen die met mij dit huis
bewonen.
Tobias.
Groote God, dan heeft de zee
ons uitgespogen op een eiland van
melaatschen! Silvio! De lucht die wij
inademen is met een damp vergiftigd,
afschuwelijker dan de pest! De wind,
die in de boomen omgaat, draagt den Dood
mede op zijn vlerken!......... Wèg!.........
(Tobias af.)

Silvio.
Duidt hem niet euvel,
dat hij met ruw gerucht uw vreê verscheurt,
het is zijn angst......
De portier.
En gij, hebt gij geen angst?
Silvio.
Wel krimpt een huivering mijn hart te zaam
van vrees en van ontzetting, maar het meest
- zoo ik mijn hart versta - van mededoogen.
De portier.
Mijn goede heer - zoo niet mijn nadering
verderf beteekende, ik zou u vragen
uw hand te mogen kussen
Silvio.
Maar ik ben
niet bang, mijn vriend; het was een oogenblik......
Het vreemde van dit alles deed mij huiv'ren;
beroer mij met uw lippen, waar ge wilt.
De portier.
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Mijn goede heer, ge weet niet, wat ge zegt!
Ik zou te slecht uw goedheid loonen, zoo
mijn mond, ja, zoo de toppen mijner vingers
u aan te raken dorsten.........
Silvio.
Wel heeft God
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een schepsel zwaar bezocht dat in een woord
van simple deernis zulk een weldaad ziet.
Mijn vriend, is onder uw genooten niet
één die u allen leidt, en u gebiedt,
en die ook mijn gevluchten Tobias en mij
kan raden hoe wij best ons leven richten
naar 't grillig willen van ons lot?
De portier.
O ja,
mijn goede heer, dat 's vader Cyprianus;
zijn woord is ons tot balsem, en voor u
zal 't wijsheid zijn: hij draagt ons aller leed
bij 't zijne en noemt zijn lot een lichten last......
Ik haal hem voor u.
Silvio.
Zeg den wijzen vader
dat een verdwaalde zwerveling zijn hulp
gevraagd heeft.
(De portier af).
Wondre wiss'ling van geval
in weinige uren; - met den morgen nog
hemel en zee als eenzame genooten;
tot peinzen reede, neigend naar den droom
die den verstilden drang van hart en geest
leidt haar een ander, einderloos verschiet......
In d'avond een met de verstootenen,
en levend dood met ongestorven dooden.
Zal dit het einde van de tochten zijn
die mijn getrouwe droomen door het land
van mijn verbeelden deden, en mij steeds,
hetzij ze keerden met het goud en rood
van d'avond, de bestarde sluiers van
den nacht, de geuren van den morgen, altijd
de hunkring lieten van een ongestild
verwachten, en den vagen, verren glans
van ongewonnen vreugd?
Is dit het antwoord
op al de vragen, die van kind af aan
ontbloeiden aan mijn hart - de vreemde vragen
die ook in oogenblikken van geluk
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donkerden langs de glanzing van mijn vreugd,
zooals de plotselinge schaduw van
een hooge, breed-gevlerkte vogel valt
over de bloemen van een veld vol zon......
Zal dit dan de eindlijke vervulling zijn
van de beloften die het zoekend kind
meende te speuren in de stille stem
van d'avondwind, in 't ruischen van den regen,
en in de glanzing van den tragen stroom
die blanke zeilen langs zijn woning voerde
naar onbekende kimmen? De vervulling......
Mijn God, zoo dit het woord is dat uw wijsheid
spreekt op mijn vragen - schraag mijn wank'len
moed......
(Een stilte. - Zachte muziek, die met korte tusschenpoozen, tot het einde der handeling
voortduurt. De Vader Cyprianus door de poort op. Achter hem de portier).

De Vader.
Mijn zoon, ik hoorde hoe de hemel u
geleid heeft naar dit oord, dat iedereen
angstvallig te vermijden pleegt, gewis
met reden; maar wij zallen alles doen
wat in ons menschelijk vermogen ligt
om te verhind'ren dat het lot dergenen,
die hier vereenigd zijn, ook 't uwe wordt.
Silvio.
Mijn Vader, zoo de hemel heeft besloten
dat mijn geval het uwe dekken moet,
moge berusting rijzen uit des harten schat
die lichaamskwaal nòch dood vermag te mindren.
De Vader.
Zijt gij niet bang?
Silvio.
Ik wàs het; nu niet meer,
en zoo nog mijn gedachten in den greep
van angst gevangen lagen, zou de rust
van uwe woorden ze bevrijding brengen.
De portier.
Ik zeide 't, Vader, deze vreemdeling
is niet bevreesd.
(voor zich)
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Licht is hij meer dan mensch...
De Vader.
Maar 'k hoorde zeggen dat ge niet alleen
gekomen waart, maar dat een lotgenoot
u vergezelde.
Silvio.
Dat is Tobias,
de vrees joeg hem van hier, toen hij vernam
wat schrikkelijk geheim de poort verborg
die hem eerst redding te beloven scheen.
De portier.
(voor zich)
Niet dat die ander vlood is wonderlijk,
maar wel dat deze blijft, en zonder angst
voor onze naadring schijnt,
Nooit heeft een mensch
zoo tegen mij gesproken, dit is meer
dan menschelijk...
Silvio.
Wat is uw raad, mijn Vader;
wat zal ik doen?
De Vader.
Het ware God verzoeken
zoo ge onze woning intradt, en ge zult
nochtans twee maanden ons nabij-zijn moeten
verdragen. Viermaal in een jaar brengt ons
een schip van over zee 't behoeven, dat
het eiland zelf ons niet verschaffen kan.
Het is een maand geleden dat het ons
voor 't laatst bezocht. Zoo God wil zal de tijd,
hoe traag hier de uren glijden naar 't voorbij zijn loop volbrengen zonder dat de kwaal
u aantast; de gestrektheid van het land
is rijk aan diepe kloven in de rotsen,
die u beschutting bieden tegen wind
en regen, het gewas van grond en boomen
biedt overvloed van voedsel, waar geen kiem
van dood in is verborgen, wild gedierte
huist in de bosschen niet, en voor den nacht
is andere bescherming dan spelonk
en bergspleet u kan bieden, niet van noode,
want de uren, die het avond-dalen aan
den morgen-schemer binden, zijn hier zoel
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en zonder kwade dampen.
(Tobias aarzelend op).

Tobias.
Silvio!
Ge zijt nog hier?......... Ge waagt u roekeloos
bij die de wereld uitgeworpen heeft,
en voelt geen vrees dat God u straffen kan
voor zondige gemeenschap met wie Hij
geteekend heeft? Gij............
Silvio.
Schaam u, Tobias!
(De muziek, die gedurende enkele minuten gezwegen heeft, vangt tijdens het spreken van Tobias
het voorspel aan van een koraalzang).

De Vader.
Mijn zoon, zoo gij uw vrees voor enkele
momenten heerschappij ontzeggen kunt,
hoor hoe deze uitgestoot'nen naderen
tot God, en leer van hen deemoedig zijn.
(Koraalgezang van binnen).
Eeuwigheid wacht onbewogen;
zacht aan aardes doem onttogen
stijgen zielen naar de glansen
die ver achter aardsche transen
spannen wonderlichte bogen;
Eeuwigheid wacht onbewogen.
Klacht noch tranen zijn verloren;
diep uit overdolven voren
rijpt tot schooner vreugden wakker
lijden uit den levensakker.
Tot een hooger bloei herboren
zijn geen klachten meer verloren.
Eeuwigheid wacht onbewogen,
boven haat en mededoogen,
boven bangen en verblijden,
boven aardes ruimte en tijden.
Achter stervens doode logen
wacht het eeuw'ge, onbewogen.
(Een stilte).
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Silvio.
Is dat een lied van menschen die gestort
zijn in een afgrond van zoo diepe ellende?
De Vader.
Door tranen zijn hun oogen zoo verhelderd
dat hun een glans van overaardsche dingen
geopenbaard werd, die hun blikken blindt
voor menschenvreugd of menschelijke smart.
Silvio.
Wel stelde God ons dezen tot een teeken,
maar op een andre wijs dan Tobias
vermoedde...... Dit maakt alles in mij stil,
en schaamte ontdekt in mijn ootmoedigheid
den kranken waan van ongerechten trots......
Mijn Vader, wat het einde moge zijn
van dit gebeuren, dat met sterke hand
in de verbijst'ring van mijn denken grijpt,
dit heldre schouwen in mijn eigen hart
is waardevol gewin, dat mij voorgoed
behooren zal.
De Vader.
Zoo wendde een sterke macht
uw noodlot tot een blijden lijdenskeer.
Silvio.
Zijn allen die dit huis besloten houdt,
zoover gevorderd in den scherpen strijd
van mensch op eigen menschlijkheid, dat zij
de schoon verworven vrijheid van de ziel
voor altijd minnen leerden boven de
gebondenheid van 't ongebonden lijf?
De Vader.
Niet allen. - Eén is onder ons, die voor
de roepstem van de wereld nog het oor
niet sluiten kan; zij kwam het laatst, en lang
na de andren aan, haar jonge hart was zwaar
van stuk-geslagen hopen en gekrenkte
verwachting. - Haar werd meer genomen dan
een van ons allen; 't uitzicht van haar leven
smalde op een tijd, die in de menscheziel
de schoonste droomen wakker kust. Zij is
nog bijna kind, maar lijdt meer dan een kind
kan dulden... Mara noemden wij haar van
den eersten dag af, toen zij door de poort
schreed, die haar leven voortaan scheidde van
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het land der menschen, - omdat God haar als
Naomi zooveel bitterheid had aangedaan......
(Mara door de poort op).

De portier.
Daar is ze; stil.........
De Vader.
Mijn kind, wat voert u hier.........
Mara.
Daarbinnen zeide men dat er een mensch
gekomen was van over zee......... ik wou
zoo gaarne het geluid indrinken van
zijn stem......... een stem van menschen, uit het land
der levenden...... Wees onbevreesd, ik zal
niet naderkomen, maar dit eene zult
ge mij toch niet onthouden, het geluid
van uwe stem.........
Silvio.
Ik dank den hemel, die
mij zond om u te schenken, wat gij vraagt.
Mara.
Een wonderbare klank speelt in uw woorden,
of geur van bloemen en gedool van zon
in uwe stem ware opgegaan......... de geur
van bloemen die ik lang geleden gaarde
en zongespeel dat eenmaal over mijn
geheven handen vloeide...... Weg!...... voorbij......
Wat heb ik u gevraagd...... wat heb ik u
gezegd...... acht op mijn dwaze woorden niet......
Mijn adem die ze u toevoert is onrein.........
Bewaar het wonder van uw stem, en ga
voorbij wie God voorbijging.........
(Een stilte).

De Vader.
Vreemdeling,
ga met uw makker, deze droefenis
strekt eenzaamheid tot zachter troosteres.
(Tot den portier).
Wijs hun een bergspelonk die dekking biedt.
(Tot Silvio en Tobias).
En met het klaren van den dag rijze in
uw hart het nieuw vertrouwen dat den weg
van kwaad naar liefdes lichte paden wendt.
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De Vader.
Mijn kind, de macht die u tot offer wijdt,
laat klacht noch tranen onverklaard,
uw lot
wordt tot geluk vergolden, als gij lijdt
niet om uws zelfs, maar om den wil van God.
(Hij leidt Mara door de poort naar binnen. - De muziek sterft weg in een gerekten toon. -)

Einde van de eerste handeling.

Tweede handeling.
(De zee. Blauwe lucht. Late middag, die op het midden van de handeling allengs in avond
overgaat. - Men ziet Silvio en den Vader Cyprianus).

De Vader.
De dag klom zestig malen uit de zee
nadat de Hemel uwe schreden ons
heeft toegewend, - één dag nog en de rij
van dagen die als trage droppen in
het onbewogen meer van de eeuwigheid
neer-leekten, loopt ten einde; - morgen bij
het klaren van de kimmen kan het schip
verschijnen dat u eindelijk hergeeft
aan 't Leven, aan u-zelf en wie u lief
zijn over zee.
Silvio.
Mij wedergeven aan
het leven... vreemd... soms lijkt het mij alsof
ik hier het leven eerst gevonden heb......
Wat heet gij leven, buiten 't ademen
tusschen geboorte en sterven, goede Vader......
De Vader.
Leven is 't zoeken naar den vrede die
den vrede Gods weerspiegelt, maar wij speuren
zelden op zuivre wegen, de bezonkenheid
die 't goud van eeuwge sterren naar omhoog
doet wellen uit de blauwe welvingen
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der diepste ziel, is als een bergmeer, ver
achter besneeuwde kammen, onbereikbaar
voor ieder, die niet trouw is, lief heeft, en
gelooft. - Leven is zoeken buiten ons
wat in ons leeft, tot wij de liefde Gods
in alle dingen zien, die ons omgeven,
en iedre klank der taal die ons hart spreekt,
harmonisch uitkringt in Gods eeuwigheid.
Leven is schoon voor wie geduldig zijn;
zóó lang geduldig tot zij door zich-zelf
te vlieden, zich in 't eind gevonden hebben.
Silvio.
Mocht ik mij-zelven vinden door mij-zelf
te vlieden...... Vader, o, ik heb gezocht
op vele wegen, maar het uitzicht dat
uw woord mij opent, vond ik nooit ontklaard
aan damp van onbegrepen eigenwaan.
Maar wat ik onder menschen in geschrei
of lachen nooit gevonden heb, dat is
tot mij gekomen als een vreemde droom
in de gemeenzaamheid van 't eenzaam-zijn;
een droom van wind en gras en zee-geruisch,
die door uw woord uit waan tot waarheid wordt.
En nu de schaduw van den laatsten dag
al rekt naar d'avond, slaat een vaag verdriet
een vangend koord om mijn verlangen, dat
terug wil naar de wereld en de menschen
De Vader.
Mijn zoon, ook onder menschen kan de ziel
haar schoone heim'lijkheid ontraadselen.
Silvio.
Ik weet het, ik veracht de menschen niet,
en wijt het niet aan hun, maar aan mij zelf,
zoo 'k onder menschen minder mensch ben dan
alleen. Maar sedert enkle dagen doolt
een vreemde drang door mijn gedachten, die
bijna verlangen is, niet heen te gaan......
De Vader.
Dat ware hoon aan die u heeft gespaard
tot dezen dag!......... het leed te dragen zoo
het ons door God wordt opgelegd, is schoon;
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maar leed te zoeken is miskenning van
geluk, en 't godlijke te gispen komt
geen schepsel toe.
Silvio.
God-zelf heeft mij een teeken
gesteld.
De Vader.
God stelde u een teeken?
Silvio.
Ja.
De Vader.
Wat is u wedervaren?
Silvio.
Dezen nacht
poogde ik vergeefs den slaap te vatten in
de bergspleet die ons nachtelijks beschut.
Ik hief mij van mijn blaadren bed en zag
naar Tobias die rustig lag en sliep.
Achter de zwarte welving die zich laag
boven den verren ingang boogde, hing
de nacht als een bewegeloos gordijn,
dat, vaag doorglommen van de manevlam,
wat schoons en heimlijks te verbergen scheen.
Ik weet niet wat mij toen naar buiten dreef......
Ik schreed den stillen schemer tegemoet
en trad als droomend het bedauwde gras.
De duistre boome-kruinen wuifden niet,
de bladren leken ingeslapen als
de vogels, die in hun vertrouwde rust
het prille dagen tegen-sluimerden.
De maan was niet te zien, maar door de lucht
dreef zilverig een grijze glanzing, lijk
verholen lampen wel een kamer vullen
met licht, - de sterren hingen wijd gespreid
en overfloerst als groote droppen dof
en donker goud, - de zware stammen stonden
als wachters aan de sponde van den nacht.
Verloren in de wijde kathedraal
der stilte doolde ik verder, tot het bosch
zijn schaduw open-schoof. - Het breede land
lag willig onder onbewogen mist.
Daar-achter was de zee, een vaag gerucht
kwam langs mij, als een zacht gesproken woord
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na lang vertrouwlijk zwijgen, dat een draad
uit eender droom kan spinnen tusschen mensch
en mensch... Ik hief mijn handen, en mijn hart
was plots'ling van verwachten volgeloopen.
Toen scheen de glanzing, die de lucht vervulde,
samen te vloeien in een enkel punt
dat stralen uitschoot, en dan stiller werd,
en wit en sterk als een gewijde vlam.
Mijn oogen waren aan het wondre licht
gebonden, - al wat mij omringde leek
te deinzen naar een einder achter mij.
Ik zag alleen het licht, - het scheen opeens
te zullen spreiden, maar het bleef tezaam
in wijde cirkeling, en in dien kring
verscheen opeens het teedere gelaat
van Mara.
De Vader.
Mara......
Silvio.
Om haar lippen droomde
een zoeten glimlach en haar oogen glansden
zoo onuitspreeklijk zacht, dat ik den blik
moest nederslaan. Ik knielde in 't vochte gras;
toen ik mijn oogen hief, was haar gelaat
verdwenen, en het licht vloeide in de lucht
uiteen, en alles werd gelijk het was.
De wind voer door de boomen achter mij
en 't zeegeruisch geruchtte van heel ver.
(Een stilte).

De Vader.
En is 't om Mara mede, dat gij draalt
uw vol verlangen uit te vieren van
te keeren naar uw land?
Silvio.
Ik weet het niet.
Maar als ik morgen ver ben van dit oord
en van u allen, zal een stille stem
met heimelijk verwijt weerklinken in
mijn hart, omdat ik ging...... àls ik zal gaan......
Wat raadt ge mij te doen?
De Vader.
Vertrouw en wacht;
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in weinig uren kan zooveel gebeuren.
(Een stilte).
Men zeide mij, dat gij met Mara soms
tezamen waart.
Silvio.
Uit deernis sprak ik nu en dan
met haar; - zij is zoo'n teeder-klein
en schuchter wezen dat mijn hart breekt bij
het zien van haar verdriet......... Nog gist'ren vond
ik haar op deze plek, - zij zat heel stil;
ze zag mij komen maar verroerde niet,
en staarde als in verwachten over 't water.
Lang viel geen enkel woord het zwijgen stuk,
toen zeide ik zacht haar naam, en nog eens: ‘Mara’...
en als die droppen klank gevallen waren,
hief zij het hoofd, en zag mij aan, en rees.........
Een woord leek te verbloeien op haar lippen,
en haastig vlood zij, als een vogeltje,
dat een gerucht opschrikte van zijn tak.
De Vader.
Dit is een plek, die zij zich gaarne kiest;
zij volgt de schaarsche zeilen, die de kim
ontduiken, glanzen in de zon, en weer
verneevlen in de verte...... Uur aan uur
doolt haar gemijmer uit over de zee,
en bijna nimmer breekt haar eigen stem
den ban van ingekeerde somberheid; vergeefs beproeven wij de starheid van
haar arm, verslagen hart te smelten in
de teerheid die haar diepste wezen is.
Silvio.
Zou ik haar spreken van het nacht-gezicht?
De Vader.
Zoo Goddelijke macht u werkelijk
een teeken stelde, zal die verder naar
onwrikbre wet van wijzen wil haar lot
en 't uwe leiden, - zoo 't begooch'ling waar'
zou 't nuttelooze wreedheid zijn, haar ziel
het dwaallicht voor te lokken van een arm
verwachten, dat de pijn van 't al-door onvervuld-zijn met zich sleept......
Den eersten tijd
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toen Mara in ons midden toefde, bad
zij met onstuimigheid dat God een wonder
aan haar zou doen geschieden, - haar vervoering
zweepte vertrouwen op tot vast geloof
aan haar genezing; - daarna werd zij stil,
en smaadde schaamle wrok haar vroomheid blind.
Silvio.
Daar is ze......
(Mara komt op. Zij ziet naar den Vader en Silvio, en zet zich dan aan den oever van de zee).

Silvio.
Och, haar wit en stil gezicht......
het lijden van de gansche wereld schijnt
daarin te branden als een wreede vlam,
een witte vlam van niet te zeggen leed......
Mijn goede Vader, spreek met haar, dat niet
haar arm verbijsterd hart vergaan zal in
den grondeloozen kolk van zooveel smart.........
(Silvio af. - Een stilte).

De Vader.
Mijn kind, de zon zal zinken achter 't bosch,
en de avond neemt zijn zilvren glansen saam;
dra zal de schemer moede zielen dekken
met den vertrouwden troost der sluimering.
Mara.
Mocht het voor mij een slaap zijn zonder einde.
De Vader.
Men moet van slaap niet spreken eer men weet
wat wakker zijn beduidt.
Mara.
Wat meent ge, Vader.........
De Vader.
De slaap der zinnen is de wake van
de ziel; - zooals de sterren op den dag
verduistren voor den glans der groote zon,
maar in den nacht met verre flonkering
een afglans dragen van Gods eeuwigheid,
zoo deinst de ziel wanneer de zinnen spreken,
en voert haar eigen heimelijk bestaan,
maar is de sterke brand gedoofd, die haar
verstoorde, dan begint het uur der ziel,
een bloem, die hare kelk bloei-biddend wendt
naar 't Licht, dat haar een glans gaf van zijn licht.
Mara.
Kunt gij mij met uw woorden doen genezen?
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Uw lichaam niet, maar ook uw ziel is ziek.

Onze Eeuw. Jaargang 19

21

Mara.
Die zou gezond zijn zoo mijn lijf genas.
De Vader.
En zoudt ge zoo ge weer gezond waart, niet
betreuren, dat gij eens in bitterheid
aanvaard had wat u ook was opgelegd
door God?
Mara.
Ik weet het niet, wat heeft een God
voor nut van mijn geschonden leden?
De Vader.
Op
die vraag is 't antwoord niet aan ons. - Geloof
alleen dat alles goed is lijk het is,
kan vragen overbruggen, die een stroom
van donkren twijfel stuwen door het hart.
Mara.
Vond één mensch op de wereld door mijn lot
verlichting voor het zijne, ik waar' getroost,
maar dat ik niemand baat door iedren dag
den gruwelijksten dood te sterven en
mijn lijk te sleepen langs den groenen grond
waar alles bloeit, en levend is, en schoon.........
De Vader.
Mijn kind, wat zijn wij menschen in dit wijd
heelal, wat weten wij van goed en kwaad,
van dienstig en onnut; vertrouwen dat
geen tranen zijn verloren, kan alleen
vertwijfling blinden met een zacht-wit licht.
En iedre klacht, die van de lippen vloeit,
doorreist de ruimte, en vindt de baan door God
gesteld, en resonneert van eeuwigheid
tot eeuwigheid; - eenzelfde deernis dekt
al 't leven, en geen liefde faalt aan kind
of ster, aan 't ongeveerde vogeljong
zoomin als aan de bloem, die ongezien
kwijnt in de schaduw van een donkre delling.
Mara.
God schiep de bloemen om ze te verderven.
De Vader.
Zij welken als de blijde bloeiensplicht
volbracht is, om de vrucht te laten rijpen,
die uit haar kiemde, en haar dood is een
nieuw leven.
Mara.
En de duizend arme bloesems
die, door den wind ontijdig afgescheurd,
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ellendig stierven, zonder dat de taak
van vrucht te dragen haar geschonken werd?......
Zie, Vader, zie, zoo'n schaamle bloem ben ik.........
verwelkt voordat ik bloeide, dood voordat
ik heb geleefd...... nu zie ik eerst hoe diep
ik ben verworpen, wijl het schoonste mij
onthouden werd: te leven door een leven
te geven...... O mijn Vader, 't woord dat balsem
moest brengen sloeg een schrikkelijke wonde,
waaruit mijn bloed in trage droppen donkren
zal tot het einde...... Och, hoe zal ik ooit
de goddelijke Moeder met haar kind
weer kunnen aanzien zonder te gedenken
wat mij onthouden werd.........
De Vader.
Mara, mijn kind,
de Moeder Gods heeft duldeloos geleden.........
Mara.
Maar ook onzegbre vreugden gaarde zij
durend in diepe zielekaamren saam.
Wat voor een lijden kunt ge stellen tegen
zooveel geluk......... Geef mij de smarten van
de gansche wereld, en mijn lippen zou
geen klacht ontsluipen, als die eene blijdschap......
(Zij schreit. - Gedurende de laatste woorden van Mara is de klok begonnen te luiden. - Een
stilte).

De Vader.
Mijn kind, de stem der klok roept tot gebed;
vraag God den troost, dien ik niet geven kan.
Mara.
Mijn Vader, och, ge zijt zoo goed, ik weet
hoe goed gij zijt...... maar ik...... ik kan niet meer
bidden...... ik kan het niet...... ga gij alleen
Vader, en bid voor mij...... ik kan het niet......
(De Vader gaat heen. - Mara blijft in gebogen houding zitten. - De klok luidt nog door. - Silvio
komt op; Mara ziet hem en maakt een beweging van heen te gaan).

Silvio.
Vreest ge mij, Mara!
Mara.
Neen, ik vrees u niet,
maar wijl ge mij niet vreest, ontvlucht ik u.
Silvio.
Als ik u vraag te blijven zult ge dan
nog vlieden?
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Mara.
Mijn nabij-zijn is voor ieder
verderflijk, hoe zoudt gij het wenschen kunnen?
Silvio.
Wijl ge zoo klein zijt en zoo teeder, Mara.
Mara.
Trekt al wat klein en teeder is, u aan?
Silvio.
O ja, want in wat klein en teeder is
wordt ons de Goddelijke kracht het schoonst
geopenbaard.
(Een stilte).
Ik zocht u, kleine Mara,
ik wou zoo graag uw stem nog eenmaal hooren,
om de herinnering aan dezen avond
voor alle tijd te sluiten in mijn hart.
Mara.
Gaat ge dan heen?
Silvio.
Wellicht, - Als deze nacht
zijn schemeringen heeft geheven van
de wereld, kan het schip nabij zijn, dat
mij voert van hier.
Mara.
Ik wist niet dat het zoo
nabij was...... maar ge zijt toch ook voor mij
niet hier gekomen...... neen, niet morgen, nu,
nog heden zult ge van mij gaan, nog in
dit oogenblik......
Silvio.
Ik zal terstond van hier
gaan als gij 't wenscht, maar waarom wilt gij dat
ik heen ga, Mara...... zeg mij nog dit ééne,
en dan zal ik voor altijd van u gaan....
Mara.
Omdat gij in mijn hart de heugenis
wekt van een dag die zijn belofte schond.
Silvio.
Kan niet van elk beloven de vervulling
nog naderen?
Mara.
Neen, neen, het is te laat!......
En gij, ga heen!...... Ziet ge niet hoe ge mij
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Silvio.
Wil mij dan toestaan, u te naadren, Mara,
u aan te raken, dat ik worde als gij,
zoo dat vergelden u behagen kan
voor mijn bespotting......
(Hij wil op haar toetreden).
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Mara.
Neen!...... Vergeef het mij......
en zoo ge blijven wilt, verlaat mij niet,
en spreek met mij, en sluit de heugenis
van dezen avond in uw hart, en denk
nog eens aan Mara, als het leven u
herwonnen heeft......
Silvio.
Mijn hart zal altijd zwaar
zijn van herinn'ring aan uw lieflijkheid.
Mara.
En doe de bloemen in de schoone wereld
bescheid - die gij zult zien, zag ik wel nooit,
maar toch haar zachte zustren, dat is één.
Silvio.
In elke bloem zal zich de teederheid
van uw gelaat aan mij verklaren, Mara.........
Mara.
Ook hier zijn bloemen, maar het zaamlen geeft
mij hier geen blijdschap, en ze vallen uit
mijn machtelooze handen zonder dat
ik het bemerk...... In 't land waar ik eens woonde,
daar waren veel, veel bloemen, - o, het was
een schoon en eenig land...... Het kleine dorp
lag aan de ruig-bewassen helling van
een berg, die in de schemering beschermend
over te buigen leek; het dal was breed,
en in den avond liep van berg tot berg
de vredige vallei vol van een zacht
bellen-geklingel, als de koeien keerden......
En vreemd weerklonk daar tusschen het geloei
van de geruste runders - schoon men zegt
dat koeien door geloei onweer verkonden.
De stem van onze koe kon ik altijd
uit alle andre hooren, als mijn broer
haar naar den stal geleidde, - zij was blank
en zwart, en o, hoe glanzig was haar huid.........
Zij kende mij, en wist mijn stem, en boog
den kop op, als ik tot haar sprak...... Zij zal
nu wel niet meer in leven zijn...... Als dan
de schemer van de bergen daalde, liep
ik gaarne langs den langen landweg, die
zich tusschen eindelooze korenvelden
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uitstrekte naar het naaste dorp, - ik zocht
de stilte veel.........
Silvio.
Hieldt gij van menschen niet?
Mara.
O ja, maar eerst nadat ik ze voorgoed
verloren had werd mij die liefde klaar.
En nu, nu gij met mij gesproken hebt,
Silvio, weet ik, dat ik zeker van
de menschen houden zou, als ik kon keeren.........
Is niet één minnelijke mond genoeg
den smaad van duizend andre te verzoeten.?
Silvio.
Wie dorst u smaden, arme kleine Mara?......
Mara.
Het valt mij zwaar te blijven denken dat
de hemel zelf mij niet met smaad bedekte.........
Och Silvio, toen voor het eerst het kwaad
dat in mijn lichaam was geslopen, als
een gruwelijke giftbloem open-look......
Mijn vader, die bereisd was in het oosten,
herkende dadelijk de wond die ik
hem toonde...... en verstootte mij...... en allen
verstootten mij......
Op welke wijs het gif
mij is genaderd, weet ik niet; - wellicht
kwam 't van den ouden, blinden bedelaar,
dien 'k op een avond aan den landweg vond.
Ik troostte hem, en reinigde zijn wonden,
ik ging naar 't dorp om hulp, maar toen ik keerde
met hulp-bereiden en nieuwsgierigen,
was hij gestorven; - men begroef hem waar
hij dood gevonden was. Toen 't schrikkelijk
geheim van mijne ziekte zich verbreidde,
gedachten velen aan den bedelaar,
dien ik had bijgestaan, men noemde mij
een dwaas, en schuwde mij, en wierp mij uit.
Ik zwierf rond in de bergen tot men mij
ving als een vogel, en mij bracht naar hier...
Silvio.
Was er niet een, die door een enkel woord
van teederheid uw zwaren tocht verlichtte?
Mara.
Niet een...... zoo nog mijn moeder had geleefd
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dan zou geen deernis mij ontbroken hebben,
zij stierf toen ik haar naam nog nauwelijks
kon uiten...... En gij, Silvio, hebt gij
een moeder?
Silvio.
Ja.
Mara.
Wat zal ze blij zijn, als
gij wederkeert; - kus haar van Mara, de
gedachte alleen aan mij zal haar niet schaden.
Silvio.
Mijn lieve, lieve Mara.........
Mara.
Silvio......
uw stem schijnt al te komen van heel ver,
als waart gij reeds vertrokken; och, het zal
mij eenzaam zijn, als ge zijt heengegaan.........
Zoo eenzaam en zoo stil, en in de stilte
klinken de stemmen die niet zwijgen willen
hier-binnen, al-door luider, al-door luider.........
De stilte is als een vrouw met twee gelaten,
het eene is hemelsch, bij haar aanblik zinkt
de ziel in zalige vergetelheid;
het andere is afschuwelijk, en maakt
al wat afschuwelijk is, in ons wakker.
Zóó is de stilte van dit land voor mij.........
Soms lijkt het uren-durend zwijgen in
brandende droppen uit te vloeien op
mijn handen en mijn hoofd; - de nacht, de morgen,
middag en avond, elk getijde brengt
dezelfde stilte, die geen einde neemt.........
De stilte, die haar web spint om mijn hart,
dichter en dichter, dat geen uitweg blijft
voor droomen en verlangen; - alles sterft
hier-binnen bij gebrek aan leeftocht, en
mijn ziel wordt even gruw'lijk als mijn lichaam,
een dubble bron voor verder-woekrend gif.........
Zooals een plant zich doodend om een boom
kromt, of een booze slang om een klein bokje,
zoo slaat het zwijgen om mijn hart en doodt
al wat daar leven en nog bloeien wil.........
(Zij buigt het hoofd in de handen en schreit).
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Silvio.
Mijn God, mijn God, hoe kunt gij uwe kindren
zóó lijden doen, en toch nog willen dat
zij u hun vader noemen, en niet toornen,
en bidden en vertrouwen...... is dan uw
gerechtigheid een ledig woord, en zal
een oceaan van twijfel ook in mijn
hart alles breken en ontwortelen
wat daar nog leven wil en bloeien?
Mara.
Neen!
Neen Silvio, laat niet mijn dwaas geklaag
u lokken op een weg van diep verderf.........
Ik sprak tot u zooals ik sprak tot niemand,
en 't lijkt mij of ik nu mijn droefheid beter
zal kunnen dragen; - och, 't herhaalde feest
van zachte woorden, die van hart tot hart
gingen en keerden met ons beider weemoed........
Ik wist niet dat die bleeke blijdschap nog
voor mij kon bloeien...... Wellicht zal ik eens
den vrede wedervinden tot gebed;
dan zal mijn eerste bede zijn voor u.
Silvio.
Mara, hebt gij mij lief?
Mara.
Vraag het mij niet.........
Wie kan een droom in steen van woorden houwen?
Straks zult ge gaan, en alles is voorbij,
de wereld zal u schooner zijn dan ooit,
en aan een ander zult ge vragen wat
ge mij gevraagd hebt, of het zonder woorden
ontwaren aan den glans van 's harten lichte
vensters...... Mij blijft een heugenis van droom,
die nieuwe droomen kweeken zal, - zoo ben
ik minder eenzaam, als toen God mij nog
geen schatten te bewaren had gegeven.
Zie, zie, ik ben niet meer gelijk daar even
vol bitterheid en wrok, - gij hebt mij veel
geschonken, Silvio...... Gij hebt mij niet
verstooten lijk zoovelen, en ik weet
dat ik mijn liefde niet verspilde, toen
ik menschen in mijn eenzaamheid te minnen
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begon, nadat ze mij verworpen hadden.
Gij zijt toch ook van menschen, Silvio,
en zou men om de goedheid van één hart
niet veel verdwaalde harten mede-minnen?
Silvio.
Mara, hebt gij mij lief?
Mara.
Ja, ja, ik heb
u lief!...... Ja, Silvio, nu weet ik, dat
ik u heb liefgehad van 't uur, toen gij
voor 't eerst mij toegesproken hebt, en mij
den klank van uwe woorden niet onthieldt!
Ik hef mijn hart van teederheid vervuld,
een bloem gelijk van geuren overvol,
en leg het aan uw voeten neer, al zoudt
gij het vertreden, en de bittre pijn
mij rooven 't edelsteen van late vreugd
dat mijn gewaad van povre ellende tooit.........
Silvio.
Mara!
(Hij wil op haar toetreden).

Mara.
Terug!......ik ben onrein!......onrein!!......

(Einde van de tweede handeling).

Derde handeling.
(Zelfde tooneel als in de tweede handeling, vroege morgen; over de zee een allengs opklarende
nevel. Silvio).

Silvio.
De zachte regen heeft den zomernacht
doorzongen met zijn liefelijk geluid;
nadat de duisternis die twee te zaam
gehouden had, vermocht het licht ze niet
van-één te voeren: nacht en regen zijn
terzelfder tijd geweken, en de nevel
vaagt voor den glans der groote morgenzon.
Maar welke zon zal in mijn hart den mist
verheldren tot de klaar-doorschouwde rust
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waar niets te ontraads'len meer in over blijft?
De nacht kwam tot mijn starende oogen niet
met zoete blindheid die verkwikking brengt;
en eindloos ving mijn oor 't eentonig lied,
dat regen in 't geduldig loover neurde;
en door mijn eenzame uren spon één vraag
zijn martlende onrust, en één twijfel stuwde
mijn bloedklop op zijn rustelooze rhythmen.
Dit is de dag, door Tobias verbeid
met angstig ongeduld, en ook door mijn
verlangend mijmren tegemoet gezweefd,
tot Mara zich gesteld heeft tusschen mij
en gansch de wereld, zonder dat zij 't wilde
of wist...... Wat moet ik doen...... de strenge tijd
zamelt zijn laatste oogenblikken in.........
Zoodra de morgen rees, zocht Tobias
de smalle baai waar 't reddend schip moet landen,
reddend voor hém, - wat zal mijn redding zijn?...
Daar komt hij, - wat voor tijding mag hij melden?
Tobias.
Nog altijd niets, de rondende ommelijn
der diepe kim, die zich nog nauw'lijks aan de
nevels ontwonden heeft, blijft ongebroken,
en of nog vóór den avond menig uur
dat redding brengt, den trans beklimmen kan,
sluipt al de twijfel door mijn denken, dat
ook deze dag ons niet verlossen zal......
Het is toch wel de dag van ons verwachten?
Silvio.
Dit is de dag.
Tobias.
Hoe somber klinkt uw stem......
Hebt gij dan niet met eender ongeduld
de nadering van dezen dag verbeid?
Trekt ons niet één verlangen, wacht ons niet
één redding?
Silvio.
Tobias, als deze dag
ons beiden redding brengt, zoo zal 't voor mij
een andre redding wezen dan voor u.
Tobias.
Wat wilt ge met die zonderlinge woorden?......
Wat meent ge met uw sombre blikken?...... God!!...
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Spreek Silvio, trof u de ziekte?
Silvio.
Neen;
ge kunt gerust zijn.
Tobias.
O, ik vreesde het.........
Kan ieder ding dat onze hand beroert
de kiem niet dragen van het gif dat ons
voorgoed zou kluistren aan dit oord van dood
en doemenis?...... Ik huiver van den wind,
die met bedrieglijk streelen om ons waart;
dezelfde lucht omspeelt de kranken van
dit eiland.........
Silvio.
Gods rechtvaardigheid is wel
zóó voelbaar, dat niet elk verheugen van
gezonden wordt onthouden aan de kranken.
Zoudt gij de lucht, die uwe slapen koelt,
aan deze ellendigen ontzeggen willen?
Tobias.
Die lucht kan dood mede op zijn wieken dragen,
en ieder mensch is aan zich-zelf het naast.
Silvio.
Dat is hij niet!
Tobias.
Wanneer de droomer spreekt
voegt mij te zwijgen.
Silvio.
Tobias, wellicht
hebt ge gelijk, en is een dwaze dwaling
mijn taal, laat mij dan maar mijn dwaasheid koestren;
zij is mij lief, en wie een droomer neemt
zijn droom, rooft aan een kind zijn mooiste speelgoed.
Keer weder naar uw uitkijk, haal het schip
met uw verlangende oogen in, zoodra
de kim het loslaat; dat is uw stuk speelgoed.
Tobias.
Het zij, maar houd uw droom in strenge tucht
van de gedachte, dat uw speelpop niet
uw meester worde...... Doch ik zie daarginds
de nadering van een, die mij ook zonder
uw woorden naar mijn uitkijk had verdreven.
Nog dreigt bij elken stap gevaar, en eer
wij onder onze voeten 't wankle vlak
van 't vaartuig voelen zal geen rust mijn hart
bewonen, en zelfs dan...... Weg, weg, met die
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gedachte, - ik spoed mij om te zien of thans
een zeil te ontwaren is.
(Bij de laatste woorden verschijnt de Vader Cyprianus. Tobias af).

De Vader.
Mijn zoon, de zon
die onze scheiding zal beschijnen, rijst.
De wind is gunstig voor het vaartuig dat
uw makker tegemoet snelt, naar ik gis.
Silvio.
Mijn vader, de gedachte aan scheiding is
voor mij zoo droevig, als voor Tobias
verblijdend, en een sterk vermaan rijst in
mijn hart om niet te keeren naar de wereld.
Hebt gij Mara gezien?
De Vader.
Ik zag haar, toen
ik bij het eerste rooden van den morgen
in de kapel trad, - saamgeschemerd met
de vaagheid van den prillen dag leek haar
gestalte neergebogen in gebed.
Zij lag beweeg'loos, zoo verloren in
aandachtigheid, dat zij 't gerucht van mijn
naadrende schreden niet bemerkte; - eerst
toen ik haar schouder met mijn hand beroerde,
hief zij langzaam het hoofd, en zag mij aan.
Een vreemde zoete glimlach, dien ik nooit
van haar gezien had, glansde van haar bleek
gelaat, of al de starheid van haar arme
verblinde ziel geweken was.........
Silvio.
Die is
geweken, Vader! o, nu moet ik blijven om
haar zoeten glimlach altijd te behoeden......
De glimlach, dien de Hemel mij aanschouwen
liet, vóór hij in haar oogen was ontbloeid.........
Nadat gij waart vertrokken, gisteravond,
sprak ik met Mara, en haar bijzijn gaf
mij zulke woorden dat zij weende, en heel
haar teeder wezen aan mij openbaarde.
En wat ik door geduldig delven niet
gevonden had, gewerd mij toen, het goud
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van hare ziel, dat gij zaagt glanzen in
haar oogen, Vader!...... Wel mocht Tobias
van dezen dag als dag der redding spreken!
De Vader.
Zoo zond de Hemel u als afgezant
om te volbrengen 't schoonste wat op aard
volbracht kan zijn, het voeren van een ziel
op 't lichte pad der diepste zelf-herkenning.
Als u de wereld in haar midden heeft
weder gevonden, zal de heugenis
van de voleinding uwer daad u blijven
omlichten, wijl gij boven velen werd
verkoren.
Silvio.
Neen, mijn Vader, neen, mijn taak
is niet volbracht, zij vangt eerst aan, en vraagt
mijn leven, dat ik willig wijd aan Mara.
De Vader.
Mijn zoon, dat offer kan de hemel niet
van u verlangen.
Silvio.
Zoo 't een offer is,
dan is het slechts een offer aan mij-zelven;
van boven-aardsche macht een gave, die
ik dankend draag op mijn geheven handen.
De Vader.
Gelooft gij dan dat Mara's hart terug
zou zinken in de droeve diepten van
verbijstering?
Silvio.
Ik weet het niet, maar als
ik heenging, zou een nieuwe wonde branden
in haar geslagen hart...... Zij heeft mij lief,
en om haar liefde is 't, dat ik blijven moet.
De Vader.
Mijn zoon, de taak, die gij verkiest, is zwaar;
te zwaar wellicht voor uwe vrome kracht,
u dreigt gevaar voor 't lijf en voor de ziel,
en zoo ge falen mocht en werd als Mara,
gelijk gij haar gevonden hebt, eer zij
haar ziel ontsloot voor uwe woorden, dan, mijn zoon, dan ware 't voor u beiden beter
dat gij elkander nimmer hadt gezien.
(Een stilte. - Tobias op).

Tobias.
Het nadert, Silvio! het schip! het schip!
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Het spant de blanke zeilen in de zon
en stevent lijnrecht op het eiland aan!
Reeds zijn de mannen te onderscheiden, die
bedrijvig zich bewegen op het dek.
Geen uur meer, en wij zijn gered, gered!......
voorgoed verlost van dit verpeste land!
Kom Silvio, kom mede, en laten wij
met roepen en gejuich en handgezwaai
aan de matrozen melden dat we zijn
als zij!
(Een stilte).
Maar waarom zwijgt ge, Silvio!
Wat overkomt u?
Silvio.
Tobias, ik zeide,
dat, zoo de dag ons beiden redding bracht,
uw uitkomst anders zijn zou dan de mijne.
Mijn redding is te blijven waar ik ben;
zoek gij de uwe waar ge denkt dat gij
ze vinden zult.
Tobias.
Gij wilt hier blijven? Hier?.........
Maar dat...... maar dat is waanzin, Silvio!
Silvio.
Klinkt u mijn stem of ik waanzinnig ben?
Tobias.
Uw woorden zeggen 't.
De Vader.
Silvio, mijn zoon,
hoor naar uw vriend en keer met hem naar 't land
waar menschen wonen die u dierbaar zijn.
Silvio.
Die mij het liefst van allen is, woont hier.
Zoo zou ik door te keeren, vlieden van
mij-zelf, want wie de stem der liefde volgt,
volgt niet de Liefste, maar zijn eigen hart.
Tobias.
Dus daarom hebt ge niet geluisterd, als
ik u ontried te spreken met de vrouw,
die steeds uw bijzijn zocht?
Silvio.
Ik zocht het hare.
Tobias.
Het is de droomer, die u dat vertelt.
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Silvio.
Laat het de droomer zijn. - Ga, Tobias,
en zoo ik nog één dienst van u mag vragen,
bezoek mijn moeder dan, en wil haar melden,
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dat Silvio gedaan heeft, wat zijn hart
hem insprak.
Tobias.
Wat gij doen wilt, zal geen mensch
van mij gelooven, ook uw moeder niet.
Silvio.
Dat zal ze wel, daar zij mij beter kent
dan gij. - En nu vaarwel, ga met gejuich
en handgezwaai uw schip het welkom bieden,
en leef gelukkig als gij d'overkant
van d'oceaan bereikt hebt.
Tobias.
Gij volhardt
dan in uw weigring, mij te vergezellen?
Silvio.
Ik heb gesproken.
Tobias.
Silvio, ik zie
dat u de speelpop al in korten tijd
te sterk geworden is. Vaarwel!
(Tobias af. Een stilte).

De Vader.
Mijn zoon,
hebt gij met Mara reeds gesproken van
wat gij besloten zijt?
Silvio.
Nog niet.
De Vader.
Gij zegt
dat zij u liefheeft; - zal haar liefde dan
niet grooter zijn dan haar verlangen naar
uw durend bij-zijn, daar zij dan haar lot
het uwe weten zal voor alle tijd?
Silvio.
Het grootst zal haar behoeven zijn aan troost;
zij is een kleine plant, die zonder zon
verwelken moet; nu kiemt een teere knop
in hare ziel, die warmte zoekt en licht.
Die te doen bloeien zij mijn schoone taak.
De Vader.
Maar zoo zij anders dacht dan gij, en toch
uw heengaan wenschte, wijl haar liefde niet
gedoogen kon dat gij zoudt blijven, dan.........

Onze Eeuw. Jaargang 19

Silvio.
Vraag het mij niet......
De Vader.
Daar komt zij-zelve, spreek
met haar, mijn zoon, en zoo uw hart u zegt,
dat zij u waarlijk liefheeft, doe haar wil.
(De Vader af. - Mara op).
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Mara.
Men zeide dat het schip in aantocht is
dat u van hier zal voeren, Silvio.
Silvio.
Ook mij bereikte deze tijding, Mara.
Mara.
Ik dacht dat ik u niet meer vinden zou,
maar hoopte heimelijk u nog te zien,
om u te kunnen danken eer ge gaat.
Want zoo ik op den weg van bitterheid
naar deemoed ook maar één stap heb gewonnen,
dank ik het u. Ge waart zoo goed voor mij
dat uwe goedheid bij mij wonen zal
als wel-gekomen gast voor alle tijd
als gij zijt heengegaan. En, Silvio,
ik heb voor u gebeden heel den nacht,
en toen het morgen werd, ben ik in de
kapel gegaan, de schemer hing nog over
de dingen toen ik knielde en weder voor
u bad. Toen hoorde ik plotseling een stem; zooals het luiden van een klok in 't dal,
wanneer men zelf hoog op de bergen is,
zoo was die stem, zoo klaar, zoo zeker, en
toch ver, zoo ver...... zij zeide: ‘Silvio
zal heel gelukkig zijn’. - Verwonderd zag
ik om mij heen, maar vond de ruimte ledig,
die allengs volgeloopen was met licht.
Later kwam Vader Cyprianus, maar
diens stem kan niet dat woord gesproken hebben.
Silvio.
Ja, Mara, ik zal heel gelukkig zijn;
want ook aan mij verklaarde zich een stem,
maar deze stem rees in mijn eigen hart;
die zeide mij dat ik u niet meer zal
verlaten.
Mara.
Mij niet weder zult verlaten?.........
Dat zou een groot geluk zijn, Silvio.........
Silvio.
Nu zal uw leven riet meer eenzaam zijn;
de stilte zal u niet meer vreezen doen,
want haar gelaat is louter lieflijkheid,
als zij maar liefdes glimlach tegenblikt.
Mara.
Dat zal een groot geluk zijn, Silvio.........
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Silvio.
Geef mij uw handen, kleine Mara.........
Mara.
Neen!
Ik ben onrein! - Neen Silvio, gij moogt
bij mij niet blijven, want ik wil niet dat
gij worden zult als ik.........
Silvio.
Hoor naar mij, Mara!
Alleen bij u zal ik gelukkig zijn;
als gij mij wegzendt zal mijn gansche leven
verlangen zijn naar u...... Ik heb u lief,
en wat ik vraag, vraag ik voor mij alleen.
Mara.
Gij kunt mij niet beminnen, Silvio.........
Wie kan een mensch beminnen zooals ik......
ik, die geen mensch meer ben, van wie alleen
een gruwelijke schim van menschlijkheid
nog over is......... Aan mij kunt ge de pracht
van uw schoon lichaam en uw schoone ziel
niet binden...... Ge moet heengaan, Silvio!
Silvio.
Ik kniel voor uwe voeten, en ik smeek
u 't eenig deel van aardsch geluk, wat mij
hopelijk blijft, te willen schenken, Mara.
Ik heb u lief.........
Mara.
Neen. Silvio, ge kunt
mij niet beminnen.........
Silvio.
Zou het spreken van
mijn eigen hart mij dan misleiden, Mara?
Mara.
Uw eigen hart misleidt u, Silvio.
Deernis en liefde zijn twee zusters, die
elkander zeer gelijken.
Silvio.
Toen ik u
niet beter kende dan dë anderen
u kennen, voelde ik mededoogen
met u, mijn kleine Mara, nu niet meer.
Wie deernis voelt, denkt zich verneven boven
het wezen, dat zijn mededoogen wekt.
En zou ik mij verheffen boven u?
Mara.
Ik wil niet, dat ge worden zult als ik!
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Och Silvio, ga heen...... Als ik uw lichaam
redd'loos geschonden wist door mijne schuld,
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dan zou een radelooze pijn mijn hart
verscheuren, niet te zachten, niet te heelen;
en alles, alles, zou verloren zijn
wat nu geschonken is aan u en mij.........
Silvio.
Mij rooft gij alles door mij weg te zenden,
en gij, mijn kleine Mara, ach, gij zult
uw schatten ook verliezen als ik ga.........
En als uw handen en uw hart weer leeg
zijn, en 't gelaat der stilte koud en droef,
dan zult ge zeer naar Silvio verlangen,
die omzwerft in de wereld met uw beeld
in zijn geslagen ziel...... En als ik sterf,
zal ik met eindeloozen weemoed weten
dat ik de roeping van mijn leven niet
vervullen mocht.........
Mara.
Neen Silvio, wat gij
aan mij vervullen moest, hebt gij volbracht,
Gij hebt mijn ziel teruggevoerd tot God,
en van mijn vensters op de oneindigheid
hebt gij de zwarte luiken weggeschoven.
Nu kan ik danken dat ik heb geleefd,
en wie de liefde strekt tot troosteres
die kan niet eenzaam zijn.........
Silvio.
Uw ziekte krenkt
het lichaam niet alleen, maar ook de ziel;
zij zal uw liefde schenden, als gij niet
mijn trouw tot stage wachter stellen wilt.
Mara.
Neen Silvio, neen, spreek niet zoo, en maak
het niet te zwaar voor mij...... wees niet zoo wreed,
dat gij de stutten wegneemt van mijn hart
dat gij geschraagd hebt met uw sterke liefde.........
Silvio.
Mara, vergeef het mij...... vergeef het mij......
de wanhoop legt verdwazing in mijn woorden......
Mara.
Wees niet wanhopig Silvio, gij hebt
goed werk gedaan, en waar gij gaat, zal u
mijn liefde leiden door de verre wereld.
Silvio.
Moet ik dan waarlijk heengaan, Mara?
Mara.
Ja,
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mijn lieve, lieve Silvio, vaarwel.
Silvio.
Och Mara, het geluid van uwe stem
zal mij vervolgen met gestaag verwijt,
en vloekbaar maken wat een zegen scheen;
ik kan niet heengaan, laat mij blijven.........
Mara.
Neen.........
Silvio.
En in den nacht zal mij uw bleek gelaat
vragen waarom ik ging; Mara, vertreed
niet uw geluk en 't mijne......laat me blijven......
Ik kan niet heengaan...... laat me blijven.........
Mara.
Neen............
(De Vader op).

De Vader.
Mijn zoon, het vaartuig ankert op de reede;
het werk is dra verricht, men wacht uw komst.
Silvio.
Het ware beter dat ik met het schip
vergaan was dat mij heeft gevoerd naar hier.
De Vader.
Wees stil, mijn zoon, en heb een groot vertrouwen.
Silvio.
Vertrouwen droeg ik hoog en veilig-sterk
toen ik hier aankwam; - als ik heen moet gaan,
dan zal ik nooit meer in rechtvaardigheid
gelooven.
Mara.
Silvio, hebt gij mij lief?
Hebt gij mij waarlijk lief?
Silvio.
Ik heb u lief.........
Ik heb u meer lief dan de gansche wereld......
Mara.
Verlaat mij dan uit liefde, daar ge mij
in allerdiepste ellende storten zoudt
door niet te gaan.
Silvio.
Hebt gij mij dan niet lief?
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Mara.
Och Silvio, als ik u minder liefhad
zoude ik wellicht uw groote liefde aanvaarden,
nu moet ge heengaan wijl ik u bemin
gelijk ge mij bemint.
Silvio.
En zeide u niet
een stem dat ik gelukkig worden zou?
dan zal ik ook gelukkig zijn bij u.
Mara.
Niet als ge willens uw geluk verstoot.
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De Vader.
Gods teekenen vervullen zich wanneer
het uur gekomen is, - het wereldsch uitzicht
doorboren eer de tijd gekomen is
van de verklaardheid, staat aan menschen niet.
Silvio.
Dan zal ik gaan.
Mara.
Dank, Silvio.........
Silvio.
Maar zoo
de stilte u wordt gelijk zij was voordat
ge mij aanschouwd hadt, Mara, wijt het niet
aan Silvio......
(Een matroos op).

De matroos.
Mijnheer, gij wordt verzocht
aan boord te komen; alles is gereed.
(Een stilte).

Silvio.
Zeg dat ik kom.
(De malroos af).

Mara.
Zoo is het goed...... Nu zie
ik dat ge mij zeer lief hebt, Silvio.
Mijn droom zal u verzellen op uw tocht.
Nu dringt behoeven om alleen te zijn
in mij, en alle dingen te overdenken
die wij tezaam gesproken hebben......... Ga
nu, Silvio, men wacht u...... en ook gij
mijn goede Vader, ga...... straks volg ik u,
dan zal ik met u bidden.
De Vader.
Dat is goed,
mijn kind. Vaarwel mijn Silvio, en wees
zoo droevig niet, zoo wij toch doolden, kan
Gods almacht richten wat ons klein verstand
niet in de banen stuwde van zijn wet.
(De Vader af).
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Silvio.
Nog kunt ge kiezen, Mara.........
Mara.
Silvio,
niet meer!...... niet meer...... ik ben zoo moe......
Silvio.
Vaarwel
dan, lieve, kleine Mara.........
(Silvio af. Een stilte).

Mara.
God, mijn God,
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leer mij u danken voor dit schoon gemis,
en neem mij niet wat hij mij heeft geschonken......
(Een stilte. - De voltrekking van het wonder: Mara's kleed valt af, zij is genezen).

Mara.
Wat overkomt mij!...... 't Is mij of een droom
mij houdt gevangen in bedrieglijk spinsel.........
Een wonderbaar gevoel doorvloeit mijn wezen......
Was Silvio niet hier?...... en zie, mijn mantel......
mij-zelve...... ben ik niet meer krank?...... is met
mijn mantel alles wat zoo schriklijk was
van mij geweken?...... Silvio, keer weder!
Zoo gruwzaam kan geen enkel droombeeld zijn......
Mijn God, hoe zal ik danken voor zooveel
geluk...... Keer weder, Silvio, nu moogt
ge mij niet meer verlaten, en nu zult
ge zeer gelukkig worden.........
(Silvio op).

Silvio.
Hebt ge mij
geroepen, Mara?
Mara.
Zie wat God aan mij
volbracht heeft!
Silvio.
Mara!......
Mara.
Nu behoeft ge niet
alleen van hier te gaan, mijn Silvio!.........
Silvio.
Hoe klein was mijn vertrouwen, en hoe slecht
heb ik gedacht...... O gij, wier wezen ons
verstand niet vatten kan, hoe groot is uw
erbarmen met de menschen......
(De Vader op).

De Vader.
Silvio!
Wat doet gij!... Wat gebeurt hier?... Mara's stem
bereikte mij toen ik het bosch doortrad......
Wat is geschied?...... Wat wonderzoet aroom
wolkt op de koelte van den morgen aan?...
Mara.
God heeft mijn lichaam als mijn ziel genezen.
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De Vader.
Nu kan ik rustig sterven, Heer! - Laat thans
uw dienstknecht heengaan, want mijn oogen hebben
als Simeon uw zaligheid gezien.
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Mijn kinderen, gij, die u-zelf gevonden
hebt door u-zelf te vlieden, gaat, en geeft
u aan de wereld weder, die u wacht.
Een nieuwe dag vangt aan; - een afglans van
Gods liefde blijve uw beider hoofd omlichten,
en zoo gij liefhebt, trouw zijt en gelooft,
verwint gij demon, duisternis en dood.
(Mara en Silvio af).

De Vader.
Vaartwel, vaartwel, gaat allen huiswaarts, nu
wij onze harten hebben uitgezegd.
Gedenkt het spel, gedenkt ons die het u
vertoonden, en die 't schreef, Gods arme knecht.
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De zelfbesturende landschappen in Nederlandsch-Indië
Door Prof. Mr. J.C. Kielstra.
I.
Van de inrichting en organisatie van het bestuur over ‘die gedeelten van
Nederlandsch-Indië, alwaar het regt van zelfbestuur aan inlandsche vorsten en volken
is gelaten’, zooals het Regeeringsreglement dat uitdrukt, is betrekkelijk weinig hier
te lande bekend. Onder de opperheerschappij van Nederland liggen daar, zoo weet
men, allerlei inlandsche rijken en staatjes met uitheemsche bestuurders onder
verschillende Oostersche titels, maar veel dieper gaat de kennis van onze koloniën
op dit punt in het algemeen niet.
Dit zelfbesturend gebied trekt dan ook als zoodanig weinig de aandacht. Wel
hoorde men een tiental jaren geleden de namen van verscheidene landschappen
herhaaldelijk noemen, toen onder de landvoogdij van den Gouverneur-Generaal van
Heutsz het schijngezag in de Buitenbezittingen plaats maakte voor daadwerkelijke
bestuursuitoefening, maar in latere jaren, toen die gezagsbevestiging was afgeloopen
en andere onderwerpen de aandacht trokken, werden die landschappen minder
genoemd. Verschijnselen op binnenlandsch politiek ge-
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bied als de krachtige inlandsche vereenigingen met haar streven, traden op den
voorgrond; kwesties van onderwijsorganisatie vroegen de aandacht, en zelfs de in
de laatste jaren van sommige zijden uitgeoefende kritiek op het bestuursbeleid in de
Buitenbezittingen sloeg niet speciaal op het zelfbesturend gebied. De opstand in
Djambi, de voorboden van onrust in Tapanoeli, die aanleiding tot bijzondere
onderzoekingen gaven, deden zich trouwens voor in rechtstreeks van
Gouvernementswege bestuurde landschappen.
Toch zou het verkeerd zijn hieruit af te leiden, dat in het zelfbesturend gebied na
de gezagsbevestiging stilstand is ingetreden. Het tegendeel is waar, doch het werk,
dat daar in de jongste jaren is verricht, bestond voor een goed deel in consolidatie
van de daarvóór verkregen resultaten en trok door zijn aard minder de aandacht dan
de uiterlijk meer schitterende gezagsbevestiging zelve. En zoo viel het minder op
dan verschijnselen als zoo even werden genoemd.
Het is trouwens niet gemakkelijk hiervan op de noogte te komen. Behalve hetgeen
in de van Regeeringswege uitgegeven officieele verslagen dienaangaande werd
openbaar gemaakt, is over het zelfbesturend gebied niet veel verschenen. De toch
reeds schaarsche literatuur heeft daarenboven voor een goed deel betrekking op
incidenteele gevallen zooals de pacificatie van Atjeh en de reis van den vorigen sultan
van Asahan naar Nederland in 1909, toen die zelfbestuurder aldaar bezwaren meende
te berde te kunnen brengen tegen het nieuwe politieke contract, dat de verhouding
van zijn landschap tegenover het Gouvernement regelde en dat niet zonder sterken
aandrang van de Regeering van Nederlandsch-Indië was tot stand gekomen.
Ook de studie van het wettelijke koloniale staatsrecht geeft weinig houvast met
betrekking tot het zelfbesturend gebied. Artikel 27 van het Reglement op het beleid
der Regeering van Nederlandsch-Indië beperkt de algemeene verordeningen in hare
werking binnen de
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landschappen tot voorzoover zij met het gelaten recht van zelfbestuur vereenigbaar
zijn, en artikel 44 dier beginselenwet doet de formeele bevoegdheid van den
Gouverneur-Generaal kennen tot het verklaren van oorlog en het sluiten van vrede
en andere verdragen met Indische ‘vorsten en volken’, een en ander met inachtneming
van de bevelen des Konings. Verder blijkt de Indische mijnwet en eene enkele
ordonnantie als die op de parelvisscherij eenige rechten van zelfbesturend gebied te
kennen, en sedert 1914 regelt de intusschen nog niet in werking getreden
‘zelfbestuursordonnantie’ eenige onderwerpen betreffende de landschappen, wier
verhouding tot het Gouvernement beheerscht wordt door de ‘Korte Verklaring’ of
een daarmede in hoofdtrekken overeenkomstig stuk.
Kon men nu uit de talrijke politieke contracten en verklaringen, die in den loop
der jaren aan de Staten-Generaal werden medegedeeld wel opmaken, dat dit
zelfbesturend gebied toch nog al groot moet zijn, de beteekenis daarvan, het gebruik,
dat van allerleibevoegdheden is gemaakt, en daarmede de politiek der jongere jaren
en hare resultaten laten zich hieruit toch niet afleiden. Daarvoor is voor het minst
nog noodig de kennis van allerlei circulaires en aanschrijvingen van de Indische
Regeering, welke voor een deel in het Bijblad op het Staatsblad van Ned.-Indië zijn
opgenomen, voor een ander gedeelte ook weer niet, en die in elk geval niet
overzichtelijk geordend zijn.
In het ondervolgende is daarom getracht een beeld te geven van hetgeen in het
zelfbesturend gebied, dat ruw geschat ongeveer een tiende van Java en twee derden
der Buitenbezittingen omvat, in den loop der tijden, voornamelijk evenwel in de
jongste jaren is tot stand gebracht. Hoewel veel daar nog in wording is, teekenen er
zich reeds vaste lijnen af. En men zal kunnen zien, hoe van stilstand stellig geen
sprake is, maar dat voortdurend op den gelegden grondslag is voortgebouwd en
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werk is verricht, waarop Nederland met recht trotsch mag zijn.
Toen onze voorouders op hunne eerste reizen in den Indischen Archipel aankwamen,
troffen zij daar inlandsche politieke lichamen van verschillenden aard aan. Sommige
stonden niet hooger dan kleine plaatselijke stamverbanden; de thans nog als inlandsche
gemeenten voortbestaande negorijen in de Molukken zijn voorbeelden hiervan.
Andere als Bantam, Ternate en dergelijke waren min of meer krachtige sultanaten.
Met de bestuurders van die lichamen zijn al dadelijk aanrakingen ontstaan; naast
de gewoonten dier tijden, toen het aanknoopen van handelsbetrekkingen in veel
nauwer verband met de politiek stond dan tegenwoordig, brachten zoowel de wijze,
waarop de scheepvaart met de primitieve hulpmiddelen van dien tijd werd uitgeoefend
als de toestand, dien men aantrof, de noodzakelijkheid van aanrakingen op staatkundig
gebied mede. Na een lange gevaarvolle reis, onder moeilijke omstandigheden, hadden
schip en bemanning een geruimen tijd noodig om weer in staat te geraken de reis
naar het moederland te ondernemen. Men had aan land dus een gelegenheid tot
vestiging, logies en opslag van goederen, tot herstel van het schip noodig, wat al niet
buiten de autoriteiten ter plaatse kan worden verkregen. Doch daarenboven hadden
Spanjaarden en Portugeezen, die zich vóór ors in den Archipel vertoonden, zich daar
reeds op verschillende plaatsen weten te vestigen. Wilde men tegenover hen niet in
het nadeel blijven, dan moest men hen wel op dien weg volgen en eveneens naar
Nederlandsche vestigingen streven.
Landsbestuur en particuliere handelsbelangen werkten samen bij het uitzenden
van de eerste vloten. Hadden de reeders, die de schepen verzorgden, uiteraard
handelsbelang, het behalen van winsten op het oog, door vrijdom van tollen, door
afgifte van geschut en munitie deed de overheid van hare belangstelling blijken,
terwijl de stad-
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houder, prins Maurits, den bevelhebbers der vloten brieven medegaf voor de
inlandsche vorsten in den Archipel. En zoo was de vaart geen zuivere
koopmansonderneming, maar zij droeg ook wel degelijk te gelijker tijd een politiek
karakter.
Van verschillende omstandigheden hing het af hoe de eerste betrekkingen, waarin
men tot de inlanders trad, uitvielen. De Bantamsche rijksbestuurder beantwoordde
de overreiking van de brieven van Prins Maurits den 1en Juli 1596 met eene verklaring,
dat hij tevreden was ‘eene gestadige ligue van vruntschap ende verbontenis met den
Doorluchtigen Prince voorschreven en met ‘UEd. te maecken’...... En den 3en werd
tusschen Houtman en dien inlandschen waardigheidsbekleeder ‘verdragen, dat zij
malkander over en weer vast en getrouw sullen blijven ende soo imandt den eenen
sollde overvallen, dat sy dien als haren gemeynen vijant gesamenderhandt zouden
wederstaan en helpen verdrijven.’
Hier had men te doen met een voor inlandsche verhoudingen krachtig sultanaat.
Dit verklaart de houding, die de rijksbestuurder aanneemt, waarin hij de hem
aangeboden vriendschap aanvaardt, en zich tot een verbond bereid verklaart. In de
tweede afspraak plaatst de rijksbestuurder zich op een dergelijk standpunt. Hij acht
de Hollanders blijkbaar geschikte bondgenooten tegen zijn vijanden, en wil met hen
wel de afspraak maken, dat men elkander tegen vijanden zal bijstaan. Van eenigen
prijs, dien hij zijnerzijds op het verbond stelt, doet niets in dit contract blijken, behalve
dan de wederkeerigheid, die er in is uitgedrukt.
En als de ‘gestadige ligue van vruntschap ende verbontenis’, onder den invloed
van de Portugeezen aan het wankelen geraakt, na eenige vijandschap den 11en October
1596 vernieuwd wordt, bevat het dan gesloten tractaat van ‘eeuwige vriendschap’
wel weer het beding van bondgenootschap tegen elkanders vijanden, met genot van
vrijheid van handel en verkeer voor de Hollanders, doch ook de bepaling, dat andere
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kooplieden, Chineezen, Javanen en Portugeezen van de Hollanders geen overlast bij
hunnen handel mogen ondervinden.
In het Oosten van den Archipel waren de verhoudingen wel dadelijk eenigszins
anders. Daar hadden zich reeds eene eeuw lang Spanjaarden en Portugeezen gevestigd
en eigen nederzettingen gesticht, maar in een groot deel der Molukken stond men
ook niet tegenover krachtige sultanaten, doch tegenover kleinere
volksgemeenschappen. Streefden dus de Hollanders van hun kant onmiddellijk naar
de inrichting van blijvende vestigingen tegenover de concurrenten, de inlandsche
bevolking van haar kant had er eenerzijds wel belang bij eenig tegenwicht tegenover
de Portugeezen en Spanjaarden te zien ontstaan, en was anderzijds ook in een te
weinig krachtig verband georganiseerd om zich tegen Westersche macht van eenige
beteekenis te verzetten.
Zoo draagt dan ook de eerste overeenkomst aldaar een geheel ander karakter. De
admiraal Steven van der Haagen trad in September 1600 met de Amboneezen in
verbond ‘om de Portugesen gelijckelijk tegenstandt te doen. Tot welcken eynde op
Hitoe een casteell zoude geleyt worden, aan het welke de inwoonders gehouden
‘souden syn te arbeyden. En de Hollanders zoude t'zelve met volck, geschut, kruyd
en lood, victualie versorgen omme de ingeseetenen daermede tegens den overlast
der Portugesen te beschermen.’
Maar hiermede is niet, gelijk in Bantam, het contract afgeloopen. De inwoners
van Hitoe en andere negorijen namen hunnerzijds ook verplichtingen op zich. ‘Dies
zouden,’ zoo luidt het contract verder ‘de inwoonderen alle nagelen, die sy teellden,
aen de Hollanders tot seeckeren gestelden prijs verbonden wesen te leveren, zonder
die aan eenige andere natiën te mogen vercopen.’ Het monopolie is dus de prijs voor
de hulp en de vestiging.
En al moest men de zwakke vestiging, 27 man en 5 stukjes geschut, in het volgende
jaar weer opheffen, in 1605 kwam men terug, verjoeg de Portugeezen uit
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hunne sterkte en stichtte het fort Nieuw-Victoria, waaromheen de stad Ambon thans
nog ligt, en dat het centrale punt is geweest, waaruit het Nederlandsche gezag in het
Oosten van den Archipel zich heeft ontwikkeld.
Zoo is het ook op andere plaatsen gegaan. Vooral in de Molukken ontstonden van
1600 af, verscheidene Nederlandsche vestigingen en loges. Maar toch is die vestiging
in deze periode als het ware nog het gevolg van den loop der omstandigheden, zij
heeft incidenteel plaats. Men beoogt nog niet het vestigen van het Nederlandsch
gezag op zich zelf, al heeft natuurlijk een bezetting als die de Hitoe feitelijk alleen
onder het gezag van haar hoofd gestaan en al ontstond te Ambon wel eene stad,
welker bestuur naar vaderlandsch model geregeld werd. Maar op zulke plaatsen was
dan ook geen ander gezag; te Hitoe verrees een Hollandsche sterkte, te Ambon waren
de anderen, die er bestuurden, verjaagd.
Dit verandert, wanneer de Vereenigde Oost-Indische Compagnie is opgericht en
uitdrukkelijk van volmachten wordt voorzien om ‘op ten naem van de Staten-Generael
en den Prince van Oranjen als de Hooge Overigheid der Vereenigde Nederlanden
met inlandsche princen ende potentaten’ traktaten te sluiten. Principieel is de
ommekeer te constateeren, als de ‘Edele Maatschappije’ aan den eersten
Gouverneur-Generaal, Pieter Both, dien zij in 1609 uitzendt, de instructie medegeeft
om van den ‘Koninck’ van Jacatra machtiging te krijgen tot het vestigen van een
Hollandsch emplacement, waarbinnen, onafhankelijk van dien inlandschen vorst,
Nederlandsch gezag zou worden gevoerd. Was men te voren dien weg door de
omstandigheden opgeleid, de gouverneur-generaal heeft de plaats te kiezen met het
oog op eene goede reede, behoorlijke gelegenheid tot waterverversching, enz. Men
zocht dus in eigen belang, met het oog op eigen doel, vestigingen binnen inlandsche
landschappen. Men wenschte zich te stellen dus naast
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de inlandsche potentaatjes als zelfstandige macht, binnen eigen terrein. En al wordt
in de evenbedoelde instructie alleen gesproken van één plaats ‘als rendezvous voor
de vloot’ enz. de politiek in den aanvang der zeventiende eeuw is toch geheel
daarmede in overeenstemming. In dien tijd verrijzen alom in den archipel Hollandsche
nederzettingen, eerst alleen forten of sterkten, waarbij meermalen niet onbelangrijke
steden zich vormden. De Compagnie ontwikkelde zich tot een krachtig lichaam, dat
overal haar eigen gebied verwierf, daarover bestuur voerde, en al bleef haar hoofdrol
het behalen van handelswinsten, nochtans geheel het karakter van bestuursorganisatie
daarnaast bezat.
Doch het was een bestuursorganisatie binnen eigen gebied. Had men van de
inlandsche bestuurders al eenig grondgebied verkregen of het op hen veroverd, hunne
landschappen bleven zelfstandig naast de compagnie bestaan. Zij liet zich met de
inwendige aangelegenheden daarvan in beginsel niet in.
In dien toestand kon evenwel de compagnie op den duur niet blijven. In de
Molukken bracht het handelsbelang, de handhaving van het monopolie, mede, dat
zij zich deed gelden binnen de inlandsche gemeenschappen. En deze zwakke lichamen,
zonder eenig inlandsch centraal gezag boven zich, konden niet anders dan in haar,
wier bevelen zij geregeld ontvingen en wel moesten nakomen op straffe van
vernietiging, het boven hen staande oppergezag zien, dat, ook als gevolg van de
kerstening, waaraan het zich gelegen liet liggen, steeds meer invloed kreeg. Hier was
de bodem gunstig voor uitbreiding van het terrein, waar daadwerkelijk direct
Nederlandsch gezag gold.
Doch ook in de andere landschappen kon de compagnie zich niet afzijdig houden.
Zij was een machtig lichaam en in de inlandsche staatjes met hun eeuwig geïntrigeer
was er haast altijd wel een partij, die er haar voordeel in zag, zich van den steun der
maatschappij te verzekeren. En de ‘Ed. Maatschappij’ zelve was
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niet afkeerig van het ingaan op dergelijke verzoeken om steun. Die werd toch
geenszins om niet verleend; onmiddellijk geldelijk voordeel of handelsvoorrechten,
monopolie, verwijdering van concurreerende vreemdelingen, was allicht de prijs,
die voor den steun werd betaald. En ook het belang van hare vestigingen zelf bracht
soms al bemoeienis met de politieke verhoudingen in de inlandsche wereld mede.
Zoo ging het met Mataram, het grootste Javaansche rijk tijdens onze komst op
Java, ons nooit welgezind, doch door onderlinge twisten in zulk een toestand geraakt,
dat in 1749 de Soesoehoenan zijn geheele rijk aan de Compagnie overdroeg. die het
onder verschillende pretendenten op den troon verdeelde, sedert welken tijd het van
het welmeenen en de gunst der compagnie afhankelijk was, wie daar het bestuur zou
voeren. Zoo was ook de loop van zaken in Riouw, waar omstreeks het midden van
de 18e eeuw de tusschenkomst in den strijd om het gezag tusschen het Maleische en
het Boegineesche vorstenhuis de compagnie niet onbelangrijke handelsvoordeelen
opbracht. Zoo verkreeg de Maatschappij tegen het einde der 18e eeuw zelfs het
sultanaat Bandjermasin, waar het nog geen Westersche macht gelukt was zich te
handhaven, en kon zij ook dit rijk als leen uitgeven.
Op de betrekkingen met Bantam heeft de veiligheid van Batavia stellig invloed
gehad. De pogingen van Mataram om zijn gezag ook in het westen van Java uit te
breiden, leidden omstreeks het midden van de 17e eeuw tot toenadering tot Bantam.
Voorkomen van samengaan tusschen dit rijk en Mataram deed tegenover het
eerstgenoemde landschap een meer te gemoet komende houding aannemen inzake
zijn handel dan anders bij de zware mededinging, die zijn hoofdplaats aan Batavia
aandeed, te verwachten ware geweest. Eerst later, toen Mataram's invloed was
verzwakt, en ook Bantam door inwendige twisten werd geteisterd, kon de compagnie
zich ook ten zijnen koste voordeelen verwerven. In 1682,
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toen de wettige opvolger als sultan het slechts met onze hulp tegen den rijksbestuurder
had kunnen volhouden, werd hem een schuld opgelegd van 100.000 Rds. als
vergoeding der gemaakte kosten, met beding, dat hij nochtans daarvoor nooit zou
worden aangesproken, zoolang hij de verleende monopolies van uitvoer van peper
en invoer van manufacturen handhaafde; het compagniesgebied bij Batavia werd om
redenen van velligheid tevens afgerond tot de rivier van Tangerang.
Nog verder kwam het in 1752, toen het sultanaat, nadat een opstand met
Compagnieshulp was gedempt, tot leenrijk van de compagnie werd gemaakt, en in
1777 werd een nieuwe sultan, die reden tot dankbaarheid had aan de Compagnie,
door haar bij eenzijdige ‘akte van investituur’ aangesteld, terwijl de maatschappij
zijne aanspraken op sommige landschappen op Borneo zich kon laten afstaan. Wel
waren de verhoudingen sinds 1596 veranderd!
Vat men in het kort de ontwikkeling van de verhouding tusschen de compagnie
en de politieke eenheden die zij aantrof, samen, dan zijn er dus drie periodes te
onderscheiden.
1e. De Compagnie heeft uitsluitend het oog op handelsvoordeelen, hare aanrakingen
met de ‘Princen ende potentaten’ in den archipel hebben allen hierop het oog;
zij is de nieuwe macht, geringer dan velen van dezen.
2e. Zij plaatst zich naast de machthebbers, verwerft met het oog op eigen belangen
haar eigen gebied, neemt een positie in, op voet van gelijkheid met de inlandsche
bestuurders.
3e. Zij wordt de machtigste partij, zet de inlandsche autoriteiten naar hare hand,
maakt hunne landschappen tot leenrijk, oefent invloed uit ook binnen de
landschappen, voor zoover zij dit noodig acht.

Op den ingeslagen weg ging men, als van zelf verder, nadat de Nederlandsche Staat
de erfenis der Compagnie
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aanvaard had. Daendels zette den sultan van Bantam over het noordelijk deel van
dit rijk af; wist van wat eens Mataram was, belangrijke gedeelten onder
compagniesbestuur te brengen. En ook onder het Engelsche tusschenbestuur is zoowel
op Java als in de Buitenbezittingen wel een en ander tot bevestiging van het
Europeesche gezag gedaan. Ook Zuid-Bantam werd ingelijfd; met verzwakking van
de Javasche vorstenlanden werd doorgegaan. Veel is overigens niet geschied; de
verhoudingen in Europa hebben belangrijke krachtsinspanning in het Oosten in dien
tijd verhinderd.
Toen dan ook de Nederlandsche Regeering weder optrad, zag zij zich in vrijwel
dezelfde verhouding tegenover de verschillende landschappen geplaatst als de
Compagnie die bij het eind van haar gezag had achtergelaten. Veel verandering kwam
daarin voorloopig niet. Die regeering miste de kracht om meer te doen dan zich
staande te houden; van flink optreden kon voorloopig geen sprake zijn. Gebrek aan
personeele en materiale hulpmiddelen verhinderde alle uitbreiding van haar gezag.
Toch vertoonen zich in den loop der negentiende eeuw een paar verschijnselen,
die voorheen niet te constateeren zijn en die geleidelijk grooter invloed zouden
krijgen. Het eerste hangt samen met de internationale positie, die Nederland inneemt,
en met de bij meerdere Europeesche mogendheden ontstaande neiging om zich in
Oost-Azië koloniaal gebied te verwerven. Hierdoor wordt nauwkeuriger begrenzing
van het koloniaal gebied vereischt, stelselmatige erkenning van het Nederlandsch
oppergezag tot in de meest afgelegen gebiedsdeelen van de Buitenbezittingen wordt
noodig geacht, verplichtingen, door den Nederlandschen Staat op handelsgebied
tegenover andere mogendheden aangegaan, leiden tot bepalingen betreffende de
mogelijkheid van handelsverkeer door vreemdelingen ook in de zelfbesturende
landschappen. Het tractaat van Londen van 1824 en de handelsverdragen (clausule
van behandeling op den voet van meest begunstigde natie) vooral zijn
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in deze van gewicht. Het tweede verschijnsel is van anderen aard. Het was het
geleidelijk inNederland aangroeiende besef van verantwoordelijkheid van de
Nederlandsche Regeering voor de toestanden ook in zelfbesturend gebied, dat onder
Haar oppergezag stond. Eene verantwoordelijkheid, in de eerste plaats in dezen zin,
dat men tegenover andere mogendheden zich steeds aansprakelijk behoorde te kunnen
stellen voor hetgeen in de landschappen voorviel, maar ook in dezen geest, dat men
begon te beseffen, dat aan de Regeering eene gewichtige roeping en taak waren
aangewezen, namelijk, dat steeds het streven behoorde voor te zitten om van de
inheemsche bevolking de voordeelen van onze ontwikkeling, beschaving en kennis
meer en meer deelachtig te doen worden.
Daar evenwel de kracht en de wil om zich te laten gelden, vooralsnog ontbraken,
leidden deze twee factoren voorloopig alleen tot het verkrijgen van een zekere
eenvormigheid in de z.g. politieke contracten, die de verhouding tot de zelfbesturende
landschappen beheerschten. Vooral in de tweede helft der negentiende eeuw, toen
bij de beide evenbedoelde oorzaken nog de eisch van het Regeeringsreglement kwam
tot mededeeling van alle dergelijke stukken aan de Staten-Generaal, ontstond er een
stelselmatig streven naar het verkrijgen van eenheid, voorzoover mogelijk, in de
verhouding van het zelfbesturend gebied tegenover het Gouvernement en van de
eischen, aan het zelfbestuur gesteld betreffende de toestanden binnen zijne grenzen.
Sindsdien bevat het politieke contract in hoofdzaken het volgende:
a. de verklaring, dat het landschap, welks grenzen worden omschreven, behoort
tot Ned.-Indië en onder het oppergezag van Nederland staat, dat het als leen
van het Gouvernement wordt ontvangen, met de belofte van den bestuurder om
een goed leenman te zullen zijn, en een uitdrukkelijk verbod, om aanrakingen
met andere mogendheden te zoeken,
b. de belofte om een rechtvaardig bestuur te zullen
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c.

d.

e.
f.
g.
h.

voeren, het welzijn des volks te zullen bevorderen, vrede met de naburen te
zullen handhaven, zeeroof en slavenhandel te beletten, handel, nijverheid en
scheepvaart te beschermen, rust en orde te handhaven,
geen vreemdelingen, Oostersche noch Westersche, zich in het landschap te
doen vestigen dan met toestemming van het Nederlandsch gezag, behalve v.z.v.
betreft handelaars in de havens van het landschap, van welke laatste een staat
het contract vergezelt,
het recht van het Gouvernement om versterkingen en etablissementen in het
landschap op te richten, en daarvoor over grond te beschikken, soms ook het
recht om ambtenaren binnen het landschap te plaatsen,
het verbod van belastingheffing zonder toestemming van het Gouvernement
en eene regeling van het concessiewezen in overleg met de Regeering,
de geldigheid van enkele wettelijke bepalingen voor de categorieën van direct
aan Gouvernementsgezag onderworpen ingezetenen van het landschap,
de regeling van de rechtspraak, in het bijzonder de afschaffing van wreede
en verminkende straffen,
de belofte tot bevordering van volksonderwijs en vaccine.

Er zijn variaties; in het eene contract staat iets meer dan in het andere, doch in
hoofdzaken komt het op het bovenstaande neer.
Hiermede - zoo zou men oppervlakkig zeggen - was nu de zaak wel bevredigend
geregeld. Toch leerde de praktijk anders. Zij bracht in de eerste plaats op zeer
onbevredigend ruime schaal de les, dat men met inlandsche zelfbestuurders wel van
alles overeenkomen kon, maar dat de nakoming van het bepaalde van hen daarom
nog niet mocht worden verwacht. Handhaving van vrede met de buren, van orde en
rust binnen de eigen grenzen, bestuur in het belang der bevolking, bevordering van
handel en nijverheid, wering van zeeroof bleven maar al te dikwijls tot de vrome
wenschen behooren. De zelf-
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besturen bezaten, zoo leerde de ondervinding in het algemeen, noch den wil, noch
de macht om de contractueel gemaakte bepalingen na te komen.
Verantwoordelijkheidsgevoel tegenover hunne onderhoorigen, een streven naar
bevordering van hun welvaart, het ontbrak hun volkomen. De zelfbestuurders
beschouwden maar al te dikwijls de zaak juist andersom; zij achtten land en volk te
hunnen behoeve daar. En het Gouvernement van zijn kant moest juist steeds sterker
op nakoming van al die eischen staan, al ware het reeds alleen omdat de
Nederlandsch-Indische archipel, veel meer dan voorheen in het wereldverkeer
betrokken, overal zoodanig moest worden bestuurd, dat de verantwoordelijkheid
daarvoor ten volle kon worden aanvaard. Maar afgescheiden daarvan, ook het
verantwoordelijkheidsgevoel tegenover alle geregeerden kwam er steeds krachtiger
tegen in opstand, dat in sommige streken van onze koloniën aan de uitoefening van
het bestuur zoo niet uitsluitend dan toch in hoofdzaak het belang van een bestuurder
met een hem omringende groep ten grondslag zou liggen. De wil om zich te laten
gelden, werd wakker, de kracht daartoe bleek aanwezig.
Van nog vollediger en scherper omschrijving van de verplichtingen ten deze was
geen heil te verwachten. Het bleek in de praktijk, dat de zelfbestuurders aan den
inhoud van het contract weinig of geen waarde hechtten, voorzoover het niet handelde
over de hun gelaten of toegekende inkomsten. Voor het overige zag men er niet veel
anders in dan een betuiging van ondergeschiktheid aan het Gouvernement, de
‘Compenie’, het oude machtige lichaam. En hoever nu die ondergeschiktheid precies
ging, wat men krachtens haar moest doen of laten, was van den kant van de
zelfbestuurders praktisch geen vraag naar den inhoud van het contract, maar alleen
van het besef van noodzakelijkheid om zich te schikken naar den uitdrukkelijken wil
van dien machtigen medecontractant, die echter meestentijds de zaken op haar
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beloop had gelaten en zich met den uiterlijken schijn tevreden had gesteld.
Toen men dan ook hiermede geen genoegen meer nam en werkelijk wilde hebben
nagekomen, wat in het contract stond, bleek dat meer en meer alleen te bereiken door
een voortdurend en scherp toezicht van de zijde van het Gouvernement, door steeds
te doen blijken van den uitdrukkelijken wil, dat al wat overeengekomen was, ook
behoorlijk nagekomen zou worden. Hier en daar was krachtig optreden vereischt om
dit te bereiken, aan verschillende zelfbesturen heeft dit hun bestaan gekost. In andere,
meer meegaande waren ambtenaren van het Gouvernement ten slotte degenen, die
- dikwijls op kosten der Regeering - deden, wat er moest geschieden en wat volgens
het contract de taak van het zelfbestuur was.
Zoo werd evenwel geen contract nageleefd. De zelfbestuurders schikten zich
eenvoudig naar onzen voortdurend blijkenden wil om de toestanden in het rechte
spoor te brengen en te houden, omdat ook zij wel wisten, dat, eenmaal diens
uitdrukkelijken wil gebleken zijnde, ook de kracht aanwezig was om dien door te
zetten.
Onder deze omstandigheden was evenwel het politiek contract met zijn langen
inhoud veroordeeld. Van de zijde van het Gouvernement, zoo kan men zeggen, zou
er iets onwaardigs in zijn geweest om nog langer genoegen te nemen met de
schijnvertooning van een aangegaan contract, terwijl toch, in werkelijkheid, het den
bestuurders der landschappen, zijn wil eenvoudig oplegde; voor de zelfbestuurders,
die ook den waren feitelijken toestand wel zagen, had de eene of de andere wijze
van betuiging der ondergeschiktheidweinigvoorkeur. En zoo is langzamerhand, eerst
in die landschappen, waar onze wil met krachtige hand moest worden doorgezet,
zonder dat dit tot inlijving leidde, maar later ook in andere, waar de werkelijke
verhoudingen waren zooals zooeven gezegd, het politieke contract vervangen
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door de ‘Korte Verklaring’, een stuk, slechts uit drie artikelen bestaande, waarvan
het eerste en tweede betrekking hebben op de ondergeschiktheid van de landschappen
aan Nederland en het Indische Gouvernement en op het verbod om met andere
mogendheden aanraking te zoeken, terwijl het derde niet anders inhoudt dan de
algemeene verplichting om: ‘na te komen en te handhaven alle regelingen, die met
betrekking tot het landschap door de Regeering of namens Haar door het Hoofd van
Gewestelijk Bestuur zijn of zullen worden getroffen en om in het algemeen alle
bevelen op te volgen, die door of namens het Hoofd van Gewestelijk Bestuur zullen
worden of zijn gegeven.’ Slechts enkele landschappen, als de voornaamste te beschouwen, b.v. de grootere
ter Oostkust van Sumatra, en in de Westerafdeeling van Borneo, Koetei (Z. en O.
afd. van Borneo) en de Javasche vorstenlanden bevinden zich nog tot het
Gouvernement in de verhouding op den voet van het lange politieke contract. De
bestuurders der overige hebben de Korte Verklaring, of een stuk, dat daarmede vrijwel
overeenkomt (de z.g. Timorverklaring of de Korte Verklaring, aangevuld met
erkenning van mogelijkheid van onmiddellijke inlijving) afgelegd.
Nu zou men de vraag kunnen stellen, wat, na de aflegging van zulk eene verklaring,
nog de werkelijke beteekenis van een zelfbesturend landschap kan zijn en of men
niet nog consequenter en beter zou doen door bij elke geschikte gelegenheid een
landschap in te lijven bij het rechtstreeks bestuurd gebied. Die vraag rijst met te meer
klem omdat vroeger krachtiger ingrijpen door het Gouvernement inderdaad
herhaaldelijk tot inlijving van zelfbesturen heeft geleid.
Het valt niet te ontkennen, dat de Korte Verklaring de Regeering de gelegenheid
geeft om de zelfbestuurders geheel tot figuranten te maken en feitelijk elk gezag door
of krachtens bevel van Hare organen te doen uit-
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oefenen. Dit deed zij tot heden zeer stellig niet. Integendeel, actieve medewerking
door de zelfbestuurders, bestuur in den verlangden, noodzakelijken geest, doch dóór
hen, onder het noodige en onvermijdelijke toezicht, dat was het doel, waarnaar zij
blijkbaar streefde. Menige circulaire of aanschrijving aan Hare ambtenaren legt
daarvan getuigenis af. Is het nu waarschijnlijk, dat de Regeering in deze ooit hare
gedragslijn zal veranderen; zou het in het algemeen verstandige politiek zijn?
Tegen de waarschijnlijkheid van zoodanige wijziging zou in de eerste plaats pleiten,
dat bij de bespreking van de beginselen der koloniale politiek ter gelegenheid van
de jaarlijksche begrootingsbehandeling zoowel van de Regeeringstafel als uit de
Staten-Generaal is vernomen, dat men geen opheffing van de zelfbesturen beoogde,
doch onder onze onontbeerlijke en krachtige leiding, op hunne ontwikkeling tot
goede bestuurders en behoorlijke georganiseerde eenheden wenschte aan te sturen.
Maar een beginsel kan ten slotte, ondanks de beste bedoelingen, waarmede men het
heeft aanvaard, als het op doorvoering in de praktijk aankomt, blijken daarvoor
ongeschikt te zijn en de behandeling van dit onderwerp schijnt dan ook vruchtbaarder
aan de hand van de tweede vraag, in hoever verandering van gedragslijn in deze
verstandige politiek zou zijn.
Een staatsgeheel van de grootte van Nederlandsch-Indië, samengesteld uit zulke
heterogene elementen, laat zich bij een intensief bestuur uitermate bezwaarlijk
regeeren uit de centrale bureaux, door ambtelijke organen alleen. Het bestuur kan
slechts dan in elk opzicht en overal tot zijn recht komen, wanneer plaatselijke organen,
één met de door hen bestuurde gebieden, op zoo ruim mogelijke schaal worden belast
met de locaal te behandelen aangelegenheden. Bij de groote verschillen, die in
toestanden en verhoudingen bestaan, is dit de eenige weg, om de plaatselijke belangen
ten volle te doen behartigen en aanpassing van aanvaarde beginselen
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van regeeringsbeleid aan de feitelijke toestanden te verkrijgen.
Welnu, zie daar de feitelijke groote beteekenis, die de zelfbesturende landschappen
ook in de toekomst kunnen hebben. Historisch en traditioneel vervulden de
zelfbesturen, hoe onvoldoende naar onze begrippen ook, in hun gebied de geheele
regeeringstaak; in de toekomst, nu in het belang van land en volk met betrekking tot
de wijze van opvatting dier taak onze wil zich doet gevoelen, kunnen zij nochtans,
zij het onder de onontbeerlijke leiding en het noodige toezicht, het best die taak
blijven vervullen. Zij zijn voor groote gebiedsdeelen in de Buitenbezittingen vooral,
doch ook op Java, de organen die traditioneel, van oudsher, het bestuur voeren; uit
hunne handen zal de bevolking ook in de toekomst gemakkelijker bevelen en
aanwijzingen blijven aannemen. Zij kunnen zich dan, onder leiding, ontwikkelen tot
plaatselijke besturende eenheden van groote beteekenis, te grooter in menig geval,
omdat hunne bevoegdheden, dank zij hunne geschiedenis, zoo weinig beperkt zijn.
Al is de meer algemeen in de praktijk gehuldigde onderstelling van absolute macht,
berustend bij den zelfbestuurder, eene fictie, al was die in werkelijkheid in de
landschappen door allerlei beperkt, groot was zij in ieder geval toch wel.
Zoo moet dan de conclusie zijn, dat een algemeen koloniaal belang de handhaving
door de zelfbesturen, voorzoover die mogelijk is, medebrengt. Afwijking van de
boven bedoelde beginselen schijnt dan ook wel zeer onwaarschijnlijk als zijnde
ondoelmatig, afgezien van hetgeen men er verder tegen zou kunnen aanvoeren, niet
opheffing, doch ontwikkeling van het zelfbesturend orgaan tot actieve medewerking
van de bestuurstaak, opgevat in onzen geest, schijnt mij de richting, die onze politiek
in Indië moet blijven volgen, wil zij de belangen der bestuurden zoo goed mogelijk
behartigen.
Nu moet men hierbij eene restrictie maken. Men had in de Buitenbezittingen
verschillende streken, waar
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het Nederlandsch gezag zich daadwerkelijk niet of zeer weinig deed gelden, doch
waar de inlandsche samenleving zich op gemeenschapsgebied niet hooger had
ontwikkeld dan het stamverband, dat hier en daar zich geterritorialiseerd had. In
Timor, in Midden-Celebes waren verschillende voorbeelden van zulke verhoudingen;
gezag boven die kleine volksgemeenschappen had men daar nog niet. Nu zijn vroeger
dergelijke kleine gemeenschappen onwillekeurig onder direct bestuur van het
Gouvernement gekomen; in de Molukken, in de Minahassa zijn negorijen en districten
van gelijk belang als de thans bedoelde lichamen; de regentschappen in Zuid-Celebes
zijn al van hetzelfde gehalte. Maar in die gebiedsdeelen, die eerst in de latere decennia
onder meer dadelijken Nederlandschen invloed zijn gekomen, heeft men al dergelijke
kleine lichamen als zelfbesturen beschouwd en erkend; men heeft hunne hoofden de
Korte Verklaring laten afleggen. Misschien kon men aanvankelijk formeel moeilijk
eene andere beschouwing huldigen, daar artikel 63 van het Regeeringsreglement
Koninklijke machtiging vereischt voor hunne inlijving bij het direct bestuurd gebied,
terwijl in vroegere tijden zich dit laatste eigenlijk geleidelijk en zonder uitdrukkelijke
in bezit neming als zoodanig vormde. Maar op den duur schijnt toch handhaving van
deze gemeenschappen als zelfbestuur te bezwaarlijk. Zij zijn uiteraard klein, meer
dan de marga op Zuid-Sumatra of het regentschap op Zuid-Celebes beteekenen ze
niet. Evenals deze hebben zij als plaatselijke inlandsche rechtsgemeenschap,
behartigende de locale inheemsche belangen, wel toekomst, maar verder reikt hun
kunnen niet. De fictie van machtsvolkomenheid is hier een bespotting van de feitelijke
verhoudingen. Ten aanzien van deze landschappen erkenne men de feiten, zooals zij
zijn; men lijve ze in en beschouwe ze verder als inlandsche gemeenten. Dan heeft
men een zuiveren toestand.
Zoo loopt men dan ook geen kans om te vervallen in een bepaalde fout, die men
naar mijne meening in
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de laatste jaren heeft begaan, door dergelijke kleine gemeenschappen te vereenigen
tot één landschap onder den meest machtigen bestuurder van een hunner, en het zoo
verkregen geheel als zelfbestuur te beschouwen. Dit is geen zelfbestuur, en zulk een
bestuurder geen zelfbestuurder; hier ontbreken traditie en historische wording; hier
is de macht van den bestuurder alleen ontleend aan het Gouvernement, dat hem in
die positie plaatste. Dan lijve men liever in; zoo verkrijgt men slechts den uiterlijken
schijn van zelfbestuur, niet het wezen van de zaak. Wat men zoo vormt, wordt nimmer
een gemeenschap in den waren zin des woords.
Telkens was boven sprake van een bestuur over de landschappen in onzen geest,
volgens onze regeeringsbeginselen.
In de eerste plaats rees nu ten aanzien van de landschappen, welker hoofden de
Korte Verklaring hadden afgelegd, de vraag, van waar en hoe verder zou blijken, in
welke richting het bestuur moest worden gevoerd. Voorheen was dit vastgelegd in
de politieke contracten; men kan zeggen, dat daaromtrent geacht kon worden
overeenstemming tusschen de Regeering en het zelfbestuur te bestaan, al was die
dan ook meestal niet meer dan formeel aanwezig. Het beginsel, waarvan de Korte
Verklaring uitging, bracht evenwel mede, dat die richting eenzijdig door of vanwege
de Regeering zou worden aangegeven. Nu heeft men zich ten deze eerst tevreden
gesteld met eene algemeene verwijzing naar politieke contracten, die voorheen met
de landschappen gesloten waren of, waar ook dit niet het geval was, met naburige
landschappen. Op den duur bleek dit evenwel ongenoegzaam; er deden zich ook
nieuwe eischen voor, die in de oude contracten niet voorzien waren. En zoo hebben
de omstandigheden er toe geleid, dat in 1914 bij ordonnantie de regelen zijn
aangegeven, volgens welke het bestuur in de landschappen zal worden gevoerd; dit
is de ‘zelfbestuursordonnantie.’
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Deze verordening bevat allerlei regelen omtrent de positie der landschappen en hunne
bestuurders binnen het Nederlandsch Indische staatsverband, zij regelt verscheidene
onderwerpen, die vroeger in de lange contracten waren voorzien, als de geldigheid
van sommige gedeelten der Gouvernementswetgeving en dergelijke, en geeft eindelijk
de hoofdlijnen aan voor de inwendige organisatie van de landschappen.
Over den inhoud van deze ordonnantie thans reeds veel te zeggen, zou voorbarig
zijn; zij is nog niet in werking getreden, Nog steeds wordt de oude boven aangegeven
gedragslijn gevolgd, maar steeds talrijker zijn de instructies geworden, die de Indische
Regeering, naar aanleiding van allerlei in de praktijk rijzende vragen, gaf. Vele
daarvan zullen uiteraard hare waarde ook later houden. Ook wanneer deze algemeene
verordening geldt, zal de Gouverneur-Generaal voor hare uitvoering de noodige
instructies moeten geven aan de ambtenaren en daarmede den geest van hare
toepassing aangeven. Maar het feit zelf, dat deze materie in eene algemeene
verordening wordt geregeld, is toch niet zonder beteekenis. De plaats van de
zelfbesturen in de Nederlandsch-Indische staatsorganisatie, hunne positie tegenover
het Nederlandsch-Indische Gouvernement, de hoofdtrekken van hun inwendige
inrichting worden daardoor aan de administratie onttrokken en vastgelegd in een
product van wetgeving. Zij worden daarmede verheven, van de behandeling op de
verschillende Indische bureaux van het Ministerie van Koloniën, tot in de sfeer van
het recht!
(Slot volgt).
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George John Romanes
Door Bsse. S.I. v. Zuylen v. Nijevelt.
Deze naam is ongetwijfeld geen onbekende voor lezers van dit tijdschrift, die in het
bijzonder de natuurwetenschappen beoefenen. Zijn landgenooten althans geven hem
een plaats van beteekenis naast zulke geleerden als Darwin, Huxley en Tyndall. Hij
is in Engeland bekend als discipel, hoewel veel jonger, en ook vriend van Darwin,
als schrijver van ‘Darwin and after Darwin’ en ‘Examination of Weismannism’, als
iemand, wiens oorspronkelijk werk op biologisch gebied door vakgenooten werd
gewaardeerd. Doch voor degenen, die buiten de natuurwetenschappelijke wereld
staan, en voor allen, die belang stellen in hetgeen de groote Fransche ‘moralisten’
verstaan onder ‘l'histoire d'une âme’, heeft zijn leven eene andere, meer algemeene
beteekenis. ‘One touch of nature makes the whole world kin’. Die ‘touch of nature’
ontbrak allerminst aan dezen geleerde.
In zijn jeugd geloovig, zelfs neigende naar het geestelijk ambt als beroepskeus,
onderging hij later - in het tijdperk tusschen 1860 en 1880 - gelijk zoovele anderen,
den invloed der nieuwe ontdekkingen op het gebied der natuurwetenschappen, die
in den aanvang beide door aanhangers en bestrijders, beschouwd werden als in strijd
met het christelijk openbaringsgeloof. Hij verloor,
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althans voor eenigen tijd, niet alleen dit laatste, doch ook het geloof in het bestaan
van God.... Of het scheen hem toe, dat hij het verloren had, hoewel de smart der
vermeende ervaring, dat God er niet is, waarvan hij op aandoenlijke wijze getuigt,
wel het bewijs leverde van het tegendeel. Hij leerde echter vrij spoedig inzien, dat
zijn ‘Agnosticisme’ geen zuiver Agnosticisme was, d.i. niet vrij van a priori
bedenkingen tegen het geloof, en dat dergelijke bedenkingen van redelijk standpunt
evenmin gemotiveerd zijn als eenig ander bloot vooroordeel.
Toen begon een onophoudelijk zoeken langs allerleî wegen naar de oplossing der
groote levensraadselen, die hem nimmer hadden losgelaten, totdat hij, midden in een
rijk leven van vruchtbare werkzaamheid, van blijden omgang met een grooten kring
van medewerkers en vrienden, en van zeldzaam volmaakt huiselijk geluk, op vier
en veertigjarigen leeftijd door een slepende ziekte werd overvallen, die weldra
ongeneeslijk bleek.
Twee jaren volgden van afwisselende hoop en vrees, wat zijn kansen op herstel
betrof, en van zwaren innerlijken strijd. Doch het paradoxale wonder geschiedde,
dat wij vaak zien gebeuren: juist te midden van fel persoonlijk lijden, onstond bij
hem, die zóó lang getwijfeld had, in het bijzonder aan God's goedheid, het besef
daarvan; die overtuiging hield verband met een vernieuwd, steeds wassend, geloof
in de christelijke geloofsopenbaring.
Aan geen losse, onzamenhangende indrukken, maar aan een bewuste overwinning,
als het ware stap bij stap, van het verloren geloofsterrein, was deze ommekeer te
danken, die eigenlijk de vrucht was van een jarenlangen geestesarbeid. Dit blijkt het
meest uit een nagelaten geschrift, ‘Thoughts on Religion’, dat hij had willen
uitwerken, zoo hem het leven ware gegund.
Het schijnt dat in sommige kringen zijn verandering van standpunt, niet tegenover
de evolutie leer, dat hetzelfde bleef, maar tegenover het Christendom, werd in verband
gebracht met eene vermeende verzwakking zijner geestvermogens door ziekte. Deze
bewering had niet den
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minsten grond en wordt op afdoende wijze wederlegd door een gezegde van Professor
Burdon Sanderson in een opstel te zijner gedachtenis voor de ‘Royal Society’
geschreven: ‘Up to the end he (Romanes) preserved not only his mental vigour but
the keenness of his interest in his scientific pursuits’.
Na deze inleiding zal hopelijk eenige nadere kennismaking met dezen even
beminnelijken als begaafden man voor dezen en genen niet onaantrekkelijk zijn. De
wetenschappelijke zijde van zijn leven moet echter om begrijpelijke redenen
onaangeroerd blijven, hoewel zij eene groote plaats bekleedt, in zijn - door zijne
vrouw geschreven - biographie, en zijn briefwisselingen met zekere vrienden,
ongetwijfeld voor vakgenooten van groot belang zijn1).
Men zal mogelijk geneigd zijn een zéér betrekkelijke waarde te hechten aan een
levensbeschrijving door de weduwe van den betrokken persoon, doch het is een
merkwaardig feit dat in de laatste jaren in Engeland, verschillende biographieën van
die hand zijn verschenen, die den toets der critiek hebben doorstaan en een min of
meer groot publiek van belangstellende lezers hebben gevonden. Wij denken aan het
leven van den bekenden Charles Kingsley (dat in tallooze edities verscheen), van
den bisschop-historicus Creighton, van Lord Wantage, een zéér verdienstelijk
edelman, en, last not least, van den geschiedschrijver Lecky, door wijlen onze
begaafde landgenoote, geb. Besse. van Dedem.
George John Romanes werd in 1848 geboren te Kingstown in Canada, alwaar zijn
vader, een Schot, voormalig predikant der ‘Nationale’ kerk, de Grieksche taal doceerde
aan de kleine, aldaar gevestigde hoogeschool. Hij behoorde als theoloog tot de
zoogenaamde ‘mode-

1) The Life and Letters of George John Romanes M.A., L.L.D., F.R.S. written and edited by
his wife. (Longmans, Green and Co.) first printed 1896, reprinted March 1896, Oct. 1896,
Dec. 1897, May 1902.
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rate’ richting, en was, naar het schijnt, meer een man van studie dan van de daad,
die hoewel niet onbeminnelijk, zich weinig inliet met zijne vijf kinderen. De moeder,
dochter van een predikant uit het ‘Hoogland’ van Schotland, was eene schoone,
levendige en begaafde vrouw, met allerlei eigenaardigheden, die aan haar
Hooglandsche omgeving en Keltische afkomst te danken waren.
Kort na de geboorte van George kwam zijn vader door erfenis in het bezit van een
aanzienlijk vermogen. Deze gebeurtenis noopte hem zijn ambt neer te leggen en naar
Groot-Britannië terug te keeren. Een zwervend leven volgde; o.a. werden lange reizen
op het ‘vaste land’ ondernomen. Het langst werd in de buurt van Heidelberg vertoefd;
op dat verblijf zagen de jongere kinderen, waartoe George behoorde, later terug als
op de ‘gouden eeuw’ van hun leven.
Geboren natuurkundigen als zij waren, begon voor hen toen reeds die vertrouwelijke
omgang met planten en dieren, waartoe slechts een bijzondere aanleg in staat stelt.
De geheele opvoeding was vrij en ongedwongen en doet denken aan eene onbewuste
anticipatie op de Montessori pedagogiek.
Eindelijk koos men Londen tot hoofdverblijf. Gedurende korten tijd bezocht George
een zoogenaamde ‘preparatory school’, doch een kinderziekte was aanleiding dat hij
die verliet. De geijkte Engelsche ‘public school’ opvoeding viel hem niet ten deel1).
Niets belette hem dus met de familie den zomer in het hooge Noorden (Cromarty in
Schotland) door te brengen.
Wat kerkelijke invloeden aangaat, de ouders bezochten beurtelings de
Anglikaansche en de Presbyteriaansche kerk; de jongere kinderen gaven de voorkeur
aan de eerste, en werden daarin als lidmaten bevestigd. Bij

1) Men weet dat bijna alle jongens der zoogenaamde ‘upper’ en ‘upper middleclasses’ in
Engeland aan de bekende groote public schools (allen kostscholen) Eton, Harrow, Winchester,
Rugby enz. worden grootgebracht.
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George waren godsdienstige indrukken reeds vroeg zeer sterk en ontwaakte het
verlangen om het geestelijk ambt als levensdoel te kiezen. Hij werd echter door zijn
ouders daartoe niet aangemoedigd.
Toen Romanes ongeveer zeventien jaar oud was, werd hij naar een ‘private tutor’
gezonden, een dier heeren, die in Engeland leerlingen bij zich aan huis ontvangen
meest ter voorbereiding voor het een of ander admissie examen.
In 1867 ging hij naar de Universiteit Cambridge en werd inwonend lid van het
Gonville and Caius College. Voor hem was zijn studententijd van zelfs nog grootere
beteekenis dan voor de meeste jongelieden. Hij kwam er nog zéér onwetend, met
even weinig menschen- als boekenkennis. Hij verliet de Hoogeschool na zes jaren
als een ernstig denker, met geoefende werkkracht, zijn levenstaak begonnen, die naar
waarheid wordt geschetst als ‘an unwearied search after truth, characterised by an
ever increasing reverence for goodness, and, as years went on, by a disregard for
applause or for reward’. Hoewel hij zelf zijn geheele leven het gemis aan grondig
en geregeld onderwijs in zijn eerste jeugd betreurde, scheen hij feitelijk in die jaren
het verzuim meer dan ingehaald te hebben. Vrij van beide financieelen nooddwang
en de eischen vaak door familie-eerzucht gesteld, kon hij zijn beroepskeus vrij lang
uitstellen. In de eerste jaren was hij nog zéér bezig met het denkbeeld van
Anglikaansch geestelijke te worden. Hij las veel theologische boeken, bezocht kringen
gewijd aan de studie van het Grieksche Testament en was een trouw kerkganger.
Hij kwam echter uitsluitend onder ‘evangelical’ (min of meer
confessioneel-methodistische) invloeden en bleef geheel vreemd aan de godsdienstige
stroomingen, waaraan te Cambridge de groote namen van Maurice, Westcott,
Lightfoot en Hort zijn verbonden.
Nadat hij het denkbeeld van clergyman te worden had opgegeven, begon hij eerst
in de medicijnen te studeeren, hetgeen de aanleiding was tot zijn kennismaking met
de
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nieuwere natuurwetenschap, die hem dadelijk in hooge mate bekoorde. Het was of
een nieuw leven voor hem begon, vooral toen hij de boeken van Darwin las. Hij
voelde zich voor het eerst in het bewuste bezit van bepaalde geestesgaven en
werkvermogens.
In het jaar 1872 maakte hij - gelukkig voor hem in het ouderlijk huis in Schotland
- een lange en ernstige ziekte (typhus) door. De maanden van langzaam herstel
besteedde hij gedeeltelijk aan de beantwoording eener prijsvraag over het onderwerp:
‘Christian Prayer considered in relation to the belief that the Almighty governs the
world by general laws’. Hij plaatst zich in dat opstel op het standpunt dat, aangezien
bekendheid met zekere natuurwetten den mensch nog geheel onkundig laat van de
verhouding van God tot die wetten, deze onkunde hem verbiedt de mogelijkheid te
loochenen der gebedsverhooring, ook in die sfeer. Tot zijn niet geringe verbazing
behaalde hij den eersten prijs, hoewel hij zonder zulks vooraf te weten, een hoogst
bekwamen mededinger had.
Gedurende zijn reconvalescentie nam Romanes het besluit geheel af te zien van
een vast beroep en zich te wijden aan vrij wetenschappelijk onderzoek. Hij werkte
nog eenigen tijd te Cambridge in het laboratorium van Dr. Michael Forster, doch
terwille zijner moeder, die intusschen weduwe was geworden, koos hij haar huis in
Londen tot zijn woonplaats; de zomers werden als tot nog toe in Schotland
doorgebracht.
Weldra kwam hij in persoonlijke aanraking met Darwin en vele andere
wetenschappelijke mannen, die den jongen, geestdriftigen man met veel
vriendelijkheid ontvingen.
Vooral de vriendschap met Darwin, die, naar algemeen erkend wordt, door zijn
edel karakter achting en vertrouwen wist in te boezemen, was van grooten invloed
op hem. Zijn onafhankelijke positie belette Romanes niet zich met ijver te wijden
aan grondige studie en aan die nauwkeurige waarnemingen in planten en dierenwereld,
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die zulke ontzaglijke eischen stellen aan geduld en voortvarendheid.
Het was een kenmerk van al zijn streven op ieder gebied dat hij steeds zocht naar
algemeene begrippen, naar de oplossing van biologische en zielkundige problemen.
‘In all his work, of whatever kind, he was always searching for principles. The
minutest detail never escaped his attention if it appeared at all likely in any way to
throw light on some biological or psychological problem.’
Het duurde niet lang vóór hij erkend werd als iemand met wien te rekenen viel.
Als lid van geleerde lichamen (Royal Society, British Association en anderen), door
talrijke bijdragen aan wetenschappelijke bladen, door openbare voordrachten, in
briefwisseling en gesprek, trad hij hoe langer hoe meer op den voorgrond. Hij was
echter geen eenzijdig beoefenaar der natuurwetenschappen. Hij was integendeel zéér
veelzijdig aangelegd. Een hartstochtelijk liefhebber van muziek en van dichtkunst,
gaf hij ook wel in niet onverdienstelijke verzen lucht aan de eene of andere gedachte
of gevoelsopwelling. Wat sport betreft, was de jacht in de schoone Hooglanden hem
een jaarlijksch genoegen. In het politieke leven stelde hij betrekkelijk weinig belang.
Doch maatschappelijke nooden lieten hem niet koud. Kwam hem b.v. een in zijn
oog onbillijk vonnis van den een of anderen strafrechter ter oore, dan kon hij de pen
tot protest in een dagblad opnemen. Vooral in zijn later leven nam hij ook persoonlijk
deel aan ‘maatschappelijk werk’.
Doch dat rijke, op het oog zóó gelukkig, leven had een ondergrond van diepe
smart, aan velen met wie hij omging onbekend, of slechts flauw vermoed, of wel als
ongerijmd en onbegrijpelijk beschouwd. De oorzaak was het volstrekte ongeloof dat,
zooals reeds gezegd werd, aan vankelijk het gevolg was zijner aanvaarding der
evolutieleer met zekere, vooreerst als onvermijdelijk beschouwde, gevolgtrekkingen.
Hij bleef wel niet lang op dit standpunt, dat grensde aan zuiver materialisme.
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Doch zelfs toen hij het als een zedelijke verplichting beschouwde om aan de
vermeende consequenties zijner logica vast te houden, ontsnapte hem een ware
zielekreet, die op zich zelf reeds een zuiver materialistische levensbeschouwing
logenstraft. Hij schrijft in een anomym werkje, dat in 1876 verscheen onder den
naam van ‘A Candid Examination of Theism’ het volgende:
‘And forasmuch as I am far from being able to agree with those who affirm that
the twilight doctrine of the “new faith” is a desirable substitute for the waning
splendour of “the old”, I am not ashamed to confess that with this virtual negation
of God the universe to me has lost its soul of loveliness; and although from henceforth
the precept to “work while it is day” will doubtless gain an intensified force from
the terribly intensified meaning of the words that “the night cometh when no man
can work”, yet when at times I think, as think at times I must, of the appalling contrast
between the hallowed glory of that creed which once was mine, and the lonely mystery
of existence as I now find it, at such times I shall ever feel it impossible to avoid the
sharpest pang of which my nature is susceptible.’
Men vraagt zich af wat hem kan bewogen hebben dit geschrift in het licht te geven,
daar hij zelf zegt dat niemand een sterker besef kon hebben dan hij van de treurige
uitwerking, die het zou kunnen hebben in de vernietiging van persoonlijk geluk bij
anderen. Hij verklaart zijn motief in een aangrijpend slotwoord, waarin hij
onverbiddelijk zijn scepticisme belijdt en verder zegt: ‘Nothing would have induced
me to publish them (his conclusions) save the strength of my conviction that it is the
duty of every member of society to give his fellows the benefit of his labours for
whatever they may be worth...... I am confident that truth must in the end be the most
profitable for the race’...
Wat de anonymiteit betreft, hij meende daardoor op een meer onbevangen oordeel
te kunnen rekenen dan anders het geval zou zijn, en tevens een geheel
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onbevooroordeelde, mogelijk voor hem persoonlijk nuttige, kritiek uit te lokken.
In het jaar 1879 trad Romanes in het huwelijk met eene dame van Schotsche afkomst,
Ethel Duncan, de latere schrijfster zijner biographie. Zij heeft in dat boek haar
persoonlijkheid in zulke mate weggecijferd, dat men om haar te leeren kennen moet
volstaan met min of meer vage indrukken, die echter voldoende zijn om de bijkans
ideale verhouding, waarin zij en haar man tot elkander stonden, boven twijfel te
plaatsen. Groote verstandelijke gaven, die haar in staat stelden met kennis en
belangstelling zijn wetenschappelijken arbeid te volgen, waren blijkbaar vereenigd
met de echte mentaliteit van vrouw en moeder voor een harmonisch vrouwenleven
onmisbaar. Eéne vraag echter van zéér delicaten aard komt onwillekeurig op in
verband met de sterke geloofsovertuiging, blijkbaar reeds bij het begin van haar
huwelijk door de jonge vrouw bezeten, tegenover het ‘agnosticisme’ van haar man.
Moest hun onderlinge verhouding niet geschaad worden door een zóó groot
meeningsverschil in de gedachtensfeer, die voor Mrs. Romanes en niet minder voor
haar man de allergewichtigste was? Het zou even onkiesch als vermetel zijn zich aan
een antwoord te wagen, doch eene passage in het aandoenlijk, hoewel streng
gereserveerd, voorwoord motiveert eene veronderstelling, die onze eerbiedige
belangstelling in het echtpaar slechts verhoogt... ‘It is needless for me here to speak
of what, to some extent, he has laid bare - of mental perplexity and of steadfast
endurance and loyalty to Truth. It may be that others, wandering in the twilight of
this “dimly lighted world”, may be stimulated and encouraged and helped to go on
in patience until on them also dawns that light. If this be so it will not be altogether
in vain that he bore long years of very real and very heavy sorrow’. Kan iemand
betwijfelen of de schrijfster dezer regelen haar deel heeft gehad aan die jarenlange
‘zéér
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wezenlijke en zéér zware droefheid?’ Van het standpunt van haar stellig geloof, zal
zij er echter vast op gerekend hebben dat het ‘zoeken’ vroeger of later zou bekroond
worden door het ‘vinden’.
Trouwens de koude zelfgenoegzaamheid van een leven buiten God was hem altijd
vreemd en hij verliet zéér spoedig het standpunt van volslagen ongeloof, hoewel het
juiste tijdstip van zijn overgang naar een geheel ander niet kan worden bepaald. Het
staat in ieder geval vast dat in al die jaren, onder uiterlijk levensgeluk, in weerwil
zijner intense liefde voor zijn wetenschappelijken arbeid, hij de vurige begeerte bleef
behouden naar het oude geloof en steeds bezig was met de vraag: ‘Is het christelijk
geloof mogelijk of verstandelijk te rechtvaardigen tegenover wetenschappelijke
ontdekkingen?’
Eén kenmerk van zijn wetenschappelijk onderzoek was echter het tegenovergestelde
van een hinderpaal in het ‘zoeken’ naar godsdienstige waarheid. Het werd door een
vriend aldus omschreven: ‘That quality is tenacity of uncorrelated fragments; the
endurance of incompleteness; the patient refusal to attenuate or discard a fact because
it will not fit into a system... The sincerely scientific mind shows...... tenacity......
under every trial of its faith and patience, ......for it knows itself responsible not for
attainment, but for perseverance, not for conquest, but for loyalty....... Scattered up
and down the world...... there are facts of plain experience which will not really fit......
into any scheme or view of life that leaves God out of sight...... It is on loyalty, on
justice to such fragments of truth...... that for many men the trial of faith may turn......
Of such justice and loyalty George Romanes set a very high example’.
Het is in iemand als hier geschetst wordt begrijpelijk dat, naarmate hij zich door
toenemenden levensernst, door diepere geestelijke behoeften, hoe langer hoe meer
machtig aangetrokken gevoelde door de Christelijke
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openbaring, hij te meer besloot absoluut wààr te zijn, iedere moeielijkheid in het
aangezicht te zien, geen enkele bedenking op zijde te schuiven. Doch hij leerde
spoedig inzien dat hij daartoe allerminst zijn eerste standpunt moest blijven
handhaven. Zulks bleek reeds uit een lezing te Cambridge gehouden in 1885 (de
zoogen. Rede lecture) over het onderwerp ‘Mind and Motion’, die eene positief
afkeurende kritiek behelst op de materialistische leer aangaande den geest1).
In deze lezing, die in druk verscheen, komt een denkbeeld vóór, dat reeds op deze
plaats vermelding verdient, omdat het 's schrijvers gedachtengang verklaart, hoewel
hij het eerst later volkomen ontwikkelde. Hij onderscheidt tusschen ‘zuiver’ en
‘onzuiver,’ agnosticisme. Een ‘zuivere’ agnosticus mag niet, gelijk vele agnostici
zulks doen, en hij zelf in den aanvang ook deed, uitgaan van het vooropgezette
denkbeeld dat het onmogelijk is God te kennen. Hij ontkent niet dat er in vele zaken
een zeker gewicht moet gehecht worden aan a priori bewijsgronden. Naar eigenaardige
Engelsche wijze, neemt hij een, nog al vermakelijk, concreet voorbeeld. Men zal,
zegt hij, meer afdoende bewijzen behoeven om den aartsbisschop van Canterbury
aan zakkenrollerij schuldig te verklaren dan een landlooper. Doch in dit geval zijn
bekende gegevens een redelijke grondslag voor zekere bewijsvoering. Waar echter
deze gegevens ontbreken, zooals in de sfeer van het eind-mysterie der dingen (final
mystery of things), met welke de godsdienst te maken heeft, dáár zijn vooropgezette
veronderstellingen van weinig of geen waarde, dààr betaamt het ons allen ‘zuivere’
agnostici te zijn,

1) Editor's Preface in ‘Thoughts on Religion.’ De Editor is de bekende Anglikaansche geestelijke
Gore, thans bisschop van Oxford. Hij gaf deze titel aan het werkje dat twee deelen bevat:
10. ‘The influence of Science upon Religion’ (reeds vóór 1889 geschreven, doch voorheen
niet uitgegeven) 20. ‘Notes for a Work on a Candid Examination of Religion’, door den
schrijver bedoeld als materiaal voor een grooter werk.

Onze Eeuw. Jaargang 19

74
voor zoover het de rede geldt. Zullen wij hier tot kennis komen, dan is zulks alleen
mogelijk door middel van andere geestvermogens (some super-added faculty of our
minds). En dan is het plicht - reeds van redelijk standpunt - om te vragen naar den
aard dier vermogens, naar hun openbaringen en uitwerkingen, naar alles wat er mede
verband houdt. Hij beschouwt het eenzijdig bezigzijn met natuur-wetenschappelijk
onderzoek, gepaard met een zekere verslaafdheid aan een bepaalden gedachtengang
(hij noemt het tyranny to custom), als de oorzaak dat menig wetenschappelijk mensch
onvatbaar schijnt te worden voor redelijke gedachtenwisseling omtrent de hoogste
vraagstukken, die zich aan den menschelijken geest vóórdoen, en zich feitelijk,
hoewel onbewust, een bewijs van onvermogen op dat gebied toekent.
Het ligt voor de hand dat iemand, die zich plaatst op dit onbevangen standpunt
der hoogste belangstelling in geloofsvraagstukken, den omgang niet vermijdt, doch
eerder zoekt met verwante geesten ook onder geloovigen. Door zijn huwelijk kwam
Romanes in aanraking met nieuwe kringen der groote Engelsche samenleving, en
wél in het bijzonder met die, welke men als ‘hoog-kerkelijke’1) bestempelt, waartoe
zijn vrouw door familierelaties en persoonlijke sympathieën behoorde. Onder hen
waren verscheidene uitnemende en zéér begaafde mannen, wier innige
geloofsovertuiging allerminst kon geweten worden aan het doodzwijgen der

1) Het mag hier herinnerd worden dat er drie hoofdrichtingen binnen de Anglikaansche kerk
bestaan, die echter allerminst scherp begrensd zijn: 1o. die der ‘High Church’ wier kerkelijk
standpunt grenst aan dat der R.K. kerk, doch wier enkele voorstanders vaak meer verwant
zijn aan de beide andere richtingen; 2o. de ‘Low Church’ of Evangelicals, streng Protestantsch,
in het algemeen Confessioneel, doch geneigd tot samenwerking met alle min of meer
orthodoxe geloofsgenooten ook buiten de Staatskerk, 3o. de ‘Broad church’, of Liberals, een
partij met oneindig veel schakéringen, waarvan slechts een zéér kleine, meest professorale,
minderheid bepaald ‘moderne’ opvattingen belijdt.
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brandende wetenschappelijke vraagstukken van den dag. Met enkelen kwam Romanes
in nauwe vriendschapsbetrekking te staan, min of meer tot verbazing van vele zijner
zuiver ‘wetenschappelijke’ vrienden. Menigen onder deze laatsten waren niet vrij
van argwaan tegen de oprechtheid der ‘zwartjassen’. Romanes kon hen verzekerer,
dat hij juist onder de zoogenaamde ‘Liberal High Churchmen’ eenige intieme vrienden
had en er van overtuigd was dat zij allen bereid zouden zijn den brandstapel te
beklimmen ter wille van hun geloof.
Het zal mogelijk bevreemding opwekken dat Romanes, in weerwil van zijn
diepgaanden twijfel, een vrij geregelde kerkganger bleef. Nog sterker: gedurende
den zomerverblijf in Schotland werd Zondagavond geregeld eene huiselijke
godsdienstoefening gehouden, ter wille van gasten en dienstboden, die niet den
grooten afstand naar de kerk konden afleggen. Was er niet toevallig een clergyman
onder de gasten, dan las Romanes zelf de gebruikelijke Anglikaansche liturgie en
daarna altijd een preek. Hij had de erfelijke Schotsche liefde voor goede kanselredenen
en droeg ze met zichtbare voldoening vóór. In een brief aan een vriend, Professor
Asa Gray, in 1883 geschreven, verklaart hij zijn standpunt in deze kwestie: ‘...I cannot
help feeling it is reasonable (although it may not be orthodox) to cherish this much
faith, that if there is a God, whom when we see, we can truly worship as well as
dread, He cannot ex hypothesi be a God, who will thwart the strong desire which He
has implanted in us to worship Him, merely because we cannot find evidence enough
to believe this or that doctrine of dogmatic Theology.’
Wat het teere punt der godsdienstige opvoeding zijner kinderen betreft, spreekt
het van zelf dat Romanes ten volle de bezwaren van zijn eigenaardig standpunt
besefde. Hij was in de eerste plaats sterk overtuigd van het groote belang eener
grondige kennis van den Bijbel, reeds uit een letterkundig oogpunt; zijn kinderen
moesten, gelijk hij zelf was, vertrouwd raken met de gansche
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H.S. Doch hij ging veel verder. Hij verlangde het karakter zijner kinderen te zien
vormen naar het beeld en onder den invloed van Christus. Doch tevens moesten zij
nooit reden hebben, om terugziende op hun kinderjaren, te denken dat hij hun ooit
iets geleerd had, dat hij zelf niet volkomen geloofde. Het dilemma, dat ook in minder
radicalen vorm en met allerlei schakeeringen, zeker aan tallooze ouders bekend is,
moest noodzakelijk een téér gemoed als dat van Romanes ten zeerste drukken. Aan
een vriend, die hem van christelijk standpunt over het onderwerp geschreven had,
hem vergeving vragende voor de pijn, die hij hem daarbij mogelijk veroorzaakt had,
antwoordt hij o.a. ‘Pain I have, but it is of a kind that is beyond the power of friends
either to mitigate or to increase.’
Een theoretisch bevredigende oplossing van liet vraagstuk ontsnapte hem, doch
practisch scheen hem die niet onmogelijk toe. Wel aanvaardt hij den dringenden raad
van zijn vriend om strenge zelfbeheersching en zelfbeperking in acht te nemen
tegenover zijn jongens, daar zij op hun leeftijd onmogelijk in staat zouden zijn, zijn
weifelende en afwachtende houding te begrijpen, en de ontdekking daarvan geheel
hun godsdienstig en zedelijk leven in gevaar zou kunnen brengen. Later, beweerde
zijn vriend, zouden zij zijn standpunt begrijpen en hem dankbaar zijn voor zijn
zelfopoffering. Intusschen ziet Romanes volstrekt niet àf van een algemeene vaderlijke
leiding, daar ‘ethics are to morals very much what shadow is to sunshine; and in
seeking to follow the right or the good, instinct is often a better guide than syllogism.’
Mrs. Romanes gunt ons hier en dáár een blik in de verhouding van haar man tot
zijn jongens en zijn eenig dochtertje, Ethel, dat hij, vreemd genoeg, bij voorkeur
Fritz noemt. Men krijgt een beeld van het vriendschappelijke, zelfs
kameraadschappelijke, dat hedendaagsche ouders kenmerkt, vereenigd met de
uitoefening van een bepaalde, doch niet drukkende mate van gezag.
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Bij de lectuur der biographie wordt zelfs de ‘leek’ getroffen door den grooten omvang
van den wetenschappelijken arbeid van Romanes en de belangrijke strijdvragen, die
hem telkens bezighouden. Gedurende zijn laatste levensjaren was hij zéér vervuld
met de bekende biologische hypothesen van Weisman, die hem aanleiding gaven tot
eindelooze proefnemingen ter toetsing van hun juistheid.
In 1891 verscheen het eerste gedeelte van zijn groot en onvoltooid gebleven werk:
‘Darwin and after Darwin.’ Hier brengt hij alweder de groote kwestie te pas van het
verband tusschen evolutie-leer en geloof. Hij erkent met onverbiddelijke logica de
bedenkingen tegen het geloof door het Darwinisme op den voorgrond gebracht, maar
hij ontkent dat zij in den grond nieuw zijn. De vraag: waar is uw God? wordt wellicht
vaker gehoord, doch de logische stand der kwestie is dezelfde gebleven, die de
‘natuurlijke’ theologie steeds gekend heeft, en op die kreet, door de rede geuit,
betaamt het aan het geloof antwoord te geven. ‘When this cry of reason pierces the
heart of Faith it remains for Faith to answer now, as she always answered before and answered with that trust which is at once her beauty and her life - Verily Thou
art a God that hidest Thyself.’
Intusschen werd het leven van Romanes steeds rijker in idealen zin. Van zijn
huiselijk leven, zijn vreugdevol genot in zijn kinderen, vooral in de maanden telken
jare in het Schotsche Hoogland doorgebracht, is reeds gesproken. Hij had buitendien
in hooge mate de gave van vriendschap op te wekken en die te schenken. Het kostte
hem geen moeite oprecht belang te stellen in allerlei menschen, vooral waar het een
geval van het een of ander lijden gold, en, hetgeen nog zeldzamer is, hij was steeds
bereid zijn werk op zijde te stellen om anderen van dienst te zijn. O.a. hield hij
herhaaldelijk lezingen voor het volk in het bekende Toynbee Hall en ook in andere,
dergelijke, bepaald kerkelijke inrichtingen. Eene rede over ‘The Ethical Teaching
of Christ’
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in 1889 gehouden trok de aandacht, ook van geloovige zijde, daar zij een tegelijk
geestdriftige en eerbiedige hulde was aan Zijn persoon zoowel als Zijn leer.
Zijn steeds toenemende liefde voor muziek en voor dichtkunst was hem een bron
van vreugde. In 1889 liet hij zijn verzen drukken (hoewel nog niet in den handel
brengen) als geschenk aan zijn vrouw op den tienden gedenkdag van hun huwelijk.
Zij werden door letterkundigen als Edmund Gosse, George Meredith en anderen
gunstig beoordeeld.
In dat jaar verschenen de eerste voorteekenen der ernstige ziekte, die den jongen
man vijf jaar later aan dit ideale leven moest ontrukken. Hij leed aan zware
hoofdpijnen; het drukke Londensche leven begon hem tegen te staan. Daarentegen
bood het schoone Oxford, tegelijk met allerlei hulpmiddelen voor zijn
wetenschappelijk werk, hem een betrekkelijke kalmte aan, die hem deed besluiten
zich aldaar ter woon te vestigen. In Mei 1890 werd verhuisd naar een schilderachtig
oud huis in die stad, vlak over het bekende Christ Church College gelegen. Romanes
sloot zich bij de Universiteit aan en werd buitendien lid van dat College, waar zijn
zwager en vriend Paget als ‘dean’ zetelde1). Naar men weet geeft dat lidmaatschap
toegang tot de zoogenaamde ‘Common Room’, tot de gemeenschappelijke maaltijden
en verleent meer voorrechten. Aan Romanes was de vrij ‘clericale’ atmosfeer dier
College's volstrekt niet onsympathiek. Hij nam dadelijk kennis van het pas verschenen
‘Lux Mundi,’ een bundel theologisch-wijsgeerige opstellen door jongere leden dier
kringen, en bracht tot veler verbazing drie weken later den inhoud ter sprake bij een
debat in de zoogenaamde ‘Aristotelian Society.’
Hoewel Romanes zijn opleiding genoten had aan

1) De eigenaardige, voor vreemden verwarrende, verscheidenheid in het Engelsche leven blijkt
o.a. uit de verschillende titulatuur der hoofden der colleges; de één heet Master, de andere
Provost, de derde Dean, de vierde President.
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de Universiteit te Cambridge, was zijn geestdriftige vereering voor Oxford er niet
minder om. Hij gaf er een tastbaar bewijs van door uit eigen middelen een fonds in
het leven te roepen, waarvan de rente voor een jaarlijksche ‘lezing’ (lecture) door
de een of andere zéér hoogstaande persoonlijkheid moest strekken. De keus der
‘lecturers’ moest volstrekt niet bepaald worden door hun nationaliteit, doch enkel
door hun meesterschap op kunst-, letterkundig of wetenschappelijk gebied, of wel
door hun bevoegdheid om het een of ander onderwerp van groot actueel belang te
behandelen. Een eigenaardige bepaling was deze: de stichter sprak den wensch uit
dat noch onbekendheid met de Engelsche taal, noch hooge ouderdom, of zelfs
ouderdomsgebreken in den weg zouden staan aan de keus der allerbesten, daar in
zulk een geval een ander in tegenwoordigheid van den auteur het vertaalde of wel
oorspronkelijk stuk zou kunnen voordragen. Gedurende het leven van Romanes werd
de eerste lezing gehouden door Gladstone, toen reeds 83 jaren oud en juist aan het
begin van zijn laatste ministerschap; de tweede door Huxley; de derde door Weisman,
min of meer tegenstander van Romanes op biologisch gebied.
In het jaar 1890 sloot de lange reeks gelukkige nazomer- en herfst vacanties in het
geliefde Geanies doorgebracht, daar de eigenaar, van wien het gehuurd was, het terug
eischte. De zware hoofdpijnen gaven nog geen aanleiding tot ernstige bezorgdheid.
Hij kon zelfs in het voorjaar van 1891 Parijs bezoeken, vooral met het doel om kennis
te maken met Pasteur en diens laboratorium, en later volgens gewoonte
wetenschappelijke lezingen houden in verschillende provinciesteden. Doch werd het
hoe langer hoe meer een voortdurende strijd tegen de belemmeringen door zijn
geschokte gezondheid veroorzaakt. Een verblijf in Zwitserland en later te Heidelberg
bracht niet de verwachte verbetering.
In Juni 1892 verschenen symptomen van ernstiger aard en wel door het ontstaan
van een lichtlooze plek in het oog, waardoor eerst zijn gezicht bedreigd werd,
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doch spoedig verergerde de algemeene toestand en was zijn leven in gevaar. Na een
korten rusttijd trad aanvankelijk beterschap in, doch het voortduren daarvan was naar
bevoegd oordeel afhankelijk van allerlei voorzorgsmaatregelen en vooral van een
zéér groote beperking, liefst onthouding van ernstigen arbeid, die voor den
werkzamen, nog jeugdigen man een zware beproeving waren. In die zomer kon hij
echter na een badkuur te Carlsbad nog genieten van een reis in Tyrol en het Beiersche
Hoogland.
Na zijn terugkeer had 24 Oct. de bovengenoemde ‘lezing’ van Gladstone plaats.
De bezielende welsprekendheid van den ouden staatsman, die tot onderwerp het
‘Academisch leven’ had gekozen, zijn frissche, geestdriftige belangstelling in allerlei
onderwerpen, geheel buiten de sfeer zijner politieke beslommeringen, o.a. gebleken
uit een levendig tafelgesprek bij de Romanes over Dante, maakten op alle aanwezigen
een diepen indruk.
De volgende winter werd in Madeira doorgebracht. In het voorjaar van 1893 keerde
hij oogenschijnlijk in verbeterden toestand terug. Hij leefde stil, doch hervatte zijn
werk met de oude geestdrift; vooral was hij zéér bezig met botanische proefnemingen,
die aanleiding gaven tot velerlei briefwisseling en ook tot bijdragen in
wetenschappelijke bladen. Doch op 11 Juli werd hij door een beroerte getroffen, die
hem gedeeltelijk verlamde, en van dien tijd àf was hij zich bewust in doodsschaduw
te wandelen. Wat die bewustheid voor hem beteekende leeren wij het best uit een
brief, dien zijn weduwe den moed had in haar boek op te nemen. Aan een
wetenschappelijken vriend schreef hij op 18 September: ‘...sooner or later the night
must come for all of us; and if my daylight is being suddenly eclipsed, there is only
the more need to work while it lasts. But, to tell the truth, I do not on this account
feel less keenly the pity of it. With five boys - the eldest not yet in his teens and the
youngest still in his weeks; with piles of note-
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books which nobody else can utilize, and heaps of experimental researches in project
which nobody else is likely to undertake, I do bitterly feel that my lot is a hard one.
Looking all the facts in the face, I do not expect ever to see another birthday1), and
therefore, like Job, am disposed to curse my first one.’
Waar zijn levensbeschrijfster ons dezen blik laat slaan in het bittere zielelijden
van haren man, verdient zij vertrouwen, wanneer zij verzekert dat hij, in weerwil
daarvan, gewoonlijk kalm was, en altijd, ook toen hij het droevigst gestemd was,
zacht en geduldig, en ook wanneer zij kan getuigen, dat op dien bangen strijd een
overwinning volgde, die enkel te danken was aan het aanbreken van het licht, dat hij
zoo lang had gezocht. Er mag echter volgens herhaalde verzekering, niet gedacht
worden, aan een plotselinge ommekeer in het vooruitzicht van den dood en allerminst
aan den persoonlijken invloed of de overredingskracht van anderen. Zelfs de
waardebepaling der dingen, die in hooge mate afhankelijk is van leeftijd en
omstandigheden, was bij hem vrijwel altijd dezelfde gebleven.
In dit verband mag wellicht één oogenblik het licht vallen op den verheven aard
der liefde van deze vrouw, die met blijkbaar welgevallen uitingen opneemt, die
bewijzen dat ook haar liefde te kort schoot om hem geheel te bevredigen. Aan zijn
broeder schreef hij uit Madeira: ‘For my own part I have always felt that the two
most precious things in life are faith and love, and more and more the older that I
grow. Ambition and achievement are a long way behind in my experience, in fact
out of the running altogether... The whole thing is vanity and vexation of spirit without
faith and love... Even love is not capable of becoming to me any compensation for
the loss of faith.’ En waarlijk de man, die dat schreef, was geen onbekende met de
liefde in haar veelzijdige gestalte. In de brieven, die wel den stem-

1) Hij beleefde nog een verjaardag.
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pel dragen van een beminnelijke, natuurlijke openhartigheid, doch vrij sober van
uitdrukking zijn, komen hier en daar juweelen van teeder gevoel vóór. In den boven
reeds aangehaalden brief aan zijn broeder leest men: ‘Your letter... has been a great
treat to me; it rings true and deep, and the next best thing to having dear ones near
is to receive expressions of their dearness.’ In een anderen aan denzelfden, dit
veelzeggend woord: ‘I send you the best love of a life-time's growth and that of your
only brother.’
De brieven aan zijn vrouw zijn begrijpelijkerwijze zóó sterk gesnoeid dat een
dergelijke bloemlezing buiten kwestie is. Trouwens zij waren in hun kort
huwelijksleven zelden gescheiden. In November van dit jaar (1893) gingen zij beiden
naar het Zuiden van Frankrijk. Zij brachten den winter door te Costebelle in de
nabijheid van Hyères. Hoewel min of meer een ziekenleven moetende leiden, was
hij echter in staat te genieten van het natuurschoon dier heerlijke omgeving, zich
veel te laten voorlezen en zelfs nu en dan wat te werken. Een briefwisseling met een
botanicus over biologische vraagstukken toont nog de oude frischheid van geest en
de oude waardeering van zelfstandig oordeel in anderen: ‘You are one of the few
evolutionists who think for yourself.’
Betrekkelijke beterschap werd afgewisseld door ernstiger lijden. In Januari moest
zijn vrouw een paar weken afwezig zijn. Bij haar terugkomst vond zij hem verbazend
opgewekt (astonishingly bright). Het scheen haar toe dat hij bezig was het ‘vreemde
land te verlaten’ waar het hem onmogelijk was geweest ‘een lied des Heeren te
zingen’1).
Dien geheelen winter was hij meer dan ooit vervuld van de groote vraagstukken,
die zijn geheele leven door de ondergrond zijner gedachten waren geweest. Hij liet
zich theologische en philosophische boeken voorlezen; zelf verdiepte hij zich veel
in den Bijbel, de Na-

1) Blijkbaar een toespeling op Ps. 137: 4.
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volging Christi van Thomas à Kempis en de gedachten van Pascal. Dit laatste werk
- in Engelsche vertaling - was immer binnen zijn bereik en droeg in potloodstreep
en aanteekening sporen van nauwgezette studie. Men vindt den invloed van den
grooten denker duidelijk terug in de ‘Thoughts on Religion,’ die Romanes
voornamelijk in deze maanden opteekende.
Hij sprak weinig en niet dan met groote reserve over godsdienstige onderwerpen,
doch de indruk, dien hij op zijn omgeving maakte, was die van een gestadige
beklimming van den louteringsberg, die naar het beeld van Dante den menschelijken
geest ten hemel voert. Zijn diepste innerlijke ervaring wordt het best weergegeven
in een aandoenlijk gedicht, dat hij op den Paasch Zondag van dat jaar schreef en
dadelijk aan zijn vrouw overhandigde.. Uit het handschrift blijkt niet duidelijk of het
schriftwoord, dat hij als motto daarboven plaatste, Heb. 11:10 dan wel 2:10 was; het
laatste is het meest waarschijnlijke.
‘Amen, now lettest Thou Thy servant, Lord,
Depart in peace, according to Thy word:1)
Although mine eyes may not have fully seen
Thy great salvation, surely there have been
Enough of sorrow and enough of sight
To show the way from darkness into light;
And Thou hast brought me, through a wilderness of pain,
To love the sorest paths if soonest they attain.
Enough of sorrow for the heart to cry “Not for myself, nor for my kind, am I.”
Enough of sight for Reason to disclose,
“The more I learn the less my knowledge grows.”
Ah! not as citizens of this our sphere,
But aliens militant we sojourn here,
Invested by the hosts of Evil and of Wrong,
Till Thou shalt come again with all Thine angel throng.
As Thou hast found me ready to Thy call,
Which stationed me to watch the outer wall,

1) Blijkbaar ontleend aan het schoone loflied van Simeon in Luk. 2:29, 30.

Onze Eeuw. Jaargang 19

84
And, quitting joys and hopes that once were mine,
To pace with patient steps this narrow line,
Oh! may it be that, coming soon or late,
Thou still shalt find Thy soldier at the gate,
Who then may follow Thee till sight needs not to prove,
And faith will be dissolved in knowledge of Thy love’.

In de maand April ging hij terug naar Engeland en naar zijn huis te Oxford. Slechts
enkele levensweken waren hem beschoren. Zij verliepen kalm en rustig. In zijn
omgeving had men den indruk van een stille voorbereiding op den naderenden dood.
Hij was in dien tijd niet bedlegerig en kon met de noodige voorzichtigheid deelnemen
aan het familie- zelfs aan het maatschappelijk leven. Hij schikte zijn papieren en
onderhield zich over zijn onvoltooid werk ‘Darwin and after Darwin’ met een
wetenschappelijken vriend, Prof. Lloyd Morgan, en over de reeds genoemde
‘Thought's on Religion’ met zijn vriend Gore. Op 3 Mei had de derde ‘Romanes
lecture’ plaats; het was hem nog mogelijk een aangenaam onderhoud met den
‘lecturer’, Weismann, te hebben.
Vier dagen vóór zijn dood schreef hij een langen brief over een wetenschappelijk
onderwerp aan Professor Schäfer.
De dagelijksche liturgische diensten in het Kathedraal waren hem meer dan ooit
een bron van verheven genot, en hij kon nog met belangstelling luisteren naar enkele
der groote predikers, die gedurende het academie jaar te Oxford optreden. Hij nam
ook deel - zulks niet voor het eerst - aan het H. Avondmaal naar den schoonen ritus
der Anglikaansche kerk, die, met eliminatie van persoonlijke invloeden, verheven
eenvoud paart met de grootst denkbare wijding.
Op den 23en Mei, zijn sterfdag, voelde hij zich aanvankelijk bijzonder wel, en
kon hij eenig schriftelijk werk doen. Doch tegen 12 uur werd hij plotseling zieker,
verloor weldra het bewustzijn en ontsliep binnen een uur.
Hoewel de schrijver geen aanspraak maakte op oorspronkelijkheid en buitendien,
sedert zijn dood, de
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heerschende geestesstroomingen anders zijn geworden, zou de teekening zijner
persoonlijkheid onvolkomen zijn, zonder eenige, hoewel noodzakelijk vluchtige,
kennis neming met zijn nagelaten geschrift: ‘Thoughts on Religion.’
Zijn vriend moest de tamelijk onzamenhangende ‘gedachten’ wel eenigszins
schiften, doch streefde er naar, met strenge onpartijdigheid, het essentieele weêr te
geven. Hij eindigt zijn inleiding aldus:
‘I can hardly think any one can read these notes to the end without agreeing with
me that if I had withheld them from publication, the world would have lost the witness
of a mind, both able and profoundly sincere, feeling after God and finding Him.’...
Er is boven reeds gewag gemaakt van de aanvaarding door Romanes van een
standpunt dat hij zuiver agnoslisch noemt tegenover zijn vroegere houding van
onzuiver agnosticus. Ook werd reeds iets gezegd van zijn bestrijding van het zóó
verbreide denkbeeld dat het Darwinisme eenig wezenlijk onderscheid had gemaakt
in den stand der kwestie van een Godsopenbaring in christelijken zin. De ontdekking
(of gedeeltelijke of vermoedelijke) ontdekking der zoogenaamde ‘natuurlijke’ oorzaak
van het een of ander phenomeen geeft immers nog geen uitlegging daarvan; zij doet
niets dan het vraagstuk der eindoorzaak (ultimate causation) ietwat verschuiven.
Volgens Romanes heeft de vooruitgang der wetenschap, inplaats van den godsdienst
te verzwakken, dien aanmerkelijk (immeasurably) versterkt. Men heeft leeren inzien
dat de erkenning der zoogenaamde natuurwetten, van een geregelde volgorde van
oorzaak en gevolg, hoegenaamd niet in den weg behoeft te staan aan het geloof in
een persoonlijk God. De antithese van ‘natuurlijk’ en ‘bovennatuurlijk’ heeft van
geloofsstandpunt geen reden van bestaan. De onderscheiding ligt tusschen
waarneembare en niet waarneembare causaliteit (observable and unobservable causal
processes). Immers voor
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den geloovige is alle causaliteit een gevolg van den goddelijken wil.
De ‘gedachten’ handelen verder over een groote menigte aanverwante problemen.
Er wordt in gesproken over den vrijen wil; over het geloof in verband met wil en
verlangen (will and desire), die hij scherpelijk onderscheidt; over geloof en bijgeloof;
over de verplichting om het Christendom te beschouwen naar zijn werkelijke eischen,
niet naar willekeurige a priori opvattingen; over de ellende van den mensch buiten
God, waarbij hij verwijst naar Pascal en naar de algemeene levenservaring. Verder
wijdt hij uit over de geheel eenige persoonlijkheid van Christus, zelfs in het oog van
velen, die de algemeene christelijke belijdenis niet ten volle aanvaarden; over de
beteekenis Zijner leeringen voor alle tijden (hij vindt dat apologeten nooit genoeg
gewezen hebben op het feit dat zij hoegenaamd niet verouderd zijn). De specifiek
christelijke leer der wedergeboorte harmonieert naar zijn oordeel op merkwaardige
wijze met de niet - bewijsbaarheid der christelijke openbaring voor de bloote rede
en met geheel haar ethische zijde. Zuivere agnostici mogen de werkelijkheid van
bekeeringen als die van Paulus en Augustinus niet buiten rekening laten; konden
deze zelfs uit ‘natuurlijke’ oorzaken worden verklaard, dan ware zulks nog geen
bewijs tegen zoogenaamde ‘bovennatuurlijke’ invloeden, tenzij men iedere goddelijke
interventie loochent.
Een schoone bladzijde bevat bespiegelingen over het nauw en merkwaardig verband
tusschen Christendom en lijden, reeds van den tijd àf van zijn oorsprong in het
Jodendom. De schijnbare paradox - lijden verbonden met het diepste geluk der
christelijke belijders - is het gevolg dààrvan dat beide denzelfden wortel hebben: de
Liefde. De eigenaardige vreugden en smarten van den Christen behooren tot een
volledig ‘geëvolueerd’ geestelijk leven. Zij ontstaan door een volkomen ontwikkelde
bewustheid van schuld tegen een God van liefde, in tegenstelling met de lagere
(heidensche) op-
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vatting van behoefte aan verzoening (propitiation) van booze geesten. Zij bereiken
hun hoogtepunt in een zielekreet als deze: Gij hebt geen lust in offerande...... de
offeranden Gods zijn een gebroken geest’1).
Telkens komt hij terug op de absolute ‘onredelijkheid’ van alle a priori bedenkingen
ook tegen de christelijke leerstellingen en hij acht het volkomen ‘redelijk’ de eenig
mogelijke proefneming (experiment) te aanvaarden; die van het geloof. ‘Do the
doctrine, and if Christianity be true, the verification will come, not indeed mediately
through any course of speculative reason, but immediately by spiritual intuition......
such an experimental trial would seem to be the rational duty of a pure agnostic.’
Ten slotte eene ‘Gedachte’ uit de ‘Candid Examination of Religion,’ waaruit het
bovenstaande is geput, die, hoewel verrijkt met twee dichtstukken blijkbaar aan
anderen ontleend, nog een lichtstraal werpt op het fijn besnaard, dichterlijk gemoed
van den man, wiens diepe levensernst en oprecht streven naar Waarheid in de eerste
plaats de aandacht trekken.
La vie est vaine:
Un peu d'amour,
Un peu de haine......
Et puis - bon jour!
La vie est brève:
Un peu d'espoir,
Un peu de rêve......
Et puis - bon soir.

‘The above is a terse and true criticism of this life without hope of a future one. Is it
satisfactory? But Christian faith, as a matter of fact, changes it entirely.
The night has a thousand eyes,
And the day but one;
Yet the light of a whole world dies
With the setting sun.

1) Blijkbaar ontleend aan Ps. 51.
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The mind has a thousand eyes,
And the heart but one;
Yet the light of a whole life dies
When love is done.

Love is known to be all this. How great, then is Christianity, as being the religion of
love, and causing men to believe both in the cause of love's supremacy and in the
infinity of God's love to man.’
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Gestalten
Van Mr. P. Otten.
De dichter:
I.
‘Ik ben zoo eenzaam als een bedelaar,
Die door gastvrije menschen opgenomen,
Mede mag leven in hun huis en kring.
Aan 't zware zwerven is een eind gekomen......
Het huis is veilig om hem - ieder ding
Lijkt warm en zacht voor zijn vermoeide leden.
Zijn verrë oogen, die de menschen meden,
Pogen te vatten, wat hun blik verklaart......
En spijzen worden voor hem neergezet;
Hij heeft een eigen steê dicht aan den haard,
Een eigen stoel, een warm en zindlijk bed......
Voor zijn geringen wensch staat elk bereid
In zachte helpende genegenheid. Maar vaak en durend kijkt hij door de ruiten,
Onrustig en onwennig, uit naar buiten,
Naar 't vrije spel van wolken, zon en regen.
En in zijn hart, dat zich ondankbaar vindt,
Brandt heimwee naar 't geluk der lange wegen,
Naar wijde vlakten en den straffen wind......’
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II
‘Ik ben zoo eenzaam als een arm gebed,
Dat door het donker van den diepen nacht
Stil uitgaat naar iets guldens, zonder smet,
Wat vers, dat licht is en meegevend zacht
En welgezind zou wezen voor verdriet En dat wellicht deez armoe troosten kon
Wanneer het wilde - of wellicht ook niet Wellicht maar schijn is, dien verlangen spon.’

III
‘Ik ben zoo eenzaam als een bezig kind,
Stil en aandachtig spelend op den grond.
De groote menschen zitten ernstig rond
De lamp-verlichte tafel in gesprek.
En niemand in het schemerig vertrek
Let op de blokken van den bleeken knaap,
't Kapotte popje en zijn wollen schaap. En niemand weet zijn rijkdom - hoe hij rijdt,
Een prins, in purpren mantel langs de straten
- De grill'ge lijnen van 't gebloemd tapijt En hoe de hovelingen fluistrend praten.
En in de verte bij den vuren haard
Woont een prinses in een ommuurd kasteel;
Die heeft hij lief en immer weer bewaart
Hij voor haar zachte schoon het schoonste deel.
En karavanen komen op bezoek,
Stoeten kameelen, staatge kudden vee En ergens in een donkre kamerhoek
Glanst héél de wijsheid van de lichte zee......’

Onze Eeuw. Jaargang 19

91

IV
‘Ik ben zoo eenzaam als de schemering,
In den voorzomer, na een regendag Een sloome wagen volgt den verren slag,
Die zich, verloren, door de duinen windt.
Over de koele kruiden is gebreid
Een effen grijze en zilvren eindloosheid.
Het is of heel de wereld zich bezint,
Deez wondre stonde en onbewogen staat
En de adem inhoudt, luistrend...... Enkel gaat
Een geur van verre, zoele bloemen om,
Langs de valleien en van kom tot kom. Maar soms is hier en daar een fluistering
Van teedre menschen, die van liefde spreken
En niets meer weten dan alleen elkaar.
Maar even raakt de koele schemering
Hen aan en geeft haar stomme teeken En hunne harten voelen enkel haar.
En schoon hun hande' elkander vaster drukken,
Is heel de zoetheid van hun hel verrukken
Voorbij...... Zij buigen huiverend zich heen
Over zich zelve en weten zich alleen......
En eensklaps in de verte hooren zij
Het diepe ruischen van het rijzend tij......’
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De tuinman.
Zijn oud gezicht draagt vele grauwe groeven,
Als aardewerk, dat men na eeuwen vond.
Tusschen den zwaren druk der zwarte kloeven
Tasten de vingren in den vollen grond,
Maken zorgvuldig eindelooze reken
Van groene plantjes in 't langwerpig bed.
En nadert een, dan is zijn zelden spreken
Kort en afwezig, of hij iets verlet.
Hij heeft de harde, sobre lijn der dingen,
Die blootstaan aan den regen, zon en wind.
Hij lijkt een donkre boom, waar voglen zingen;
Hij is als de aarde, die hij zoozeer mint.
En vreemd staan in 't gebarstene gelaat
De lichtblauwe oogen, van een teedren zin,
En zuiver als een jonge dageraad,
Wen 't raam der wimpren naar u opengaat.
Want ziet, daar woont Gods diepe glimlach in,
Als in het lange mijmren van een knaap
Over de wolken, die bewogen gaan
Langs 't roerlooze onbegrijpelijke blauw Als soms in bloemen, die verlaten staan
En enkel schoon zijn - of wel in een vrouw,
Wen ze aan haar kind denkt in haar slaap.
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De oude man:
‘Al vroegere verlangens dorden,
Lieten mijn hart maar arm en moe.
De wereld is mij vreemd geworden
En langzaam gaan de deuren toe.
Twee dingen zijn mij in het leven
Schoon en begeerenswaard gebleven:
Het beeld, dat mijn herdenken spon
Uit jeugds verloren landen,
En 't branden van een spranke zon
Op mijn gespreide handen.’ -
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Tooneel-kroniek.
Door Jo van Ammers - Küller.
III
Het Nederlandsch Tooneel: ‘Onweer’ van Aug. Strindberg.
‘Trouwen’ van Bernard Shaw.
‘Wetterleuchten’ is arbeid van den zestigjarigen Strindberg. Van den veertigjarigen
stamt wat men de ‘Trilogie des Weiberhaszes’ zou kunnen noemen: Gläubiger,
Fräulein Julie en Der Vater; de vijftigjarige schiep het geweldige Totentanz, dat,
naar een term door den schrijver zelf gebruikt, ‘das Drama des Liebeshaszes’ zou
kunnen heeten.
In Wetterleuchten zijn de hevige hartstochten, die stormen door de menschen van
dat jonger werk bedwongen - verstild is het woord niet; wat er aan onmachtig
begeeren, aan ongoochelingen, haat- en wraakgevoelens heeft gewoeld in het hart
van den ‘Heer’, die in eenzaamheid slechts ‘de rust van den ouderdom’ zoekt, roert
zich nog wel, maar het barst niet meer uit; het blijft een bedreiging, zooals het
weerlicht en het gerommel-uit-de-verte bedreigingen zijn van het onweer, terwijl de
atmosfeer met zwoele benauwing geladen is.
Hij, de ‘Heer’, (Strindberg geeft geen andere be-
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titeling) heeft voor vijf jaar de vrijwillige eenzaamheid gekozen door heen te gaan
van zijn vrouw en zijn kind. Waarom? Niet hij spreekt het uit in het onderhoud met
zijn broeder, den consul, dat bijna de geheele eerste akte vult. Wél hooren we hem
daar herhaaldelijk reppen van de geboorte van het kind, als bewijs, dat hij nièt te oud
was, om een nog jonge vrouw te trouwen. Reppen, met de nadrukkelijkheid van wie,
met den ander, zichzelf overtuigen wil. Hij ging van haar, omdat hij wist dat anders,
vandaag of over een jaar, zìj van hèm zou zijn weggegaan. Hij hield de ‘eer’ aan
zich... deze mannen-eer, die we in de Strindbergsche drama's zoo herhaaldelijk
aantreffen en als weermacht vinden staan tegenover de egocentrische leefdrang van
de vrouwen, die immer zichzelve aanbieden of weggooien, ter voldoening aan
ijdelheid, of wraak, of onvoldaan gebleven begeerte. Het is in dit verband
merkwaardig een uitspraak van den schrijver zelf over dit, voor den vrijdenker
Strindberg conventioneel begrip van ‘eer’ te lezen. In de ‘Abhandlung’ over freule
Julie zegt hij: ‘...diesem angeborenen oder erworbenen Ehrgefühl, das die höheren
klassen erben - von wem? Von der Barbarei oder der Arischen Urheimat, von der
Ritterschaft des Mittelalters?’
In alle geval: de hoofdpersoon in Wetterleuchten heeft zich die ‘eer’ verzekerd
met de rust van den ouderdom. Eenzaam is hij in het huis, waar hij voorheen woonde
met vrouw en kind, waar de schikking van de meubels, de verzorging der planten en
het portret op den schoorsteen van een liefde-volle herinnering van het verleden
getuigen; en waar een jong nichtje, dat als huishoudster hem verzorgt, zijn eenig
gezelschap is.
Maar de verstoring van zijn rust dreigt; drukt op hem, zwaar en benauwend, als
het onweer dat op komt zetten in de verte. In de woning boven de zijne zijn nieuwe
bewoners getrokken, een roerig gezin waar gejoeld en geschreeuwd wordt, waar de
man zijn vrouw slaat en tot diep in den nacht pianogetingel klinkt. Hoewel de Heer
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tegen zijn broer, den consul, nadrukkelijk beweert de bewoners niet te kennen, wéét
hij, dat zijn gewezen vrouw daar is komen wonen, hertrouwd met een avonturier,
die van zijn huis een speelhol maakt en haar mishandelt. De consul ontmoet de vrouw,
wanneer zij voor haar man het huis ontvlucht, en terwille van het gevaar waarin zij,
doch vooral het kind verkeert en terwijl hij bovendien weet, hoezeer zijn broer de
herinnering aan het voorbijë piëteitvol bewaart, probeert hij een verzoening.
In het tweede bedrijf brengt hij de vrouw in haar voormalig tehuis terug. De
ontmoeting der echtgenooten heeft er plaats op dien zwoelen onweersavond, terwijl
aldoor het weerlicht aan den hemel flitst en de donder rommelt. Maar geen
ontspanning brengt dit samenzijn, want al de oude haat woelt zich bloot, háár jarenlang
verbeten wrok om wat zij, jonge vrouw, tekort is gekomen bij den veel ouderen man,
en hem blijkt, dat de herinneringen waaraan hij zoo liefdevol vasthield in zijn huidige
eenzaamheid, steunden op begoocheling en zelfbedrog.
Slechts verluchting geeft het hem tenslotte wanneer, in de derde akte, zijn
noodgedwongen voornemen om de vrouw terwille van het kind terug te nemen,
onnuttig blijkt; het onweer heeft hem bedreigd zonder boven hem los te barsten en
hij leeft op in de ontspanning van de verfrischte atmosfeer...; er wordt aan het slot
gesproken van verhuizen, de nadruk wordt gelegd op het straatlicht, dat eindelijk
opgaat: wij voelen: verheldering en verruiming na de benauwende dreiging, maar
ook, dat de illuzie van het voorbije heeft afgedaan.
Het blijft vooralsnog een ondankbare taak om Strindberg nader tot het
Nederlandsche schouwburgpubliek te brengen. IJskoud als de temperatuur in de
tooneelruimte (die ons nog wel de suggestie van een smoorheeten zomeravond moest
geven!) bleef de stemming in de zaal van den Koninklijken Schouwburg, waar men
niets dan wrevelige verbazing aan den dag lei voor een stuk met zoo weinig actie,
dat zoozeer afweek van wat men op een der knusse abonnements-
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avonden verwacht had. Toch was de voorstelling, wat stemming en afmosfeer betreft,
veelszins prijzenswaardig en deze groote en zware regisseursarbeid van Verkade had
heel wat beter verdiend dan het flauw beleefdheidsapplausje na elk akte-slot. Toen
het moois van het suggestieve decor (de huisgevel met de beide opengeslagen vensters
der eerste etage, waarachter zich ten deele de handeling voltrekt, met daarboven,
achter de roode valgordijnen, het mysterieuze verblijf der nieuwe bewoners) was
afgekeken, vond men de rest langdradig en onbegrijpelijk en in mijn buurt ergerden
zich de menschen over de ‘onwaarschijnlijkheid’, dat deze vrouw met haar tweeden
man, van alle huizen op de wereld juist die étage boven haar voormalige echtelijke
woning betrekken moest.
Strindberg, de zestigjarige, heeft het naturalisme verworpen en is symbolist. Nièt
om ‘het geval’ zooals bijv. nog in freule Julie, maar louter om het algemeene axioma
is het hem te doen; wat wel voldoende dááruit blijkt, dat hij een romantische
toevalligheid (als hier en in vele zijner stukken) volstrekt niet ‘verklaarbaar’ poogt
te maken, doch haar eenvoudig als feit den toeschouwer voorzet.
Strindberg, onbegrepen in eigen tijd, begint nu in het buitenland naar waarde
geschat te worden. Duitschland geeft thans de waardeering die het den levenden
dichter onthield; Berlijn bezit een Strindberg-theater en elke groote Bühne neemt
geregeld Strindberg-drama's op haar repertoire. Of dáár de waardeering van het
publiek begrijpen insluit? Er blijkt in alle geval eerbied voor het intensieve van dit
werk; voor de uiting van dien geweldigen mensch, die zooveel malen ‘teveel een
mensch’ was en door elken arbeid zijn eigen kruisgang aflei. Hoezeer Strindberg in
zijn inzichten over tooneel en tooneelspeelkunst zijn tijd vooruit was, toont hij in
zijn ‘Abhandlungen,’ waar hij aan tooneelinrichting, aan spel en mise-en-scène
eischen stelt, welke de modernste Kammerspiele der laatste jaren eerst als
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noodig hebben erkend. Maar van zijn geweldig pessimisme, zijn somberen levensen vrouwenhaat, waarnaast Ibsen zoo mild en menschelijk schijnt, staat onze tijd,
met zijn sterken drang naar het synthetische, verder af dan een vroegere generatie.
Toch, niet hier ligt ten onzent de oorzaak van de onverschilligheid. Ons
schouwburgpubliek - ik wees erop in de Inleiding dezer kronieken - verwerpt à priori
het ongewone. Wie het daarmee toch probeert heeft een weerstand te overwinnen en
kan dit alleen door de macht van werkelijk groot, werkelijk superieur tooneelspel.
Zooals Alida Tartaud de duistere figuur van Hedda Gabler tot een mensch, een
ongewoon, maar toch begrijpelijk mensch wist te maken, zoo had het met de figuur
van dezen ‘Heer’ uit Wetterleuchten ook gekund. In de onvergetelijke opvoering van
Totentanz door Reinhard's gezelschap bracht Wegener door zijn machtige kunst de
toeschouwers in den ban van Strindberg's geweldige dramatiek. Wie hetzelfde stuk
een half jaar later door Royaards zag spelen, begreep eerst hóé groot dat andere spel
was geweest. Want Royaards ontbrak het aan begrip noch kundigheid, maar wèl aan
die ondefinieerbare macht, die den toeschouwer vastgrijpt, en over bedenking en
verwondering heentilt.
Verkade, die het stuk met zooveel toewijding en kunstzinnig inzicht regisseerde,
beging de groote fout bovendien de hoofdrol, de zware rol waarin heel het ingewikkeld
probleem is samengevat, te willen spelen. En schoot hier te kort in àlles... al voelde
men nochthans, dat hij zich een zuiver omlijnd begrip van de figuur had opgebouwd.
Mevrouw Hopper was de vrouw; het bij Strindberg veel voorkomend type van
ouder wordende vrouw, in wie de angst voor 't verliezen harer bekoorlijkheden zich
openbaart in een lugubre coquetterie en een geraffineerde wreedheid. Haar ontbrak
het triestig canailleuze van zulk een wezen; zij had, (défaut de ses qualités!) ook hier
nog ‘charme’ en bijgevolg misten de scènes waarin zij domineerde het schrijnende
der verwording. Het
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best van allen in den speelstijl bleef Brüning, in de kleine rol van den banketbakker,
die het sous-terrain bewoont en wiens lot, zonder dat hij het weet, korten tijd met
dat van de andere bewoners wordt verweven; hij suggereerde het meest de atmosfeer
van dreiging, van ‘Wetterleuchten’, hier ten onrechte, en met volslagen misbegrip
van de tooneel-waarde van het woord, door ‘Onweer’ aangeduid.
***
Nu er ditmaal, bij uitzondering, zeer weinig oorspronkelijk tooneel te vermelden valt
en deze kroniek voornamelijk bespreking van vertaald tooneelwerk bevat, wilde ik
hier mijn grief formuleeren tegen de zeer onvoldoende vertalingen, waarin belangrijke
buitenlandsche tooneelstukken nog meesttijds voor het voetlicht worden gebracht.
‘Onweer’ leed aan dit euvel, evenals, hoewel in mindere mate, het hierna besproken
‘Trouwen.’
Tooneel-vertaling eischt het oor van een taalgevoelige, maar eerst van al intuitie
voor de waarde van het dramatische woord; ik bedoel voor het woord als
ondersteuning, als begeleiding van de handeling. Men komt er niet met een
onberispelijke grammatika en een dikke dictionnaire; oneindig meer dan de stipte
overzetting van zin en zinsverband, geldt het aequivalent der innerlijke beteekenis.
Het is een feit, dat de meeste onzer tooneelleiders aan de fijne nuanceeringen van de
taal te weinig aandacht, te weinig liefde geven; men verwondert zich bijv. dat Verkade,
de voor kleur en vorm zoo fijngevoelige, een werk als Claudel's l'Otage kon spelen
en een zoo verburgerlijkte, vergroofde vertaling; dat Royaards, die als declamator
toch het schoone taalinstrument in alle registers te bespelen weet, kon dulden dat
Cyrano de Bergerac (waarover straks meer) door het Tooneel werd opgevoerd in een
vertaling, die een doorloopende verminking kon heeten. Bij de herlevende
belangstelling voor Ibsen, is het wel zeer jammer dat
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er van deze drama's geen vertalingen door tooneelschrijvers bestaan; wie Hedda
Gabler, Nora, die Wildente e.d. ziet spelen en thuis is in de atmosfeer dier stukken,
voelt voortdurend het ontoereikende van de taal, dat enerveerend werkt als het spel
van een viool, die men even onzuiver voelt, al zou men niet altijd kunnen aanwijzen
aan welke noten het nu juist haperde.
De waarde van het woord als ondersteuning der handeling wordt in deze vertalingen
onderschat. Als een voorbeeld moge dienen wat mij scherp trof bij de opvoering van
‘Nora’ door Heijermans' gezelschap. In het tweede bedrijf, de scène à faire, vóór de
groote uiteenzetting tusschen man en vrouw, waarin Nora aan alle onechtheid een
einde zal maken, begeeft ze zich in haar Italiaansch kostuum naar de slaapkamer.
Helmer: So bleib doch - Was willst du da im Alkoven?
Nora (drinnen) Das Maskenzeug heruntertun.
En de Hollandsche vertaling laat Nora zeggen: ‘Ik doe m'n kostuum uit.’
Men voelt dat, wie iets dergelijks klakkeloos neerschrijft, de tooneelwaarde van
het woord niet voelt en incompetent is voor het vertalen van Ibsen's arbeid, waar het
goud slechts te vinden is, voor wie ònder de woorden te graven weet.
In de vertaling van ‘Onweer’ treft dadelijk de onjuistheid van den titel. Men heeft
zich bij dat verwijt beroepen op het Noorsche woord, dat in het Hollandsch ‘onweer’
zou zijn. Ik zou meenen: dat doet er niets toe. Van de dictionnaire moeten we het
niet hebben. De atmosfeer van dit stuk is er een van onweers-dreiging, niet van
onweers-hevigheid en dáár alleen kwam hetvoor de vertaalster op aan. Verdere
onjuistheden als tapijt inplaats behang voor Tapete en ontelbare germanismen toonen,
dat zij zich niet los kon maken van het oorspronkelijke en hinderlijke zinnen als:
‘Kom en speel schaak met mij’, bewijzen bovendien, dat het haar aan zuiver
Hollandsch taalgevoel ontbreekt. En Strindberg heeft
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als Ibsen, recht op de beste krachten, óók wat het vertalen betreft!
Heel wat beter staat het met Kuylmans vertaling van ‘Trouwen’, waar Shaw's
moeilijke dialogen over het algemeen in een goede, vlotte spreektaal zijn overgebracht.
Maar toch treffen ook hier onzuiverheden, groot genoeg om aan het begrip der situatie
schade te doen. De functie van Collins bijv. is in de vertaling aangeduid als
‘groentenhandelaar.’ Het woordenboek zal het zóó wel hebben aangegeven, (ik bezit
het stuk niet in het Engelsch) maar de vertaler wist toch wel dat een Hollandsche
‘groentenboer’ nimmer een factotum bij trouwpartijen is, gelijk Collins in het huis
van den bisschop? 't Is mogelijk, dat er in Engeland aan het vak van groentenboer
vastzit wat men bij ons bijv. van een fijne comestibles-handelaar kan verwachten:
n.l. dat van cuisinier; hier te lande is dat nimmer het geval. De regie promoveerde
Collins dan ook tot ‘kok’ en dat was juist, al had mij ‘banketbakker’ nog beter geleken.
Maar dezelfde regie haspelde weer vreemd met de qualificatie van Lesbia, die in
Kuylmans vertaling zichzelve telkens noemt: een Engelsche dame. Me dunkt, men
had het woord ‘lady’ kunnen houden; het heeft in onze taal voldoende burgerrecht
en duidt precies aan wat bedoeld wordt. Waarom werd er in de vertooning aldoor
van een ‘Engelsche lady’ gesproken? Dàt is een Engelsche adelijke dame, wat Lesbia
niet is. En schijnbare kleinigheden als deze zijn van wezenlijk belang in dit
wonderlijke stuk, waar het er op de qualificatie der personen juist zoo nauwkeurig
op aan komt.
‘Trouwen’ is een gedramatiseerde verhandeling; de personen vertegenwoordigen
begrippen. In één lange akte, even groot als drie gewone bedrijven, haspelen deze
pratende begrippen met zichzelf en elkander over het recht, het onrecht, de
onmogelijkheid en de noodzaak van het huwelijk, altijd origineel, soms zeer
vermakelijk, maar met een vernuft dat ten slotte vermoeit en verveelt, omdat het zich
nimmer uit de eigen
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tegenstrijdigheden een oplossing weet te bouwen en omdat nergens uit den ‘choc
des opinions’ de goddelijke vonk van wijsheid slaat.
Mij lijkt, dat de universeele Shaw-vereering, bedenkelijk aan het tanen is. Er was
ten onzent een tijd, dat het dien contramineuzen Engelschman met zijn
kopje-duikelend vernuft en zijn grilligen fonkelenden geest een beetje verging als
den koning uit het sprookje, wiens ragdunne kleeren alle wijzen om het hardst
bewonderden, omdat, wie ze niet zag, een domoor moest zijn. Wie Shaw niet
bewonderde, heette de capaciteit te missen om hem te begrijpen, en wie wilde in dit
land van geringe geestes-elasticiteit daarvoor worden aangezien? Maar nu men
eindelijk geleerd heeft door zijn schitterende virtuositeit heen te kijken, mist men
daarachter de ziel, de diep-menschelijke bewogenheid, die de stuwkracht van elk
waarachtig kunstwerk is. Elk volk heeft de tooneellitteratuur die het verdient, en
voor de, met al hun democratie, oer-conventioneele Engelschen is Shaw, die alle
heilige huisjes onderste-boven keert, het noodzakelijke tegengif. Maar juist omdat
hij, puritein als hij is, in hoogste instantie de moraal met den zegetak naar huis stuurt,
voelen hun preutsche zedelijkheisbegrippen, hoewel gekitteld en uit den dommel
opgeschokt, zich in den grond niet gekwetst. Shaw's arbeid is zeer ongelijk in
algemeen menschelijke waarde, zij is menigmaal te exclusief Engelsch om universeel
te zijn. Zelfs in zijn historische schets in zakformaat ‘Catharina de Groote’ is de
zedenschildering het snapshot van een Engelschman, die een Russisch hof door zijn
specifiek Engelsche lens bekeek. En ‘Trouwen’, dat zijn ontstaan dankt aan
wijzigingsplannen in de Engelsche wetgeving omtrent de Echtscheidingswetten,
heeft voor den niet-Engelschen toeschouwer dat euvel in zeer hooge mate.
Het probleem is er een, dat ons als reeds verouderd aandoet en de typeering der
personen is teveel aan dat probleem ondergeschikt gemaakt om de belangstelling
van heel een avond te kunnen vasthouden. In de zeer
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lezenswaardige inleiding, die de heer Simons voor deze vertaling schreef zegt hij:
‘Voor een tooneeldirectie, die zich de weelde veroorloven kan haar gezelschap een
stuk te laten instudeeren als oefening in de kunst van zeggen, zou het vertoonen van
dit werk, dat het heel en al alleen van de dictie hebben moet, een prachtige oefenstof
zijn.’ Aan die oefening heeft de heer Verkade een deel der leden van de Koninklijke
Vereeniging onderworpen, of ze hem dankbaar voor de proefneming zijn? Toen,
halfweg de tweede acte, de eerst zeer levendige belangstelling allerbedenkelijkst
zakte, kreeg men medelijden met de spelers, die zich, met dit onvermijdelijke in het
vooruitzicht, toch door dien rijstebrijberg van woorden hadden heen te worstelen,
zonder één zin respijt. Tooneel is handeling - de tooneelspeler kan oneindig beter
het woord ontberen dan het gebaar; en hier moeten een tiental menschen een avond
lang om een groene tafel zitten en praten, praten, praten! De heer Simons noemde
dictie in dit stuk de hoofdzaak, maar niet minder komt het, dunkt mij, op de typeering
aan. Arnoldy stond, wat dictie betreft bovenaan, maar zijn typeering was volslagen
náást de zeer nauwkeurige, bladzijlange omschrijving, die Shaw van den Bisschop
geeft: hij had de rol naar zich toegehaald. De Reginald van Timrott leed aan 't zelfde
euvel: was een senielig oud heertje inplaats van, naar de aanwijzing van Shaw,
‘gehard, lichamelijk taai, haastig en jongensachtig in zijn optreden en spreken.’
Waarom speelde Brünings de figuur van den kok niet, waar hij zich met een dergelijke
rol, (de kelner uit ‘Je kunt nooit weten’) onsterflijke roem heeft geoogst? Schwab,
die haar nu kreeg, is geen Shawspeler; hij zoowel als Hunsche en Mej. Langeveld,
(die ver ontoereikend bleef als Lesbia) vielen buiten het kader van het stuk. Hunsche
maakte van den generaal, in wien Shaw het type van gentleman-militair met al z'n
vooroordeelen en eergevoelens kostelijk karakterizeert, een Duitschen Posse-Oberst.
Juist getypeerd en voortreffelijk qua-dictie waren slechts Gimberg, de onover-
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troffen Shaw-speler, en Mien Duymaer, die ik met genot en bewondering in de
sprankelend levendige rol van Leo zag. Verkade, die het stuk regisseerde, had voor
de uiterst moeilijke, geenerlei houvast biedende rol van Mevrouw George de sterkste
kracht van het Nederlandsch gerequireerd, mevrouw Mann. Spelen, zóó spelen dat
elk woord over het voetlicht kwam en haar persoon, naar den eisch, in de scènes
waarin ze optrad volkomen domineerde, kon zij haar natuurlijk. Maar het hybrydische
wezen opvoeren tot een plan van menschelijkheid, zoodat de diepzinnige uitspraak,
welke zij in trance geeft, méér dan een nieuwe dwaasheid in de reeks zou worden,
kon ook zij niet. Naar de heer Simons in bovengemelde voorrede meedeelt, acht
Shaw zelf mevrouw George ‘zijn gelukkigste inspiratie’... wij kunnen dus moeilijk
anders dan nederig veronderstellen: ‘dat het wel zoo zal zijn.’ Maar na het stuk gezien
en gelezen te hebben, kan ik in de figuur onmogelijk een geheel zien; want door
allerlei dwaze tierelantijnen wordt deze vrouw, die dan toch de gezonde, natuurlijke
menschelijkheid tegenover de conventie-begrippen van de anderen vertegenwoordigt,
à priori tot een paskwil gemaakt, zoodat men later haar ernstige uitingen niet meer
au-serieux kan nemen.
Of men, in den Amsterdamschen Schouwburg, de ‘Romaansche keuken van het
Bisschoppelijk paleis’ heeft vermogen na te bootsen, weet ik niet; in Leiden, waar
ik het stuk zag, leek het er niets op.
Het Tooneel. Cyrano de Bergerac, door E. Rostand.
Veel erger dan bij Onweer hindert de taal bij Cyrano de Bergerac, waarvan de reprise,
met Laroche in de hoofdrol, vooralsnog de eenige première van ‘Het Tooneel’
gebleven is. De Sinterklaas-rijmen van Anton Moortgat, den vertaler, staan tot
Rostand's gracielijkfonkelende verzen, als een matrozen-horlepiep tot een
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menuet; als een plompe straatdeun tot een air van Lalo. Ik erken: het zal wel immer
een vergeefsche poging blijven om Rostand's meesterwerk goed te vertalen; het
zwaardere, stuggere Hollandsch legt het bij 't dartel en flexibel vloeien van des
Franschmans vernuftige en elegante rijmen af. Maar dezen vertaler moet wel alle
geest en gratie, alle humor en zelfinzicht ver zijn geweest, toen hij zich waagde aan
Cyrano, den onsterfelijken poëet, die voor een goed rijm zijn leven over had, die
Montfleury den schouwburg uitjoeg, omdat hij dien een verknoeier van goede verzen
vond!
Critiek heeft geen waarde zonder argumenten en helaas, ik kan hier weinig citeeren.
Deze vertaalde Cyrano schijnt (wijselijk) niet in druk verschenen en zoo snel trekken
de vele woorden van het omvangrijk dramatisch gedicht voorbij, dat men niet noteeren
kan. Maar uit mijn burgerschooltijd ken ik nog lange brokstukken van den Franschen
tekst uit het hoofd, verzen aan wier brio wij ons bedwelmden, want men moet jong
zijn om de branie-achtige doodsverachting van den Gascogner volop te waardeeren;
en wij, in die dagen, toen Coquelin den Cyrano kwam spelen en we ons heesch
schreeuwden vanaf het schellinkje, aanbaden critiekloos, zelfs Roxane, de Precieuze,
die de liefde slechts in schoone woorden wil opgedischt.
Bij deze Hollandsche voorstelling van Cyrano trof me het meest, dat telkens, bijna
voortdurend, de ‘pointe’ verloren ging omdat de klemtoon in het Hollandsch vers
verkeerd viel. En door dat gemis leed aldoor het spel, omdat het er door vergroofde,
in details onbegrijpelijk werd.
Van de plompe taalverhaspelingen kan ik er één citeeren: die van het slot, waar
de Fransche tekst luidt:
Quelque chose, que sans un pli, sans une tache
J'emporte malgré vous, c'est: mon panache.

De vertaler, die, het woord ‘panache’ heeft willen behouden, vond hier (ik citeer uit
het hoofd):
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Ongerept en schoon als uit een kastje
Draag ik, ondanks alles, mijn panache.

Mij dunkt deze rijm-proef ondersteunt mijn hierboven geuite bewering al voldoende.
In Cyrano is de Fransche geest belichaamd; niet op z'n best, wel op z'n bekoorlijkst,
wel met die verwonderlijke kracht om ons, ondanks alle degelijkheidsbedenkingen,
mee te slepen en bijval te oogsten waar we het tot eerbied niet konden brengen. En
de Cyrano van Laroche miste ééne, hier alles beheerschende eigenschap: hij was niet
Fransch. Het is wel merkwaardig, dat twee hoogst talentvolle Vlaamsche acteurs in
ons land een specifiek Fransche persoonlijkheid te beelden kregen en allebei juist
waar het dat ‘Fransche’ betrof, zoo volslagen te kort schoten, ik bedoel, behalve
Laroche als Cyrano, Magda Jansens voor twee jaar in Becque's ‘La Parisienne’.
Aan Laroche's creatie ontbrak het navrant verbetene, dat het ontroerende geeft aan
Rostands overigens opgeschroefden tooneelheld. Laroche's Cyrano werd de pechvogel,
de paljas, die aldoor achter het net vischt; en zijn tragische ontgoochelingen wekten
bijgevolg telkens lachlust instee van meegevoel bij het publiek. En dan ontbrak hem
het schuimend enthousiasme, het meeslepend brio, noodig voor dit van Fransch
vernuft doorknetterd stuk. En ook zijn uiterlijk dééd het niet, hield te veel het
vermakelijke van Falstaff. Het beste, verreweg, was hij in de balconscène, in het
donker, toen zijn sterke lyriek het won en zijn passie, ondanks de kreupelverzen
waarin hij zijn liefde vertolkte, ons vermochten mee te slepen. En prachtig van sobere
kracht gaf hij de stervensscène... die scène waarover, naar 't verhaal luidt, de groote
Coquelin na vele honderden voorstellingen, altijd nog weer in extaze kwam.
Een bekoorlijke, bevallige Roxane was Mevrouw Royaards, die schitterende
toiletten met de haar eigen gratie droeg. Doch meer dan charmante uiterlijkheid wist
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zij de Precieuze-figuur niet te verleenen en in de beide tragische momenten, den
dood van Christiaan en dien van Cyrano, schoot zij in vrouwelijke teederheid wel
zeer te kort.
En een groote fout beging de regie, door de rol van Christiaan toe te wijzen aan
Gobau, wien de blonde pruik miserabel stond en die geenszins de beau-garcon was,
wien de leelijke Cyrano de schoonheid zijns geestes leent. Waar op deze tegenstelling
Rostand's tragedie gebouwd is, was het een onvergeeflijke fout haar te verwaarloozen.
Aan de mise-en-scène ontbrak, met Lensvelts décors, het kunstzinnig voorname.
We kregen het soort realiteits-nabootsing, dat immer te kort doet aan de eischen
onzer verbeelding: een ‘patisserie’ met op de wanden geschilderde pannen en een
profuzie van houten taarten; een kamp met lappen wallen, waar de planken dreunden
onder de voetstappen der Gascogners en waar Roxane kwam binnenrijden in een,
door heuzige aapjespaarden getrokken reiskoets. Slechts het pleintje met het balcon
en, in de slotakte, de herfstachtige kloostertuin voldeden aan dien voornaamsten aan
decor te stellen eisch: zij gaven de atmosfeer van de te verbeelden omgeving.
Het Hofstad Tooneel. Amor op 't Dak, door Dr. J.v. Epen.
Van Dr. van Epen heeft het Hofstad Tooneel verleden jaar een belangrijk stuk op
het repertoire gehad. Men mocht, met het in ‘De Akker schaamt zich niet’ gestelde
probleem het méér of minder eens zijn, niet te ontkennen viel, dat dit probleem op
knappe en gevoelige wijze tot goed en krachtig ‘tooneel’ was verwerkt; dat Dr. van
Epen daar iets belangrijks had te zeggen, en het deed op een soms wat
jongensachtig-onbehouwen, en soms wat laag bij den grondsche manier; maar toch
altijd met warmte, en altijd met bezielde overtuiging. Na dat
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stuk is ‘Amor op 't Dak’ een teleurstelling. Het geval is weinig belangrijk op zichzelf:
een vijftigjarig echtgenoot vindt zijn jong, ontevreden vrouwtje in de armen van den
derde, en wreekt zich op zijn tegenstander, niet door hem smadelijk te verjagen,
waardoor hem immers in vrouwtjes oogen de kroon van het martelaarschap zou
geworden, maar door hem alle kansen vrij te laten en zoo zijn wispelturige wederhelft
te doen ondervinden, dat er aan den opvolger nog heel wat meer ontbreekt dan aan
den rechtmatigen echtvriend; die, par les qualités de ses défauts, dan ten slotte weer
in deemoed als de ware Jozef wordt aanvaard. Om zulk een gegeven tot een goed
blijspel te maken, is heel wat meer noodig dan wat gemoedelijken humor en een paar
goed aangewende comische vondsten; er moet eerst voor al scherpe karakteristiek
zijn, zoodat uit de tegenstelling der individuën de geest vonken en spetteren kan.
Zóó wil het nu eenmaal onze verwende eisch, die met het gemoedelijke Duitsche
blijspel-genre, als met heel veel ander Duitsch, endgültig heeft afgerekend.
Behalve Luc Verduin, de echtgenoot-dagblad-directeur, die het prototype van 'n
goeien, genoeglijken uit-de-hand-etenden Hollandschen provinciaal, en als zoodanig
uitstekend geteekend is, en Frits Balen, de journalist met artistieke aspiraties, die
graag het mooie vrouwtje van z'n principaal zoent, maar doodsbenauwd is voor de
consequenties, die zij uit z'n amoureusheid trekt, ontbreekt het den personen van dit
blijspel aan karakteristiek.
Van Epen heeft met Fabricius gemeen, dat hij zijn vrouwenfiguren niet aan kan.
Hij draait er om heen, probeert ze aan alle kanten te belichten, maar hij doorschouwt
ze niet; en het resultaat is altijd hybridisch: een collectie menschelijke eigenschappen,
maar geen volledig mensch. Zoo was het met de zéér bizondere en moeilijk
aannemelijk te maken figuur van Hetty in ‘de Akker’; zoo is het in hooge mate met
Mary Verduin, het humeurige, grillige en lastige vrouwtje, dat met dien de-
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gelijken, goedgehumeurden Luc-op-pantoffels niet tevreden wil zijn.
Des schrijvers sympathie is onmiskenbaar aan Luc's kant, maar was het voor de
situatie noodig om van Mary zoo'n spook te maken als ze ten slotte geworden is?
Haar humeurigheid is uiting van ontevredenheid, van huwelijksteleurstelling; is het
wonder dat een vrouw humeurig wordt wanneer twee inwonende vrouwelijke
familieleden altijd klaarzitten om de ups en downs van den huwelijksthermometer
met manlief te bespreken... en manlief zelf werkt of de krant leest en het leven haar
geen wijder horizon biedt, dan de kade van het provincie-nest, waar het bootje naar
Rotterdam afvaart...? Maar nadrukkelijk wordt ons beduidt, dat Mary's avontuur met
Frits niet haar eerste is; nadrukkelijk óók, dat zij van den vijftigjarigen Luc geen
kinderen wil ‘omdat hij ze niet volwassen zou zien’ (wat mij volkomen on-vrouwelijk
gedacht lijkt) en het allernadrukkelijkst, hoe dolgraag de goeie, al oudere tante Fie
Mary's gezegende plaats naast dien schat van een Luc zou willen innemen. Wat
beduidt ten slotte Mary's inzicht en de teedere verzoening in de kajuit van het bootje,
nadat het vrouwtje Frits' berekenend egoïsme en Luc's edelaardigheid heeft
doorgekeken; achten we, zooals we haar nu leerden kennen, Luc met een
vlugafgewikkelde scheiding en een huwelijk met Tante Fie niet heel wat beter af?!
Wat was er van die drie vrouwenfiguren, drie geslachten, elk met haar eigen
opvatting van liefde en huwelijk, een kostelijke karakteristiek te maken geweest!
Maar al zegt de oude grootmama aardige, rake dingen en betoont de tante een
rondborstige oude-vrijsters opgewektheid, het bleef te fragmentarisch om belangrijk
te zijn. Toch heeft dit stuk, vooral in het tweede en de laatste helft van het eerste
bedrijf, ongetwijfeld vermaakt; het biedt daar een blijspel-situatie weliswaar zonder
diepte, doch scherp genoeg gesteld en knap genoeg doorgewerkt, om voortdurend
amusant te zijn.
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En de twee manspersonen, die met het wapen van den humor om het vrouwtje vechten,
gaven voortreffelijk spel.
Roemers talent heeft zich in korten tijd verrassend ontplooid, en in zoo'n gezapige,
breed-genoeglijke rol van wat ouderen man is hij op z'n best; hoe goed komt al wat
hij te zeggen heeft over het voetlicht. En Chrispijn, als Frits van Balen, de
journalist-ladykiller, draagt het stuk. Wat een verbluffend sterke acteerkunst, onder
dat kwasi ‘je- m'en-fichisme’! Men zou zoo'n rol in zwakke handen moeten zien, om
te ervaren hoeveel hij met eigen vondsten aanvult, hoe knap en ongemerkt hij met
wat stil spel over een zwakke plek heenglijdt of een comisch moment weet te
onderstrepen.
Aan Mevrouw van Kerckhoven was de ondankbare taak opgedragen uit een aantal
onaangename eigenschappen een mensch, en nog wel een mooi jong vrouwtje te
beelden. Ze deed het knap, aldoor levendig en, waar dat mogelijk was, gevoelig. Ik
geloof, dat men haar onrecht doet, wanneer men haar een tekort aan ‘charme’ verwijt;
had zij dat in haar spel pogen te brengen dan was Mary, bij al haar ongelukkige
eigenschappen ook nog een huichelaarster geworden en nu bleef het eenig houvast
tenminste haar eerlijkheid.
Veel belangwekkends bracht het tooneelseizoen tot nog toe niet - we zijn vorig
jaar verwend. In de volgende kroniek hoop ik Heyerman's Wijze Kater te bespreken
en Ibsen's Vrouw van de Zee, waarin Mevrouw Tartaud de hoofdrol speelt.
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Leestafel.
Johan Bojer. De groote honger. Naar het Noorsch door D. Logeman - van
der Willigen. Geautoriseerde uitgave. Utrecht. H. Honing, 1918.
Wanneer er een verontschuldiging noodig was voor de uitzondering op den regel,
volgens welken wij in de ‘Leestafel’ geen vertaalde boeken bespreken, dan zou die
o.a. te vinden zijn in het buitengewoon-sympathieke en aantrekkelijke, ja eigenlijk
in het over 't geheel buitengewone van dit werk. Johan Bojer geeft ons daarin het
levensbeeld van een Noorschen knaap, onecht kind van een kapitein en een ‘vroolijk
dametje’. De jongen wordt opgevoed in de armelijke omgeving van een visschersdorp
aan een fjord, waar hij zijn vader ontmoet, die kort daarna sterft; ook zijn moeder
verschijnt even ten tooneele om daarna uit zijn leven te verdwijnen. Maar ‘de groote
honger’ bezielt den knaap en drijft hem voort...... naar wat? Eerst naar het ‘heer’
worden, dus naar studie en ontwikkeling. De honger zweept hem op tot zeldzame
geestkracht; door allerlei moeilijkheden werkt hij zich op tot ingenieur, die ver buiten
zijn land reusachtige zaken onderneemt, in Egypte groote werken uitvoert. Na jaren
keert hij als schatrijk man terug. Die honger is gestild, maar nu kwelt hem, zonder
dat hij er zich duidelijk rekenschap van geeft, een andere: de zucht naar rust, naar
stil, huiselijk geluk in het lieve vaderland. En ook die behoefte wordt bevredigd:
Merle is een vrouw naar zijn hart; hij smaakt al de weelde van een gefortuneerd,
gezien burger, die een grooten staat voert op zijn heerlijk landgoed, gelukkig
echtgenoot en vader. Te gelukkig, want de rust bevredigt hem niet; hij voelt zich
vegeteeren; werken en streven wil hij weer. Doch nu treft hem slag op slag: verlies
van zijn fortuin, ziekte, zelfverwijt... Alles ontzinkt hem; zijn vrouw blijft hem trouw,
ook in de zwartste tijden van armoede en ontbering. Een heldhaftige poging om door
een vernuftige vinding aan een maaimachine zijn geluk weer op te bouwen faalt.
Wat wacht hem anders dan wanhoop en verbittering? Maar ‘de groote honger’ in
hem is eigenlijk altijd geweest een onverzadigbare zucht naar levensbevrediging,
naar oplossing van het smartelijk levensraadsel. Is er een God? En wat wil Hij? Wat
heeft Hij voor met de menschen? En wat mag een mensch van Hem hopen? In zijn
diepsten maatschappelijken ondergang leert Per het antwoord: liefde te geven, ook
aan zijn vijanden, dat is het hoogste gebod en daarnaar te leven geeft geluk, ook als
al het andere den mensch ontzinkt.
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Ziedaar de les van dit boek. Maar gij moet het boek zelf lezen, om ten volle onder
den indruk te komen van het machtig talent, waarmee Bojer deze waarheid uit de
lotswisselingen van Per loswindt. Zelf moet gij het lezen om de bekoring te ondergaan
van het frissche, het pakkende, het aangrijpende in dit merkwaardig verhaal. En wie,
al is 't maar uit oude reisherinneringen, iets kent van Noorwegen, herkent in dit boek
den sterken geest van het Noorsche volk, den diepen ernst van het volkskarakter en
de eenige heerlijkheid van het landschap.
H.S.
Dr. G.A. van den Bergh van Eysinga. Voorchristelijk Christendom; de
voorbereiding van het Evangelie in de Hellenistische wereld. Zeist. J.
Ploegsma.
Eerst in den lateren tijd is het Hellenistische tijdperk der Grieksche geestesbeschaving
voor onze kennis geopend. Maar sinds de aandacht daarop viel, is door een reeks
van onderzoekers een materiaal aangebracht en zijn resultaten gewonnen, die het
studieveld tot een der aantrekkelijkste maken van de menschelijke
geestesgeschiedenis. Het Christendom is geboren in het Hellenistisch tijdvak, en
daar het zich aanstonds over de kultureele wereld is gaan uitbreiden, ligt het voor de
hand dat het overeenkomsten zal vertoonen met de geestelijke sfeer waarin het zijn
veroveringen deed. Wat voor de hand lag is ten sterkste door het onderzoek bevestigd;
er kan niet slechts een toevallige en zeldzame overeenstemming gekonstateerd worden
tusschen evangelische en Hellenistische denk- en geloofsvormen; maar er is een
diepgaand verband en een organische samenhang. Nu deze gesteldheid door het
onbevangen onderzoek van vele geleerden bewezen is, kan ook het huidig
Christendom daarmede zijn winst doen; het behoeft zich niet schuchter terug te
trekken, liever onbekend blijvende met deze nieuwe ontdekkingen; maar kan zijn
eigen karakter onderscheiden ook waar het in zoo kardinale punten met het zoogen.
heidendom overeenstemt. De leest waarop de Christelijke geloofsovertuiging
geschoeid is, is geen andere dan die aller mysteriëngodsdiensten, maar het heeft
denzelfden inhoud op een geestelijker en verdiepte wijze bezeten, en is in dien zin
de vervulling des tijds. Zeker is door het nieuwe onderzoek aan een traditielievend
Christendom de hoop op ongeschonden zelfbehoud ontnomen; maar de geest is ook
niet traditioneel, doch levend; en het kan voor den geestelijken belijder niet anders
dan een verruimimg zijn te vernemen dat ook elders overtuigingen en verwachtingen
golden aan de zijne verwant. Hij moet echter vooroordeelen afwijzen wil hij zijn
religie als innerlijke waarde behouden.
Het geschrift van Dr. v.d.B.v.E. is een uitnemende lektuur over het Hellenistisch
tijdperk. De Santpoortsche geleerde is bekend om doortastendheid en soliditeit beide.
Zijn werk is bezadigd en op alle punten doordacht, goed en overzichtelijk geschreven,
populair zooals men thans dit begrip verstaat, d.i. begrijpelijk zonder
oppervlakkigheid. Daar het
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hoognoodig is dat de geestelijke belangstellende een ruimer begrip krijge van zijne
nog zoo vaak onbegrepen religieuse denkbeelden, en daar in het onderzoek naar het
‘voorchristelijk Christendom’ zoo veel dieps en schoons en waars ons geboden wordt,
juichen wij het verschijnen van dit geschrift van harte toe.
B. DE H.
Dr. F. Pijper. Handboek tot de geschiedenis der Christelijke kunst.
's-Gravenhage. Martinus Nijhoff.
Dit boek heeft onze verwachtingen teleurgesteld; de titel wekte de verwachting dat
het princiep der Christelijke kunst zou blootgelegd worden en in de geschiedenis der
kunst zou worden nagewezen; maar de Schr. heeft noch het Christelijke noch het
kunstvolle toegelicht en geeft niet veel meer dan een menigte van berichtjes. Het
eerste hoofdstuk stelt de vraag, in hoeverre van Christelijke kunst sprake kan zijn.
Wie het hoofdstuk doorleest bemerkt aanstonds dat de Schr. zelfs niet er naar streeft
deze vraag te beantwoorden en dat er bij hem van een begrip van kunst allerminst
sprake is. Dit korte hoofdstuk doet den lezer zoo wonderlijk aan wegens zijn gemis
aan logika en begrip van het onderwerp, dat hij op bl. 3, reeds de teleurstelling
vermoedt die hem te wachten staat. Sla nu maar het lijvige boekdeel op en telkenmale
blijkt het tekort. In de geschiedenis der Christelijke kunst is Giotto een der eerste
meesters. Een geschiedenis dezer kunst zou kunnen worden gegeven door
karakteristiek van stroomingen en van eenige scheppende genieën; aan Giotto zou
een vol hoofdstuk gewijd zijn. Zijn samenhang met de Franciscus-beweging, zijn
opening van een nieuwen weg en de humanitaere richting van zijn geest zouden in
het volle licht worden geplaatst. Prof. Pijper gunt hem een halve bladzijde, waarvan
niet meer dan een achttal regels pogen den kunstenaar te teekenen: dit teekenen is
dan bovendien van het meest oppervlakkig allooi; wat het Christelijke in deze kunst
is, daarover geen woord, dat er geest is in dezen man en in dit werk, dat wordt niet
eens bevroed.
Het onvermogen blijkend op dit zoo kapitale punt, is waarlijk op alle bladzijden
bespeurbaar. Mantegna is de meest navrante schilder van menschenwee in de
madonna, veel dieper dan een zonderling als Crivelli met zijn verwrongen trekken:
hij is een karakter-doorgronder, en heeft ook de klassieke schoonheid van het
Madonna-wezen genoten. Prof Pijper geeft hem twaalf regels, waarin zijn triomftocht
van Julius Caesar en zijn voorliefde voor klassieke architectuur vermeld wordt. Over
het Christelijk element in zijn kunst, of over de geestelijke waarde dezer kunstuiting
geen woord; de Schr. is vergeten, dat hij een geschiedenis der Christelijke kunst
schrijft en laat de schoonste gelegenheden voorbij gaan. Ik zocht naar een begrip der
tegenstelling van het Franciskaner- en Dominikaner streven in de Italiaansche
Renaissance; de tegenstelling van humaniteit en kerkelijkheid als twee paralelle
stroomen; - daarover mag toch wel de Schr. ons inlichten - geen woord! Het boek is
in andere gedeelten
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niet beter. Lees maar het hoofdstuk: vroeg-renaissance, schilder- en graveerkunst in
Duitschland en de Nederlanden. Allereerst over Dürer: niets anders dan wat summiere
vermelding van wat werken, zelfs zonder poging tot begrip. Zoo schrijven kan slechts
wie de kunst niet begrijpt en niet eens begrijpt dat hem het begrip ontbreekt. Denk
u in een geschiedenis van de Christelijke kunst met deze behandeling der
Dürer-gestalte! In hetzelfde hoofdstuk worden nog genoemd Schongauer, Wolgemut,
Beham, de beide Holbeins en een paar anderen en voorbijgegaan wordt de diepste,
grootste en geweldigste der geheele groep: Matthias Grünewald. Gelukkig maar,
want hoe veel betere figuren in dit boek zijn overgeslagen zooveel te minder ergernis
voor den lezer. Ik aarzel niet mijn oordeel over deze zoogenaamde kunstgeschiedenis
saam te vatten in de uitspraak dat het een mislukt boek is, zonder het minste begrip
en zonder de minste poging om te begrijpen. De lange lijsten met litteratuuropgave
worden bij de droevige magerheid van het werk tot niets anders dan dor
geleerdheidsvertoon. Goed zijn de plaatjes, maar zij zijn omdat ze goed zijn een
bespotting van de tekst, die nergens goed is en die geen lezer ook maar één schrede
dichter brengt tot het wezen van kunst en Christendom en van beider verband. De
Schr. heeft niet geweten waarover hij schreef.
B. DE H.
Uren met Flaubert. Inleiding met fragmenten uit Flaubert's brieven, en
vertalingen uit zijne werken door Mr. D. Spanjaard. Baarn.
Hollandia-drukkerij.
De inleiding beslaat het grootste gedeelte van dit werk, en zij is uit nemend. Nimmer
nog is naar mijn weten in een Nederlandsche beschouwing zoo diep en doordringend
de arbeid en de persoon van dezen grooten schrijver ontleed. De figuur van Flaubert
is van uitnemende belangrijkheid om het karakter van den modernen romanschrijver
te leeren kennen. Daar hij romanticus en realist beide is, en beide in den hoogstens
zin des woords wordt aan hem het karakter van romantiek en realisme (als
stroomingen der Fransche kultuur) duidelijk. Romanticus en realist is Flaubert, in
onderscheiding, zoodat bijv. zijn Madame Bovary het realisme en de Tentation de
St. Antoine of St. Julien l'Hospitalier de romantiek vertegenwoordigt; maar beide
zijn in den schrijver veréénigd en verschijnen geadeld door hun tegengestelde op die
superieure wijze waaraan Flaubert zijn rang in de Fransche letteren dankt. Mr.
Spanjaard heeft voor zijn ontleding van Flaubert's kunst een goede bijdrage geleverd
tot begrip der Fransche letteren.
Ik vestig nog de aandacht op een punt dat telkens in de Inleiding aangeroerd wordt:
de verhouding van den kunstenaar tot zijn werk; het objektivisme en subjektivisme;
staat de kunstenaar objektief beschouwend tegenover zijn gestalten of subjektief
zichzelf uitbeeldend? Leven de gestalten het leven van hun schepper, of leeft hij het
leven zijner gestalten? Het hier opgeroepen alternatief hangt met de tegenstelling
van romantiek of realisme samen. Voor beschouwing van dit letterkundig probleem
(waarbij
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wij aanstonds aan Goethe denken) levert geen schrijver een zoo suggestieve aanleiding
als juist Flaubert. Na de inleiding een tweetal passages uit de Tentation en een
fragment uit Un Coeur Simple. Het geschrift is opgenomen in de serie: Boeken van
wijsheid en schoonheid.
B. DE H.
Fr. van Eeden. Sadhana van Rabindranath Tagore. Amsterdam. W.
Versluys.
In een taal en bewoording (behoudens eenig gebruik van Indische terminologie)
aangepast aan de Westersche Kultuur vinden wij hier een levensbesef dat met den
term ‘Oostersch’ kan worden aangeduid. Deze term is verre van bepaald, maar heeft
toch door het gebruik zekere bepaaldheid verkregen. Hij doelt bizonderlijk op
Hindoesche wereldbeschouwing uit ouden en nieuwen tijd, gelijk deze de Aziatische
wereld heeft beïnvloed: Tagore's werk heeft niet meer den eigenaardig meditatieven
vorm, die aan Oud-Indische geschriften eigen is, doch een veel meer diskursieven.
Het Oostersche is in zoover in tegenstelling met het Westersche dat het akcent anders
valt, maar een volledig denken heeft beide zienswijzen te vereenigen. Waar echter
het denken een uitdrukkelijke eenzijdigheid heeft, gelijk veelal, daar treden de
zienswijzen met elkaar in konflikt. Westersch is het geloof aan de werkelijkheid der
ervaarbare wereld als zoodanig, en dien ten gevolge de meening dat het onzienlijke
een andere (problematische) wereld is; terwijl anderzijds de ervaarbare wereld om
haar tegenstelling met de onzienlijke beschouwd wordt als het veld van zonde en
jammer - zooals zij voor de ervaring schijnt te zijn. Oostersch is het diepe besef eener
door alles heen levende Eenheid, waardoor al het tegenstellige overspannen is en die
niet als eindresultaat nog moet bereikt worden, maar in het wezen der dingen
voorhanden is. Deze eenheid wordt ondervonden in een beschouwelijke gezindheid,
en bij een gerichtheid des levens tot zijn grond. Het Westersche denken (dat bij de
spekulatieve mystieken alreeds dit eenheidsweten bezit) behoeft al meer van het
Oostersche op te nemen, om zijn eenzijdigheid te overwinnen. Wie het geschrift van
Tagore leest zal beseffen de onmisbaarheid eener spekulatieve gezindheid voor het
leven. Men kan zeggen dat in dit geschrift niets nieuws geboden wordt; zeker, maar
daarin is een persoonlijke en zelfbeleefde uiting van een levensbegrip waarvan ruimte
het eerste kenmerk is. Het geschrift heeft een verruimende werking, want tenslotte
is het harmonische sterker dan het geweldige.
B. DE H.
A. van Collem. Liederen der Gemeenschap. Bussum. C.A.J. van Dishoeck.
Hoewel in deze lyriek van geen bepaalde wijsgeerigheid sprake is, is zij toch
wijsgeeriger dan de lyriek van het zingende gevoel. In deze laatste brengt de dichter
de wereld in den toon des gevoels over, en zet hij het
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objekt tot subjektiviteit om; alles is daarbij de weerkaatsing van zijn eigen
ondervinding en draagt zijn zieletoon. Rechtstreeks tegengesteld aan deze
subjektiviteit is de observatie, die zoo weinig mogelijk van eigen temperament laat
gelden. De hooger tegengestelde is de beschouwelijke lyriek, en tot haar reken ik
ook dit dichtwerk. Deze dichter subjektiveert niet de wereld noch objektiveert zijn
geesteshouding, maar leeft in een eenheid van ziel en wereld. waarbij hij veeleer het
subjektieve veralgemeent en het eene en zelfde ziele-zijn in al het bestaande herkent,
terwijl zijn eigen wezen met dit eene zich vereenzelvigt. Hij en de wereld zijn
hetzelfde. Van dit dichterlijk sentiment is deze bundel vol. Uitdrukkelijk wordt het
gezegd in het gedicht (bl. 34) ‘Ik ben van alle zelfbegeerte vrij’. Van de tallooze
voorbeelden een enkel:
Ik heb den wil verstaan van 't voorjaarsland,
Ik heb de zon vernomen toen zij gloorde,
Ik stortte schemer uit mijn bolle hand,
Ik liet de bloemen groeien uit mijn woorden.
Zijn zij uit mij - ben ik uit hen gegaan,
Zijn zij aan mij - ben ik aan hen ontkomen,
Heb ik hun wezen of mijzelf verstaan,
Toen ik van licht sprak, ster en bloem en boomen?

Het verskarakter heeft bij van Collem iets geïmproviseerds, dat vaak treffend is om
zijn levendig bewegen, echter ook wel uit den dichterlijken toon valt. De vlugheid
tegelijk met het beschouwelijke van zijn dichteraard drukt hij aldus uit:
Zoo lekker voor je zelven henen, schrijven
Wat er voorvalt in je denkverblijven.........

De dichter heeft meer visueelen dan auditieven aanleg. Hij ziet het in elkaar bewegen
van ziel en wereld in zich. Toch ontbreekt aan dit werk nog een groote levensinhoud,
een diep fonds van menschelijke ondervinding. Deze moge eenmaal de stof worden
waarover van Collem beschikt.
B. DE H.
Gedichten van Augusta Peaux. Haarlem. Tjeenk Willink en Zoon.
Een fraai boekje met smaakvolle verzen, alle kort. De dichteres heeft een open oog
en gemoed voor de wisselende indrukken, die zij van overal ontvangt en vat ze zooals
men het vluchtige grijpt nog juist eer het verdwijnt. De breedheid ontbreekt, maar
gevoel en ontvankelijkheid zijn aanwezig en het dichterlijk vermogen om het
voorbijgaande uit te spreken.
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In vroege Meie groene,
de zon was opgegaan,
de boomen droegen festoenen,
van jonge bloesemblaan.
Tusschen de zware boomen,
van stammen ruig en grauw,
als water lag te droomen,
het wazig verteblauw.
De wereld lag in 't vrije
daarachter, ginder wijd,
het was de jonge Meie
of verre oneindigheid.

Het zijn vooral natuurindrukken waardoor de geest van Augusta Peaux vaardig wordt,
en nooit wekken ze een banale of gemeenplaatsige gedachte; maar zoo levend en
persoonlijk als zij inwerkten evenzoo is hun omzetting tot gedicht. In deze zware
tijden zoo argelooze gedichten te lezen, waar ziel en natuur saam verkeeren, is zeer
verkwikkend. Men leeft eenige uren buiten de wereldgeschiedenis en overweegt dat
wat ook gebeure, het dichterlijk gemoed zingen blijft.
B. DE H.
Verzen van Prosper van Langendonck. Nederl. Bibliotheek.
Als het Vlaamsche breed is, is het lichtelijk wat rhetorisch. Ook deze verzen hebben
bij hun breedheid het rhetorische, dat den naam ven Bilderdijk doet mompelen. Wie
uitdrukkingen gebruikt als: ‘den vollen luister, die 't Heelal doorblaakt’ en de
‘reuzenstoet der groote kunstnaars wier onsterflijk streven nog om hun eeuw een
laaie glorie breidt’ bezingt als ‘àl te groot voor 't aardsche leven’ en die ‘bloed (ziet)
afgutsen van hun godlijkheid’ vervalt licht in dien toon van oudere dichtkunst die
wij zoo grondig hebben afgeleerd, maar waarvan de Vlamingen nog niet gespeend
schijnen te zijn. Zoo is deze geheele bundel. De dichter bemint het grootsche en zal
op velen een grootschen indruk maken. Wij zeggen niet dat zijn pathos onecht is,
verre van dien. Maar voor ons Noord-Nederlandsch versgevoel is dit alles toch te
gebarenrijk. Vergelijk het beroemde Zee-sonnet van Kloos met het sonnet op Bl. 85
dan treft u onmiddellijk het onderscheid tusschen Noord- en Zuid-Nederlandsche
dichterlijkheid. Het vers van Langendonck begint aldus:
Zie, eeuwig rustloos, als het golfgeklots
de zee der menschheid om de wereld varen,
soms schijnbaar kalm, met gladde spiegelbaren,
maar dra vervoerd in woedend stormgebots

B. DE H.
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Nieuw-Grieksche Novellen. Bewerkt door Mevr. J.A. Lambert v.d. Kolf.
Rotterdam W.L. en J. Brusse.
Deze kleine, smaakvol uitgegeven boekjes zijn uitnemend geschikt om den lezer die
in de neo-helleensche volkspoezie - in dicht of proza - belang stelt, kennis te doen
maken met eene letterkunde die half litteratuur half, in den mond des volks
voortlevende, oude legendenschat is. De ‘Verhalen van de Grieksche Eilanden’, naar
welke Eftaliotis zoo aandachtig heeft geluisterd, dat men in zijn navertellen de
schippers zelf hoort spreken, de ‘Verhalen van de Zee’ van A. Karkavitsas, en vooral
de treffende novelle van Kostis Palamas ‘de Dood van den Palikar’ boeien in Mevr.
Lamberts wel verzorgde vertaling op bijzondere wijze. Eenvoudige, romantische
zin, kinderlijke trouw aan oude volksoverleveringen en een zekere onbeschroomde
naieveteit in het weergeven van een niet al te zeer gecompliceerd gemoedsleven doen
ons in al deze verhalen den neohelleenschen volksaard van een aantrekkelijken kant
kennen. Leerrijk zijn die verhalen voor ons allen en zeker niet in de laatste plaats
voor diegenen onder ons die Griekenland alleen kennen als archaeologische of
philologische bezoekers van Athene, Delphi, Delos, of Creta. De vertaalster heeft
zorg gedragen den toon en de stemming van het Grieksche volkskarakter zooals zich
dat in de nieuwgrieksche novellen uit, juist te bewaren en de frischheid van den stijl
in eenvoudig Hollandsch weer te geven. Haar arbeid wekt het verlangen dat zij het
niet bij deze enkele proeven laten zal.
K.K.
Zeven Eeuwen. Spiegel der Nederlandsche Letteren van 1200 tot heden,
door Dr. K.M. de Raaf en J.J. Griss. Rotterdam W.L. en J. Brusse 1917.
Indien dit zorgvuldig en kundig volbrachte werk, dat ons in drie ‘kloeke deelen’ een
rijke bloemlezing uit onze vaderlandsche letterkunde geeft, zooveel aandacht verwerft,
als het verdient zal het ook voor vele lezers een ‘spiegel’ zijn: een spiegel van eigen
nalatigheid. Dat wij Nederlanders voor het meerendeel onze eigene letterkunde
wonderslecht kennen is helaas niet te loochenen. Boeken als het hier aangekondigde
zijn echter uitnemend geschikt om die nationale fout te herstellen en bij den lezer
naast schaamte om eigen verzuim blijdschap over den rijkdom van ons vaderlandsch
bezit te verwekken. De keus is hier naar een wél overlegd en duidelijk toegelicht
systeem geschied, de gekozen stukken worden kort maar met helderheid ingeleid,
en nauwkeurig is door de kundige verzamelaars zorg gedragen voor eene zoodanige
verscheidenheid dat juiste schakeering der geestesrichting in onze letterkunde aan
het licht treedt. Over de keuze zelve zal - vooral ten opzichte van de jongste litteratuur
- licht verschil van oordeel bestaan; bij eene ‘bloemlezing’ is dit onvermijdelijk.
Maar voor de zorg en den ernst waarmee de keus is geschied moet, dunkt ons, elk
aandachtig lezer dankbaar zijn.
K.K.

Onze Eeuw. Jaargang 19

119
De ontwikkeling van het heidendom in Rome door Dr. H.M.R. Leopold.
Rotterdam, W.L. en J. Brusse.
In dit boek wordt een stoutmoedige onderneming met goeden uitslag bekroond.
Stoutmoedig immers mag het wel heeten, in een werk van nog geen honderdvijftig
bladzijden de historische ontwikkeling van Romes godsdienst, zoo wisselend van
aard en zoo ongelijksoortig in zijne elementen, aldus te beschrijven dat de niet
deskundige de schets kan volgen en de deskundige haar leerrijk noemt. Hierin is de
schrijver ontegenzeglijk geslaagd. Zijn werk is boeiend en ondanks de groote massa
der stof niet in den eigenlijken zin zwaar om te lezen. Levendig, omdat de schets is
geconcipieerd in de stad zelve, waarvan zij de religieuze ontwikkeling doet zien, en
omdat de beschrijving steunt op uitgebreide voorstudie, draagt het boek tevens een
zeer zelfstandig karakter, wegens de ontvankelijkheid van den schrijver voor de
gedachten en gevoelens die het oud Romeinsche volk in staatsreligie en populairen
godsdienst hebben bezield.
Dr. Leopold heeft Rome's godsdienst opgebouwd op het fundament van de politieke
en sociale ontwikkeling der wereldstad, den invloed, dien maatschappelijke toestanden
en religieuze voorstellingen wederzijds op elkander hebben gehad, streng in het oog
gehouden, en daardoor aan zijne beschouwingen een vast en overzichtelijk karakter
gegeven. Uit den aard der zaak gelukt het hem daarbij het best de beginselen van het
godsdienstig leven recht te doen waardeeren wanneer hij de oorspronkelijke toestanden
der oudste bevolking van het Romeinsche gebied bespreekt: de theorie van de
tweeledige origine der Romeinsche religie uit ‘Sabijnsche’ en ‘Latijnsche’ elementen
is met groote helderheid uiteen gezet, en scherpzinnig toegepast; ook in den voortgang
van het ‘Romeinsche heidendom’ blijft hij naast den invloed der politiek en naast de
beteekenis van den koel verstandelijken geest der machthebbers in de republiek het
doorwerken dier oude beginselen nauwkeurig waarnemen.
Het komt mij voor dat de voortzetting der beschrijving in den condensen vorm
van dit boek aan helderheid en vooral aan diepte van waardeering bij dit eerste
gedeelte noodzakelijkerwijze wel moest ten achterstaan. De ontzaglijke rijkdom der
verschijnselen die moesten worden overwogen en in korte woorden moesten worden
gewaardeerd, de verhouding van Staat en personen tegenover de geestelijke
stroomingen uit Hellas, uit het Oosten en uit Aegypte, de invloed der Stoa, der
Akademie, der Epicureïsche leer, straks het syncretisme der Oostersche religieën,
de Mithrasdienst en het Neoplatonisme - dit alles wordt wel door den schrijver
zorgvuldig en objectief besproken, maar of voor den oningewijde de veelheid van
het aangestipte toch niet te overstelpend is om de inderdaad scherpe omlijning der
verschijnselen duidelijk te bewaren, aarzel ik te beslissen. Ik vermoed dat ook van
dit ‘populaire’ werk zal gelden wat van zoovele dergelijke boeken moet worden
getuigd, dat diegenen er het meest aan zullen hebben voor wie de schrijver het
eigenlijk niet heeft geschreven: zij die van Cicero
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van Vergilius, Horatius, Seneca of Epictetus althans genoeg weten om niet slechts
dr. Leopolds keurige wijze van vertaling te waardeeren, doch ook de
persoonsbeschrijvingen die hij geeft uit eigen kennis aan te vullen, ten deele ook te
wijzigen, en alzoo in ieder geval de stemming van eigenlijk religieus gevoel welke
het gemoedsleven der Romeinsche denkers beheerschte duidelijker na te gevoelen
dan alleen aan de hand van den schrijver dezer kundige doch korte schets mogelijk
zou zijn.
K.K.
Voorts zijn door de redactie ter aankondiging ontvangen de navolgende boekwerken.
Als een vlieg om de kaars, door Minca Verster-Bosch Reitz. Amsterdam. Van
Holkema & Warendorf.
Joh. C.P. Alberts. Bij den duivel te gast. P.N. van Kampen & Zoon Amsterdam.
Joh. C.P. Alberts. Het werk der droomers. P.N. van Kampen & Zoon.
Amsterdam.
Joh. de Meester. De Kunstenaars des Gemeenen Levens. Spotternij in 3
Tafreelen. Uitg. J.M. Meulenhoff. Amsterdam.
D.H.Th. Vollenhoven. De wijsbegeerte der wiskunde van theistisch standpunt.
Amsterdam. Wed. G. van Soest, 1918.
A. de Braconier. Kindercriminaliteit in Ned.-Indië. (Onze Koloniën, Serie III
No. 3). Baarn. Hollandia drukkerij, 1918.
Indië in de studentenwereld. Den Haag. Indonesisch persbureau, 1918.
Paul Lintier. Vuurmond 1233, vertaald door J.S.S. Faber. Amsterdam. W. ten
Have, 1918.
Beheer onzer Musea. Leiden. A.W. Sijthoff's Uitgevers-Mij.
L.E. Goedhart. Uit mijn 50 jarige loopbaan als Kunsthandelaar en expert in
oude kunst. Van Holkema & Warendorf. Amsterdam.
Karel van Mander. Het leven der doorluchtige Nederlandsche schilders door
Eug. de Bock. Fonteine- uitgaven van Stockum & Zn. 's-Gravenhage.
Het boek Jesaja eerste ged. Vertaald door A.B. Davids. Wereldbiblioth. Uitg.
door de Mij voor goede en goedkoope lectuur, Amsterdam.
Tolstoy, een waardeering van Dr. Louis A. Bähler. H.N. Werkman, Groningen.
Cyriel Verschaere. Zeesymfonieën. De Vlaamsche Boekhandel. Leiden.
Sophocles' Antigone, vertaald door Willem Kloos. N.V. Uitgevers-Mij de
Zonnebloem. Apeldoorn.
Deutschlands Dichter: Neuzeitliche Deutscher Lyrik ausgewählt von Ernst
Krausz. Joh. M. Meulenhoff Verlag Leipzig 1917.
Italië in de Middeleeuwen door H.B. Cotterill. M A. bewerkt door dr. P.A.v.d.
Laan. Zutfen W.J. Thieme en Co.
De Speler. Roman door F.M. Dostojewski. Uit het Russisch vertaald door S.
van Praag. Amsterdam. J.M. Meulenhoff, z.j.
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Romantische studiën
Door Prof. G. van der Leeuw.
Onze tijd kenmerkt zich door eene hernieuwde belangstelling in de Romantiek. Zulk
eene belangstelling is niet wel mogelijk zonder eene zekere mate van innerlijke
verwantschap. Er is veel, dat onze dagen met die der Romantici gemeen hebben,
men moge het betreuren of er over juichen. Karl Joel liet ons zien, hoe de geest, die
als bij uitstek modern doorging, Nietzsche, in zijn diepste wezen romantisch is, tot
zelfs in zijne taal toe. Toch, bij alle belangstelling en alle verwantschap, kan men
niet zeggen, dat onze gedachtenwereld en die der Romantiek elkander op vele plaatsen
raken. Zij mogen dan gedeeltelijk samenvallen, wij moeten ze eerst nader tot elkaar
brengen om het te zien. Zonder zulk eene toenadering, een psychologisch begrijpelijk
maken en vertalen van gevoelens en gedachten uit een voorbijgeganen tijd, blijft
veel in de Romantiek ons vreemd en onverstaanbaar.
Niet de uiterlijke attributen, de beelden en gestalten der Romantiek. Het
romantische tooneel heeft voor ons nog altijd zijne eigenaardige bekoring: wij willen
ons nog wel eens laten wiegen door de wuivende boomtoppen en de ruischende beek;
ons laten boeien door de gouden vogels en sprekende dieren van het betooverde
woud, waarin de prinses verborgen slaapt; ons laten
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ontvoeren door den weemoedigen posthoorn en de klappende postiljonszweep naar
het schoone welschland, waar bronnen klateren en oranjeappels gloeien in het donkere
loof. Wij begrijpen dit alles best. Slechts is, wat voor sommigen althans onder de
Romantici eene levende wereld was, voor ons een tooneelapparaat geworden, naar
verkiezing te gebruiken tot het wekken eener bepaalde stemming. Maar wanneer wij
nu pogen door te dringen achter het laatste scherm met groene wijnbergen beschilderd,
- want wij weten maar al te goed, dat wij met schilderwerk te doen hebben en niet
met natuur, - dan verbazen wij ons gewoonlijk over de zonderling gedraaide en
gewrongen toestellen, die aan de gansche scenerie leven moeten geven, over de
wonderlijke gedachtenvoegsels en theorieënweefsels dezer Romantiek. Wij zijn
geneigd te constateeren, dat wij toch wel echt op een tooneel zijn, ver van het leven.
En wij beginnen aan onze verwantschap weer te twijfelen.
Toch is het dezelfde Romantiek, welker gedachten vaak zóó vruchtbaar geweest
zijn, dat onze moderne cultuur zonder haar niet denkbaar is. Het moet iets meer
geweest zijn dan een geslacht van onpractische droomers en wonderlijke fantasten,
dat tot zoovele stroomingen in wetenschap, kunst en politiek den eersten stoot gegeven
heeft. Hoeveel heeft niet de moderne kunstgeschiedenis te danken aan het initiatief
der gebroeders Boisserée, die, op het voetspoor van Göthe, de schoonheid der
Middeleeuwen weer ontdekten. Is onze hedendaagsche godsdienstwetenschap, dochter
der comparatieve methode van een vorig geslacht, denkbaar zonder de eerlijke,
vergelijkende mythologische pogingen van den romanticus Creuer? De
verbazingwekkende vertaalkunst van August Wilhelm Schlegel maakte niet alleen
Shakespeare tot een der duitsche classieken en opende de schatten van vele talen
voor alle beschaafden, maar droeg ook meer dan iets anders er toe bij om de
scheidsmuren tusschen de volken te doen vallen en baande den weg voor het begrip
wereldliteratuur. Friedrich Schle-
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gel en Schleiermacher vertaalden Plato - eenzijdigheid kan men althans den ouderen
Romantici niet verwijten - en dienden daarmede de voortdurende inwerking van den
classieken geest op de moderne wijsbegeerte. En die wijsbegeerte zelve eerst recht.
Is de gansche idealistische philosophie, na Kant, niet onscheidbaar van de romantische
beweging? En uitgaande van die philosophie - hoevele ethische en religieuze
bewegingen, eerst tot volle rijpheid gekomen in onzen tijd, zijn van het romantische
milieu uitgegaan! Het feminisme onzer dagen heeft ongetwijfeld velerlei oorzaken;
maar ziet men het niet groeien in de berlijnsche salons van den overgang der
achttiende in de negentiende eeuw, waar hoogbeschaafde joodsche vrouwen met de
bloem der romantiek verkeeren en waar eene gewijzigde waardeering der vrouw
vrijheid en gelijkheid voor haar opeischt? Het patriotisme, dat droomt van
Duitschlands eenheid, worstelt in de alles vereenigende Romantiek: wat Bismarck
verwezenlijkte, daarvan droomden Fichte en Novalis. En kunnen wij ons de
ontwikkeling der religieuze gedachte tot op onze dagen niet voorstellen zonder den
Schleiermacher der Glaubenslehre, wij kunnen haar evenmin denken zonder dien
der Reden en Monologen, beide banieren en bijbels der jonge Romantici.
Wij zouden op deze wijze nog lang kunnen doorgaan. En wijzen op den invloed
der Romantiek op de verbazingwekkende ontwikkeling der muziek - die meest
romantische der kunsten - in de negentiende eeuw, of op de wederontdekking van
het volkslied - door Herder begonnen, door Arnim en Brentano voortgezet - en het
sprookje. Reeds alleen het feit dat de gebroeders Grimm tot den romantischen kring
behoorden, geeft veel te denken.
Maar genoeg: wanneer de Romantiek op zulk eene wijze doorwerkt in ons huidig
geestelijk leven, moeten er achter de schoongeschilderde tooneelschermen toch ook
wel gedachten en gevoelens schuilen, welke van de onze niet al te ver kunnen afstaan.
Van deze gedachten
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en gevoelens er enkele te beschrijven, ze met de onze te vergelijken en zooveel
mogelijk na te voelen is het doel dezer korte studiën.

I.
Het verlangen.
Wie de Romantiek beschrijft, beschrijft het verlangen. Het groote verlangen, dat,
nooit bevredigd, zich nimmer op iets bepaalds richt, gedurende langen tijd, maar, altijd den inhoud wisselend, nimmer zijne kracht, - in kleurige en fantastische beelden
zich eene eigen wereld schept. Het verlangen naar niets in het bizonder, maar naar
alles, wat anders is dan in de veroordeelde werkelijkheid. Het verlangen naar eene
andere wereld.
Er is dus altijd Romantiek geweest. De ontevredenheid met het bestaande, het
verlangen naar iets beters, buiten en boven de wereld, is een grondtrek in de
menschelijke natuur. ‘Hier beneden is het niet.’ In zooverre is er in iederen mensch
iets romantisch. En in iederen romanticus iets religieus.
Want het verlangen naar de andere wereld is in wezen eene religieuze neiging.
Vele religies droomden van eene gouden eeuw, toen alles blonk, wat thans vaal is;
van een paradijs, dat nog komen moet en aan alle ellende dezer wereld een eind zal
maken; van een land, waar het koren wonderbaarlijk hoog groeit, de wind altijd
zachtjes suist en de zon immer schijnt; van een tuin, waar de gouden appelen der
onsterfelijkheid groeien; van een eiland, waar de zaligen vereeren; van een berg,
waar goden tronen.
De Romantiek grijpt weder naar vele dezer oude vormen. Het heeft eene diepe
beteekenis, zegt Ludwig Richter, dat wij allen een verloren schoonen tijd betreuren.
‘Es war sonst wirklich besser.’ Nu is alles stukwerk en mode.
‘Es war sonst wirklich besser.’ De gouden eeuw
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wordt betreurd. Dat is het gevoel, waarvan de Romantiek uitgaat, het heimwee. En
een groot deel van haar dichten en bespiegelen bestaat in de herinnering del tempo
felice nella miseria. De romanticus voelt zich niet thuis in deze wereld. Zij is hem
te koud, te kil, te onvolmaakt, te nuchter; zij is het land zijner vreemdelingschap. Hij
voelt zich met Apollo en alle Muzen verbannen naar een onherbergzaam oord. Het
is overal beter dan hier. Wij hebben geen thuis. Wij hebben het verloren, zegt
Eichendorff:
‘Wir alle sind verirret
Seitdem so weit hinaus,
Unkraut die Welt verwirret
Find't keiner mehr nach Haus.’

Wij zijn verdwaald. Nu komt het er op aan thuis te komen. Novalis past het op de
wijsbegeerte toe: ‘Die Philosophie ist eigenlich Heimweh, ein Trieb überall zu Hause
zu sein.’
Dat heimwee doortrekt de liederen van Eichendorff en maakt ze zoo wonder
aantrekkelijk, het ruischt in elk woud; het is als een zachte wind, die onophoudelijk
door fijn berkenloof speelt en den boom geen rust laat. Wij zijn verdwaald en het
verlangen naar huis vervult ons gansche hart.
De romanticus heeft hier geene blijvende stad. Hij zoekt, zooal niet de toekomende,
dan toch eene andere, eene betere. Alles in de wereld en de natuur spreekt den dichter
van dat betere land, dat land van verlangen. Het avondrood achter de heuvelen schijnt
een weerglans van hooger licht:
‘O hätt' ich, hätt' ich Flügel,
Zu fliegen da hinein!’

En zelfs het Christuskind in de armen der jonkvrouw, hooggeheven boven de
donkerbruisende wereld, wordt tot zinnebeeld van heimwee:
‘Und vom Kindlein gehet ein Glänzen aus,
Das ruft nur ewig: Nach Haus, nach Haus!’

‘Heimatlosigkeit’ is ééne van de drie karakteris-
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tieke eigenschappen, welke Ricarda Huch aan de Romantici toekent1). De beide
andere: ‘Berufslosigkeit’ en ‘Familienlosigkeit’ hangen er nauw mede samen. De
Romanticus heeft geen huis, dus ook geene familie, geene geregelde bezigheid. Dat
alles schijnt hem te gewoon, te burgerlijk. Hij moet voort, het verlangen drijft hem.
Hoe zou hij rustig zich kunnen zetten in den kring der zijnen, als gelukkig
familievader? Het denkbeeld heeft voor hem iets bespottelijks. Hoe zou hij dag in
dag uit zich kunnen begeven tot hetzelfde eentonige werk? Dan brengt de goddelijke
lediggang, in Schlegels Luzinde verheerlijkt, nog nader bij huis. Eichendorff's
Taugenichts doet niets anders dan luieren en rondreizen. Hij is de echte romantische
geest, die in bloemen behagen schept, maar tot tuinier niet deugt. En als ten slotte
de held met zijne geliefde wordt vereenigd, dan is het maar goed, dat het verhaal uit
is. Want de Taugenichts als gelukkig. en tevreden echtgenoot ware ondenkbaar. De
romantische ziel kent geene rust, zij is altijd op het punt te vertrekken. Het verlangen
rust nimmer. Het gaat altijd als in Eichendorffs' wonderschoone nachtlied:
‘Und meine Seele spannte
Weit ihre Flügel aus,
Flog durch die stillen Lande,
Als flöge sie nach Haus.’

Naar huis! Zoo klinkt het door de verzen van Eichendorff en van alle Romantici. En
wanneer Stlilings spreuk waar is, dat wie het heimwee hebben zalig zijn, dan waren
de Romantici het zeker. Maar zal die zaligheid, zooals hij meende, daarin bestaan,
dat zij thuis komen?
Zij begeven zich in ieder geval op weg. In de romantische poëzie schalt altijd
ergens een posthoorn, de reiskoets staat immer voor de deur. Wandertrieb en
Wanderlust drijven den dichter voort van huis...... neen eigenlijk uit de
vreemdelingschap, tot nieuwe omzwervingen. Hij is altijd onderweg, want:

1) Ausbreitung und Verfall der Romantik, S. 142.

Onze Eeuw. Jaargang 19

127
‘Drüben vom dem sel'gen Lande
Kommt ein seltsam Grüssen her,
Warum zagst du noch am Strande.’

Frisch gewaagd en onvervaard op weg; de eindelijke thuiskomst wenkt. Er is iets
van lentelucht in deze reislust, de beklemming van het enge dal wordt verwisseld
voor de vrije hoogte der bergen; de lente is in het land, nu is er hoop, nu is er geluk
voor wie den moed tot Wandern vindt.
‘Vom Grund bis zu den Gipfeln,
So weit man sehen kann,
Jetzt blüht's in allen Wipfeln,
Nun geht das Wandern an.
Und die im Thal verderben
In trüber Sorgen Haft,
Er möcht' sie alle werben
Zu dieser Wanderschaft.
Und von den Bergen nieder
Erschallt sein Lied ins Thal,
Und die zerstreuten Brüder
Fasst Heimweh allzumal.’

Wie heeft die Wanderlust nooit meegevoeld, dat heerlijke gevoel van niet te kunnen
blijven waar men is, alsof zich met de lente en het nieuwe land ‘alles, alles wenden’
moet. De lust om alle belemmeringen af te werpen en in de wijde wereld God te
vinden, als nergens anders:
‘Wem Gott will rechte Gunst erweisen,
Den schickt er in die weite Welt;
Dem will er seine Wunder weisen
In Berg und Wald und Strom und Feld.’

Het gevoel van minachting voor de tragen, die thuis blijven, verdiept in geleerdheid
of winzucht of huiselijke zorg, voor den vrede van den haard:
‘Et habeat bonam pacem,
Qui sedet post fornacem!’

Wanneer wij mede zouden willen reizen met de zon, met de trekkende vogels, met
alles wat zich beweegt
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en wèg wil, ‘so weit als der Himmel blau ist’, wanneer het gansche verlangen onzer
ziel, bij dagen en bij nachten, zich uit in dien éénen drang, weg van hier; dien drang,
die nader wil tot het vaderhuis, tot het land der zaligen, als ware aan gene zijde der
bergen alle heerlijkheid voor ons weggelegd.
‘Ach, wer da mitreisen könnte
In der prächtigen Sommernacht.’

Maar het verre land is niet zoo spoedig bereikt. En ondertusschen wordt het verblijf
in de vreemdelingschap steeds drukkender. En het verlangen dat in de verte drijft,
de heerlijke, frissche reislust, de glorie van het zwerverschap, wordt tot een immer
voortgedreven worden, van stad tot stad, van land tot land, een rusteloos, bijna angstig
zwerven, een voortgezweept worden door een nimmer gestild verlangen. Bij de
minder zonnige naturen onder de Romantici kan men het liefelijk symbool van den
posthoorn nauwelijks plaatsen en is men geneigd aan den vliegenden Hollander te
denken, zwervend of hij verlossing vinden mocht. De zonnige en fijne natuur van
Göthe's moeder heeft deze tragische zijde van het wandern begrepen en medelijden
gehad met de jonge zwervers. Hoe juist teekenen die woorden, welke Frau Rat den
jongen Clemens Brentano in het album schreef:
‘Wo dein Himmel ist dein Vadutz,
Ein Land auf Erden ist dir nichts nutz.’

‘Dein Reich ist in den Wolken und nicht von dieser Erde, und so oft es sich mit dieser
berührt, wird es Thränen regnen’! Een tikje ironie van de tevredene, gezeten vrouw
en veel medelijden. Want de tranen zijn onvermijdelijk. Het ‘Unser Reich ist nicht
von dieser Welt’, dat de Taugenichts zijne viool toeroept, moge wat blijder klinken,
het is voor den romanticus ten slotte toch geen reden tot juichen, dat het hier beneden
niet is. De weemoed overweegt.
Rusteloos trekken de Romantici van de eene plaats naar de andere. In letterlijken
zin, in hunne poëzie, zelfs
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in hunne wijsbegeerte. Friedrich Schlegel roemde in zijne theorieën van éénen dag.
‘Eine Sache, die sich aufklärt, hört auf uns etwas anzugehen’, zegt de romanticus
Nietzsche1). Altijd op reis, zelfs in hun denken. Als Proteus, steeds wisselend van
gedachten, zegt Joel. Slechts geen langdurig verblijf op ééne plaats. Door blijde lente
gelokt of door daemonische krachten voortgestuwd, maar in ieder geval weg van
hier2).
Voort! Maar waarheen? Op vele wijzen hebben de Romantici het beloofde land
beschreven en getracht het te verwerkelijken. Alles werd hun beurtelings tot symbool
van de blauwe verte, waar het geluk woont.
Reeds de genieën uit den Sturm und Drang-tijd had eene onwederstaanbare macht
gelokt naar het schoone welsche land, het onvolprezen Italië. Toch was het een geheel
andere dan de romantische drang, welke Göthe naar Italië voerde: hoofdzaak was
daarbij de liefde tot het classieke. Göthe en zijn tijd hadden Winckelmann in Italië
als gids: het was de classieke oudheid die zij in het moderne land zochten en vonden.
Als humanisten trokken zij naar het zuiden. Toch werden zij ook door het huidige
Italië machtig bekoord. Göthe's Wilhelm Meister, dat vóórromantische meesterstuk
der Romantiek, is even vol van Sehnsucht naar het land der marmerbeelden en
bergkloven, als welke latere roman van Eichendorff of Jean Paul ook. Mignon's lied
Kennst du das Land, zou men als motto boven het hoofdstuk Italië in de geschiedenis
der Romantiek kunnen schrijven. Toch is het Italië van den Wilhelm Meister nog een
gansch ander land dan het romantische. Want in de Romantiek is Italië slechts een
andere naam voor het andere, het betere land. Daar, waar de zon eeuwig schijnt, de
hemel altijd blauw is, ver van noorsche koude en grauwe luchten; waar op
ontoegankelijke rotsen oude, vervallen burchten staan boven onpeilbare berg-

1) Karl Joel. Nietzsche und die Romantik. S. 151 ff.
2) ‘Denn alle Romantik drängt in die Ferne’, ibid., S. 222.
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kloven; waar in wonderschoone tuinen heldere bronnen' altijd door klateren en
stralende beelden als idealen van menschelijkheid tusschen het groene loover staan;
waar schoone vrouwen lustwandelen en dappere ridders minneliederen zingen; waar
de luit altijd klinkt, de dans duurt tot aan den morgen, de lampions den nacht
verlichten; waar de menschen alle goed en vriendelijk zijn, de meisjes alle genaakbaar,
waar het wemelt van schoone gravinnen en zich onder elk kamermeisje eene prinses
verbergt; waar de klokken altijd luiden, God op het altaar van elke kerk te vinden is
voor het nederig gemoed en zijne engelen de klare lucht bevolken.
‘Versunknes Reich zu Füssen,
Vom Himmel fern und nah.
Aus andrem Reich ein Grüssen Das ist Italia!’

In Italië is weliswaar ook de geest der oudheid nog in leven. Maar de reiziger naar
eene andere wereld, die leeft in een anderen tijd, ziet de oudheid in de verkleeding
der Middeleeuwen; haar zinnebeeld is de middeleeuwsche Venus, de vrouwe van
den Horzelberg, die loert op argelooze jongelingen. Zij wordt gesteld tegenover
Maria, de hemelkoningin, de goede geest van het beloofde land. In de duitsche kolonie
te Rome werden Venus en Maria als levende beelden door Frau von Humboldt en
Bettina von Arnim voorgesteld. Maria zegeviert. Eichendorff beschrijft den strijd en
de overwinning in Das Marmorbild:
‘Denn über Land und Wogen
Erscheint, so still und mild,
Hoch auf dem Regenbogen
Ein ander Frauenbild.
Ein Kindlein in den Armen
Die Wunderbare hält,
Und himmlisches Erbarmen
Durchdringt die ganze Welt’.

Want Italië is den romantischen geest niet in de laatste plaats het land der christelijke
traditie, het land
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der kerk. De machtige moeder, die rust en vrede belooft, trekt bewust of onbewust,
de vele jonge kunstenaars... naar de stad harer geboorte, de stad der vele kerken, het
heerlijke Rome. Vooral in lateren tijd, als vele romantische kunstenaars hunne neiging
tot de kerk der traditie in daden omzetten, wordt Rome het middelpunt van
grootendeels catholiek kunstenaarsleven. De Nazareners komen er te samen; en,
hoewel de protestantsche gezantschapsprediker Rothe veel invloed heeft op sommigen
hunner, de hoofdtoon blijft middeleeuwsch-christelijk. Vele jonge kunstenaars, gelijk
bij voorbeeld Ludwig Richter, zijn met gevoelens van niet minder groote spanning,
niet minder heilige verwachting de eeuwige stad binnen getrokken, dan Eichendorff's
Taugenichts, die op het vernemen, dat hij slechts een paar mijlen nog van Rome
verwijderd is, schrikt van blijdschap. En Rome leefde in hunne droomen niet veel
anders dan in de zijne: ‘mit wundersamen Bergen und Abgründen am blauen Meere
und goldenen Thoren und hohen glänzenden Türmen, von denen Engel in goldenen
Gewändern sangen’. Zij zochten immers het land van verlangen, de eeuwige stad,
niet het werkelijke Italië, het moderne Rome.
Niets is veelzeggender dan Eichendorffs' beschrijving van Rome voor het feit, dat
het den Romantici niet te doen was om een wezenlijk land, dat zij niet op reis gingen
met touristenplannen en historische of kunstneigingen, maar dat hun eenig doel was
hun ongestild verlangen te bergen in een land, dat althans niet zoo nuchter en koud
was als het vaderland. Ricarda Huch beschrijft het ideaal-Rome geestig: ‘Eine
gewöhnliche Strasse mit einigermassen neuen, wenigstens aus den letzten
Jahrhunderten datierenden Haüsern scheint es in ganz Italien nicht zu geben, keine
anderen Menschen als schöne Mädchen mit überflüssigen Eltern, kein anderes
Geschäft als Liebestollheit und Religion’1).

1) Ausbr. und Verfall, S. 38. In zijne kindsheid hoorde Eichendorff reeds de klokken van het
verre Rome, ‘und nun, da ich hier bin, hör' ich sie wie damals aus weiter, weiter Ferne, als
gäb' es noch eine andere Roma weit hinter diesen dunklen Hügeln.’ Het is geen aardsch
Rome, dat hij zoekt.
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Maar deze onwerkelijkheid van het land van verlangen maakt het reisdoel telkens
weer tot eene luchtspiegeling. Na den eersten roes ziet de dichter met schrik de
werkelijkheid, de alledaagsche. Ook Italië is ten slotte de gezochte andere wereld
niet. Er is iets gruwzaams verborgen in het schoone land; het heerlijke marmerbeeld,
dat prijkt in den maannacht, blijkt bij het klare licht van den dag eene gebroken
Venus. En deze unheimliche godin heeft meer macht dan men eerst dacht. Het
geheimzinnige, dat eerst zoo aantrok, het onberekenbare, dat het hoogste scheen,
wordt ru tot eene kwelling. De toch altijd degelijke zoon van het Noorden voelt zich
niet meer thuis, voortdurend in gevaren. of, onschuldiger, telkens voor den gek
gehouden. Paleizen blijken heel gewone huizen, heerlijke tuinen laten zich eensklaps
niet meer vinden, en voortdurend klinkt in zijne ooren het gelach van overmoedige
kamermeisjes, die hem bespotten. Hij verlangt terug naar Duitschland of.... zoekt
verder, altijd verder.
Er zijn weinig landen, waar de Romantiek het niet gezocht heeft. Na Italië, het
schoone Welschland komt in de eerste plaats Indië, het geheimzinnige Morgenland1).
De bakermat van ons ras, waar de jeugdige menschheid hare vroolijke kinderjaren
doorbracht, de oevers van de heilige stroomen, Indus en Ganges (Görres), die juist
in den tijd der late Romantiek en niet het minst door de studiën van Creuzer
langzamerhand bekend werden, oefenden eene sterke bekoring. Maar reeds Novalis
doet den verkondiger van de opstandingsboodschap naar Hindoestan trekken. Het
mysterie wenkt. Het land van weelde en rust, het land van poëzie en mystiek, nog
half in nevelen gehuld, is het misschien het beloofde? Lijnrecht tegenover deze
richting van het

1) Vgl. Huch. Blütezeit der Romantik. S. 57.
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verlangen staat die, gericht op het Noorden. De Romantici waren ten slotte duitschers,
blonde zonen van het Noorden. In Italië bekroop hen de argwaan tegenover het
geheimzinnige. En het Morgenland moet hen op den duur toch te weekhartig geweest
zijn. Zoo richt hun verlangen zich even goed op het Noorden, het sterke, forsche, het
ijsbedekte, waar de hooge pijnboomen staan en de eeuwige winden waaien. Waarom
zou het paradijs niet even goed achter de Noordpool als onder den aequator te vinden
zijn? Lenau zocht het in Amerika en ondernam een practische dwaze reis, door
verlangen ingegeven, naar dit nieuwe land, in de vage hoop er eene nieuwe wereld
te vinden.
De nieuwe wereld zoekt men, den nieuwen hemel en de nieuwe aarde. En daarom
doet het er weinig toe of het reisdoel op de landkaart te vinden is. Ja, het is maar
beter, wanneer dit niet het geval is. Het bespaart teleurstellingen. Mörike spint als
knaap phantasieën over een wonderland, Orplid (alleen de naam oefent reeds eene
geheimzinnige bekoring!); en de rijp geworden dichter plukt zijne schoonste vruchten
uit dat land der verbeelding, waar Koningen en Godinnen hunne schoone zangen
zingen.
‘Es ist von Klang und Düften
Ein wunderbarer Ort,
Umrankt von stillen Klüften,
Wir alle spielten dort’

zingt Eichendorff en hij noemt zijn verloren tooverland ronduit Eldorado. Prachtig
is de beschrijving van het aardsche paradijs in Tiecks sprookje Die Elfen. In een
klein dal tusschen vruchtbare velden, waar het gewone leven zijn gang gaat, ligt
tusschen eene groep dennen eene verlaten hut, waar de nuchtere boeren nooit anders
gezien hebben dan een paar afschuwelijke zigeunervrouwen en zwarte honden. Maar
het kind met de ziel en de oogen van den dichter vindt er het Rijk der Elfen, waar de
goede Elfenkoningin heerscht temidden van oostersche pracht.
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Het is een elfenrijk, geen menschenrijk. Het beloofde land is een land der verbeelding,
een voortbrengsel der phantasie. Het is dan ook vaak rijkelijk kunstmatig. Bij
voorbeeld het Atlantis van Hoffmann, dat zich tot de natuur verhoudt als een landschap
door gekleurde glaasjes gezien tot het echte1). De romantiek ziet altijd door gekleurde
glazen. Zij ziet meer dan er is. Maar wanneer de kunstmatigheid verre blijft, is dat
nog zoo dwaas niet. Het zou immers kunnen zijn dat er ook meer was, dan er is.
Zij zoekt ook andere symbolen dan landen van droom en verbeelding. En zij gaat bij
het kiezen harer zinnebeelden altijd uit van de werkelijkheid. Het
geheimzinnig-welvertrouwde, het beslotene en stille, het afgezonderde en verhevene
van het diepst van het woud heeft alle Romantici bekoord. Zij hebben er zooveel
over geschreven, dat men zonder overdrijving kan zeggen, dat wij het schoon der
bosschen altijd nog min of meer romantisch zien. Het woord is romantisch. En de
dichters der Romantiek hebben het meer bezongen dan eenig ander ding ter wereld.
Uit de diepte van het woud klinkt nog in Andersen's sprookje de geheimzinnige,
schoone klank van de klok, die niemand vinden kan; het oneindig schoone en heerlijke
woont onder de groene bogen; daar bloeien in afgelegen, besloten boschweiden de
schoonste bloemen; daar zingen de vogels een wonderlijk lied; daar ruischt de waterval
en daar graast het vredige ree. Daar in de groene tent is men veilig voor de altijd
bedrogene, bezige wereld, die daarbuiten is; in het woud is vrede, in het woud is rust
en het is het tehuis voor al wat er goed en edel in den mensch is.
‘Da steht im Wald geschrieben
Ein stilles, ernstes Wort
Von rechtem Tun und Lieben,
Und was des Menschen Hort.’

1) Huch. Ausbr. u. Verf. S. 121.
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Daar komt het op aan, dat men in het woud de wereld ontvluchten, dat men er meenen
kan al het leelijke en slechte ver achter zich te hebben gelaten. Daarom verheerlijkt
de dichter de
‘Waldeinsamheit!
Du grünes Revier,
Wie liegt so weit
Die Welt von hier!’

Maar ach! ook in het woud werken raadselachtige, beklemmende, onheilige krachten.
Ook de groene bladertent, die zoo vertrouwd en welgezind scheen, bergt
angstwekkende geheimenissen. Er is iets vreeselijks verborgen in het woud. Iets, dat
trekt en lokt, maar dat verderf brengt. De schoone Lorelei rijdt door het bosch. Schoon
is zij, wonderschoon, maar die haar gezien en begeerd heeft, dien laat zij niet meer
los, heks die zij is:
‘Es ist schon spät, es ist schon kalt,
Kommst nimmermehr aus diesem Wald!’

En wel nimmer is het huiveringwekkende van den stillen boschgrond, het
geheimzinnige van het eenzame, zwijgende woud, zóó beschreven als in Tiecks
sprookje van den blonden Eckbert, waar de wondervogel altijd maar weer zijn lied
zingt, dat als een refrein is, waar de ziel der gansche romantiek in ligt:
‘Waldeinsamkeit,
Die mich erfreut,
So morgen wie heut,
In ew'ger Zeit,
O wie mich freut
Waldeinsamkeit.’

En de dichter gaat verder, want ook het groene woud kan hem een hemel niet zijn.
Het verwondert ons niet, dat de vrome Eichendorff ten slotte geen ander beeld voor
het ideaal weet te vinden dan den hemel zelf. Den wegwijzer vraagt hij:
‘Wo geht der Weg zum Himmel?
Das eine wüsst' ich gern.’

In den hemel komen ten slotte alle stroomen van
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verlangen te samen; de aarde is slechts eene brug naar Gods troon, en
‘Gedanken gehn und Lieder
Fort bis ins Himmelreich.’

Maar de hemel blijft hemel. En het verlangen kan niet zwijgen tot de dood komt. En
altijd gaat de romantische reis weer voort, van land tot land, van beeld tot beeld, van
gedachte tot gedachte. En wanneer het op deze aarde, in het licht van den dag niet
te vinden is, dan mogelijk in het Rijk van den dood, van den nacht, van de diepte.
De Romantiek keert zich naar de nachtzijde des levens. Niet uit liefde tot het donkere.
Maar in de hoop er het eeuwige licht te vinden.
Wie kan zich de Romantiek denken zonder de bekoring van den nacht, den
maanlichtbeschenen toovernacht? Hij hoort even goed tot de romantische scenerie
als het woud. En niet alleen tot het uiterlijk apparaat van beelden; de nacht (de
romantische, wel te verstaan) is de volkomene expressie van den romantischen geest.
Daar voelt de romanticus zich thuis, voorzoover hij zich ergens thuis voelen kan. De
nacht heeft met het bosch de eenzaamheid en de stilte gemeen, maar hij heeft een
groot voordeel: de duisternis. En hoe weldadig doet die duisternis, slechts zacht
getemperd door het vredige licht van maan en sterren, de brandende oogen van den
moeden reiziger aan!
‘Wen nie in stiller süsser Nacht
Die Einsamkeit geküsst,
Wer nie am Bergeshang gewacht,
Wenn Vollmond ihn begrüsst,
Der kennt auch nicht die Zaubermacht
Die Busch und Stein entspriesst.
O lange, dunkle, stille Nacht,
Sei wieder mir begrüsst.’

Zoo zingt Tieck en hij spreekt de meening van alle romantici uit. Hoe nuchter is de
dag, hoe koud en hard het licht der zon! Slechts in de rust van den nacht gloeit en
glanst verlangen en liefde; de geliefde is priesteres der nacht; de morgen, de gehate,
is luid; stil is de nacht;

Onze Eeuw. Jaargang 19

137
de morgen onverhuld, de nacht rust onder teedere sluiers; in den nacht is het leven,
het warme, volle, in den dag is de verwoesting; ‘lass ruhn in Nacht, reiss nicht ans
Licht, was in der Herzen stiller Tiefe heilig blüht’; immer strijden nacht en dag; maar
eenmaal zal de dag wijken: ‘doch endlich wird des Tages fruchtlos Sehnen, eitles
Blenden sinken und erlöschen, und eine grosze Liebesnacht sich ewig ruhig fühlen’.
Zoo zingen Julius en Lucinde in dialogische dithyramben den lof van den nacht, den
heilige, onvolprezene. En Richard Wagner, de romanticus, neemt vele jaren later
hetzelfde thema weder op. Door de zwoele, verlangenszware accoorden van Tristan
und Isolde ruischt de nacht. Alle haat geldt den dag:
‘Dem Tage, dem Tage!
dem tückischen Tage,
dem härtesten Feinde
Hass und Klage!’

Hij is de leugenaar, de brutale, onbeschaamde, die het heiligste niet ontziet; de valsche,
de prachtige in schijn, de liefdelooze, de te vreezene, de verafschuwde. Maar de
nacht wordt niet overwonnen, in wiens schoot alleen liefde en verlangen veilig zijn.
Elk licht zal worden gebluscht.
‘heil'ger Dämm'rung
hehres Ahnen
löscht des Wähnens Graus
welterlösend aus.’

De nacht daalt neer en omsluit in zalige onbewustheid, veilig en wèl geborgen, de
teedere ziel, die den dag niet verdragen kan. Maar reeds klinkt de waarschuwende
roep van Brangäne:
‘Habet acht!
Habet acht!
Bald entweicht die Nacht.’

Zoo wordt het gansche leven tot een treurspel van nacht en dag. Een treurspel, - want
het noodlottige licht keert altijd weer terug. En alle verlangen, maar
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ook alle wanhoop, klinkt ten slotte hartverscheurend in Tristans kreet:
‘Das Licht - wann löscht es aus?
Wann wird es Nacht im Haus?’

Geheel en al nacht wordt het nooit. En de moede pelgrim moet voort over stoffige
wegen, onder brandende zon, het onuitblusschelijk verlangen naar koelte en schaduw,
naar duisternis en vergeten in het hart. Niemand heeft zoo naar den nacht verlangd
en den nacht bezongen als Novalis: ‘Muss immer der Morgen wiederkommen? Endet
nie des Irdischen Gewalt?’ Hij zoekt den nacht, niet slechts als eene verpozing, eene
aangename koelte; maar als de verlossing uit lijden; als de oneindigheid tegenover
den zonne-gemeten tijd; als den dood, die het leven in zich draagt tegenover het
vlakke en waardelooze leven onder de zon. Hij zoekt den dood, bewust, met alle
krachten. Maar het leven, de zon zijn hem te sterk. Novalis geeft in zijn eigen leven
het ontroerende beeld van het romantisch verlangen. Tot de diepste diepte van nacht
en dood wil hij afdalen om de hoogte des levens te kunnen bereiken. En hij zet er
zijn wil op, zijn besluit om te sterven staat vast1):
‘Hinunter in der Erde Schoss,
Weg aus des Lichtes Reichen......
Gelobt sei uns die ew'ge Nacht,
Gelobt der ew'ge Schlummer.
Wohl hat der Tag uns warm gemacht,
Und welk der lange Kummer.
Die Lust der Fremde ging uns aus,
Zum Vater wollen wir nach Haus.’

Naar huis! En toch blijft het verlangen onvervuld. Hij kan niet sterven, hij kan den
nacht niet dwingen. De dag is te machtig.
De romantici - dat is nu wel duidelijk - zoeken niet alleen de bekoring van den
nacht. De nacht is hun het diepe, het eindelooze, de droom, het onbewuste.

1) Vgl. b.v. de mooie beschrijving bij W. Dilthey. Das Erlebnis und die Dichtung. S. 282 ff.
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In den droom is de waarheid. Het leven is droom, de droom is leven. Wat schijnt is
niet, wat is heeft geen schijn. Het licht bedriegt. De droom is oprechter. In den half
bewusten toestand van de somnambule, in den droom van den slaper, in het volslagen
onbewuste van den nacht der ziel ligt de werkelijkheid, aan de nachtzijde is het licht.
Reeds Friedrich Schlegel leidde het bewuste zielsleven af uit het onbewuste, ‘wie
uns die Gestirne der Nacht belehren über den Weg des Tageslichtes, so werden wir
das bewusste Seelenleben nur verstehen bei seiner Ableitung aus dem Unbewussten’1).
Hier ligt de verklaring van de voorkeur door de Romantici betoond voor de
nachtzijde des levens, voor hunne neiging tot het geheimzinnige en
huiveringwekkende, tot het griezelige toe. Zij vermoeden in den nacht het licht. En
hoe donkerder en sterloozer de nacht, hoe grooter kans er is, dat het licht er in zal
opgaan. Welk eene tegenstelling met Göthe, den minnaar van het licht, den schepper
van Prometheus:
‘Denn aller Fleiss, der männlich schätzenwerteste,
Ist morgendlich.’

Maar de vlijt van den Romanticus richt zich naar de diepte. In den schoot der aarde,
diep verborgen, maar wel bewaard, daar ligt de schat, die gevonden moet worden.
De Romantici zijn allen schatgravers. Vaak op meer stelselmatige dan avontuurlijke
wijze. Novalis verheerlijkt het werk van den Bergmann:
‘Der ist der Herr der Erde,
Wer ihre Tiefen misst,
Und jeglicher Beschwerde
In ihrem Schoss vergisst;
Wer ihrer Felsenglieder
Geheimen Bau versteht,
Und unverdrossen nieder
Zu ihrer Werkstatt geht.’

1) Fr. Kammradt. Die psychischen Wurzeln der frühromantischen Frömmigkeit. Z Th K 25,
1915. S. 143.
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Daarbuiten is onrust en onvrede: in de onmetelijke diepten der aarde is vrijheid en
rust, daar blinkt het echte goud. Wij herinneren ons onwillekeurig Ibsen's Bergman
met zijn echt romantisch verlangen naar de diepte, waar de eeuwige vrede heerscht,
vanwaar de klank lokt van het edel metaal. De diepte, de duisternis zal redding
brengen, daar zullen de donkere vleugelen van den Eeuwige zich vouwen over het
moede hoofd, daar is rust.
Vooral in de latere uitingen van den romantischen geest is dit zoeken van duisternis
en diepte geworden tot eene voorliefde voor het griezelige en huiveringwekkende.
Dan gaat het kunstmatige en gewilde de geesten al te zeer beheerschen. De uitwerking
is meer kippevel dan ontroering.
Maar bij de anderen is de neiging tot het duistere en geheimzinnige een natuurlijk
uitvloeisel van hun eeuwigheidsverlangen. De dag geeft geene rust; de nacht
misschien? Het lachende aangezicht dezer aarde pijnigt het bezwaard gemoed; ligt
de vrede in de diepte? Alles wat abseits ligt, anders is dan het gewone, wordt tot een
symbool van het gezochte Tehuis; het oefent eene wonderbekoorlijke, maar tevens
huiveringwekkende aantrekkingskracht. Bekoring en huivering liggen in de Romantiek
vlak naast elkander. De zalige hoop op een eindelijk bevredigd verlangen gaat altijd
samen met de heimelijke angst voor teleurstelling, voor de booze schoone heks in
het woud.
Eigenlijk zochten de Romantici zichzelven. Dat wil zeggen: hun andere helft; hun
onbewuste. De diepte der ziel, de nachtzijde van het eigen Ik. Hunne hoop is daarin
te mogen doordringen; hunne angst daar wederom niets meer te vinden dan zich zelf
en zichzelf alleen. Zij wisten vaak zelf niet dat ze, overal zoekend, ten slotte het
onbewuste vonden. ‘Wie Kolumbus, wussten sie nicht, was sie gefunden hatten.
Denn nicht das entfernte Mittelalter oder irgend ein wunderbares Traumland war es,
sondern in ihnen selbst öffnete sich
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das unendliche Nachbarland ihres Geistes, die entgegengesetzte Scheibe des beseelten
Planeten, wie einer von ihnen die verhüllte Hälfte des mit sich selbst unbekannten
Menschen nennt, hatte sich ihnen zugewendet’1). Gelijk de nacht troosteresse en
ontzetting der menschen tegelijk is, zoo is het met het onbewuste; het is het
daemonische, zegt Ricarda Huch. Het is het andere Ik, de Dubbelganger, wiens
aangezicht te zien vreeselijk en toch altijd weer begeerd is. Het eigene, gezien als
het vreemde, dat toch eene wonderlijke aantrekking heeft als slechts iets
wél-vertrouwds hebben kan; ééne der beide zijden der persoonlijkheid, naar buiten
geprojecteerd, geobjectiveerd. Het is vreeselijk den dubbelganger, ‘den bleichen
Gesellen’ te aanschouwen. Al het booze, dierlijke komt uit het onbewuste. De mensch
is slechter dan hij weet. Hij heeft een daemon in zich, draagt een vijand met zich
mede. Hij is als bezeten. Toch verlangt de Romanticus naar de ontmoeting met zijne
andere helft. Hij kan het gescheiden zijn nog minder verdragen dan de vereeniging.
Het wekt zijn oneindig verlanger. De gescheurde ziel leeft van verlangen naar eene
eindelijke vereeniging, naar harmonie. Het gebed van den Psalmist zou dat der
Romantiek hebben kunnen zijn: Neig mijn hart en voeg het saam. Wederom Ricarda
Huch heeft met fijnen zin opgemerkt, hoe de grootheid der classieke oudheid hierin
ligt, dat zij dit martelende verlangen, deze brandende wonde niet kent; maar dat met
deze eeuwige harmonie tevens hare beperking gegeven is. Het eindeloos verlangen
naar de eeuwigheid vooronderstelt eene romantische, gescheurde ziel, een mensch,
die zijn afgrond met zich meedraagt.
Om zich zelven te vinden gaat de Romanticus op reis. Maar ook om zich zelven
weder te verliezen. Zijn gansche leven bestaat, zegt Tieck, uit ‘dem doppelten
Bestreben.... uns in uns selbst zu vertiefen und uns selbst zu vergessen und aus uns
herauszugehen’. Want

1) Huch. Blütezeit S. 81.
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de ontmoeting, de vereeniging is altijd van korten duur, zij draagt de kiem der
scheiding in zich. Verrukking en verschrikking liggen vlak bij elkaar. Men meent
de zaligheid bereikt te hebben in de eindelijke vereeniging met zichzelf, maar terstond
huivert men weer terug voor de afgronden, die men nauwelijks peilen kan, de
woonplaats van tallooze verschrikkingen. Bezetenheid heeft altijd een dubbelen zin
gehad; het kan een engel of een duivel zijn, die ons leven uit zijn verborgen schuilhoek
beheerscht en van ons een ziener Gods of eene heks maakt. In de innerlijke wereld,
diep in zich zelf meent de Romanticus ten slotte het vaderland gevonden te hebben.
‘Sie ist so innig, so heimlich...... sie ist so vaterländisch’. Maar...... Novalis zegt het
kalmer, en daarom nog tragischer dan de anderen: ‘Schade, dass sie so traumhaft, so
ungewiss ist. Muss denn gerade das Beste, das Wahrste so scheinbar, und das
Scheinbare so wahr aussehen?’ Eindeloos vragen, vertwijfeling aan eigen realiteit
ook hier, in het innerlijkst heiligdom.
En nog minder dan in het eigen innerlijk vindt de Romantiek bevrediging in de
buitenwereld, ook al wordt die - echt romantisch - als eene weerspiegeling van het
eigen ik opgevat. Voor het kind, dat de Romanticus levenslang blijft, moge de wereld
als eene schoone fabel zijn, ‘so neu, so lieblich befremdend’ (Mörike), het moge
hem schijnen, dat ‘alles Sichtbare haftet am Unsichtbaren’ (Novalis), de wereld
‘bevreemdt’ niet altijd liefelijk, en een heldere kop als Novalis weet maar al te goed:
‘der allgemeine, innige, harmonische Zusammenhang ist nicht’, al houdt hij vol:
‘aber er soll sein’. Gewoonlijk geldt de wereld als koud, slecht, valsch. Men moet
er op zichzelven passen, anders trekken de sirenen u naar de diepte, gelijk
Eichendorff's jongen gezel, die met zoo grootsche plannen en frisschen moed de
wereld was ingegaan.
De gruwelijkste gewaarwerding voor den Romanticus is eigenlijk de ontdekking
dat het gevondene overal en altijd weer hijzelf is. ‘Dort wo du nicht bist, da ist das
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Glück’; maar overal treedt hem zijn dubbelganger grijnzend tegemoet, en het geluk
vlucht in eindelooze verte. ‘Dichter sind doch immer Narzisse’ zeide Wilhelm
Schlegel; zij verlieven op zich zelven of zij huiveren van zichzelven, maar zij raken
zichzelven nooit kwijt. De dichter juicht, wanneer hij zichzelf gevonden heeft, vlak
nabij, terwijl hij meende het heel in de verte te moeten zoeken. Hyazinth, in Novalis'
sprookje, vindt het hoogste ideaal ten slotte in zijn eigen Rosenblütchen, het buurkind;
de zwerver, die naar Aegypte trok om de saitische Iris te aanschouwen, hij
‘hob den Schleier der Göttin zu Sais.
Aber was sah er? Er sah - Wunder des Wunders - sich selbst.’
Maar de juichtoon verstomt spoedig. En er blijft slechts teleurstelling over, dat men
niets anders gevonden heeft dan zichzelf, altijd weer zichzelf. Het nieuwe, het
ongekende, vindt men nimmer. Des dichters verlangen blijft ongestild.
‘O wisst Ihr für sein grenzenlos Verlangen,
Weis' oder Dichter, keinen Trank der Hebe?’ (W. Schlegel).

Hij kan zich met proteische behendigheid in alle gestalten veranderen; hij heeft
Andersen's overschoenen van het geluk aan de voeten en kan zich in alle
bestaansvormen inleven; - het geluk vindt hij nooit. Hij blijft wat hij is. En in zichzelf
vindt hij de oneindigheid niet.
Niets is hem goed genoeg, niets verheven genoeg. Hij wil boven alles uit. Daarom
is de muziek de romantische kunst bij uitnemendheid, omdat zij de meest onstoffelijke,
onaardsche is, bevrijd van alle zwaarte, van allen druk. Door haar en in haar meent
de Romanticus de oneindigheid te bereiken. Zijn verlangen naar het oneindige
omschrijft Joel fijngevoelig als ‘die Sehnsucht Musik zu werden’. Natuur, woorden,
gedachten alles is te zwaar, te weinig hemelsch voor de hooge vlucht der romantische
liefde:
‘Liebe denkt in süssen Tönen,
Denn Gedanken stehn zu fern.’
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De muziek is het Rijk der Eeuwigheid zelf, waar slechts de wetten des hemels gelden,
het onbewuste, nog niet aan den dag getredene, en daardoor nog niet vervlakte,
verharde. Het woord maakt bewust, de taal openbaart. Daarom moet ook de taal
muziek worden; niet eene vorm voor een concreeten inhoud, maar eene hartetaal,
die meer door toon en rhythme dan door inhoud spreekt. Maar ook hier weer het
terughuiveren voor de geheimzinnige krachten, die in de muziek werken, zelfs bij
een volkomen muzikaal mensch als Wackenroder. Ook hier het onbevredigde1).
De gansche kunst, altijd min of meer muzikaal opgevat en op weg muziek te
worden, is eene brug naar de oneindigheid, eene reis van het verlangen. Sehnsucht
is het element van den kunstenaar en de taak der kunst ons ‘das zu ersetzen, was uns
die Wirkiichkeit versagt’2).
Ook in de kunst lokt het vreemd-eigene, dat altijd weer bekoort en altijd weer doet
huiveren. ‘Die Kunst auf eine angenehme Art zu befremden, einen Gegenstand fremd
zu machen und doch bekannt und anziehend; das sei die romantische Poetik’3). Maar,
waar de muziek niet bevredigt, kan poëzie of beeldende kunst zeker niet tot het doel
voeren. ‘Wir sollen über die Kunst hinaus, und man wird sie in der Ewigkeit nicht
kennen’ zegt een romantisch schilder, Runge4).
Zoo overschrijdt de Romantiek alle grenzen van vele gebieden. In het bizonder
op het gebied der moraal vindt zij bijna onbegrensde mogelijkheden, zij stelt ze
althans. Schleiermacher's Monologe en Novalis' frag-

1) Huch. Blütezeit S. 104. Merkwaardig is, dat eene aan de Romantiek analoge beweging in
het nieuwere Japan eveneens gepaard gaat met eene geweldige ontplooiing van muzikaal
leven, zie Masumi Hino, Recent Movements in Japanese Thought, Int. Rev. of Missions, 6,
1917, p. 364 sq.
2) Mörike. Maler Nolten.
3) W. Dilthey. Das Erlebnis und die Dichtung S. 325.
4) Huch. Ausbr. u. Verf. S. 359.
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menten zijn vol van de heerlijkheid en de onbegrensdheid van het menschelijke
handelen. Niets is onmogelijk voor den vrij willenden mensch, zegt Schleiermacher
en Novalis vergelijkt het leven met het romantische product bij uitnemendheid, den
roman: ‘Das Leben soll kein uns gegebener, sondern ein von uns gemachter Roman
sein’. Zedelijk gevoel is ‘Gefühl des absolut schöpferischen Vermögens, der
produktiven Freiheit’. Hier schijnen den mensch geene grenzen gezet. Eindelooze
verten liggen voor zijn wil uitgebreid. Het Koninkrijk schijnt gevonden. Novalis
denkt over de spreuk: ‘des Menschen Wille ist sein Himmelreich’.
Maar ook hier teleurstelling: de eindelooze mogelijkheden openen zich alleen dan,
wanneer macro- en microcosmos samenvallen, wanneer Schicksal en Gemüt, naar
Novalis het uitdrukt, twee namen voor één begrip zijn, wanneer waarlijk de wereld
‘am Ende Gemüt’ wordt. En wanneer dit het geval is, dan is de mensch ten slotte
weer tot zichzelven teruggekeerd. De bevrijding was schijn.
Eene beweging, welke Schleiermacher en Novalis tot de haren heeft mogen
rekenen, heeft natuurlijk niet in de laatste plaats een uitweg en een vaderland gezocht
in de religie. Eichendorff in zijn eenvoud vond voor het andere land ten slotte geen
beter woord dan hemel. De romantische beweging, welke reeds vroeg religieuze
trekken vertoonde, bleef zelfs in haar lateren tijd niet vrij van bigotterie en kerkelijke
bekrompenheid. Kerkelijke en maatschappelijke reactie vonden in haar eene
bondgenoote. Toch bleef er zelfs in dien tijd van verval en in roomsche vormen veel
echts en goeds in de romantisch-religieuze neigingen. Ik denk bij voorbeeld aan de
Nazareners. En de religieuze ontwikkeling van den bloeitijd is niet slechts voor de
Romantiek zelve van belang geweest, zij beïnvloedt nog ons geslacht. Schleiermacher,
de kerkvader der negentiende eeuw, heeft zijne romantische afkomst nooit
verloochend. Zóó weinig, dat een typisch-romantische trek bij hem steeds weer
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te voorschijn komt: het vreemde wordt voortdurend tot het eigene gemaakt, het eigene
als het vreemde gezien! De andere wereld is er, maar zij is er in deze, zij is diesseitig.
Een wonder, waarin de beide werelden elkander zouden raken, is overbodig. De
Romanticus Schleiermacher gaat weliswaar op reis, maar ook hij komt ten slotte bij
zichzelf terug. Het verlangen vindt het land van belofte niet.
Natuurlijk was het karakter van Schleiermacher's vroomheid anders dan dat van
zijne romantische theorie. Dat laat zich voor vele Romantici bewijzen. Zij hebben
menigmaal hun eeuwig thuis gevonden, zij het al niet met bewustzijn, dan toch
inderdaad. Novalis zeker, van wien Dilthey getuigt, dat hij leefde in de andere wereld.
‘Sie war in Wirklichkeit die Heimat seines Herzens’.
Toch ligt het aantrekkelijke en immer weder leerrijke van de Romantiek niet
zoozeer in wat zij bereikte of voortbracht, als in de kracht en den hartstocht van haar
oneindig verlangen.
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Geest en zinnen
Door Dr. J.D. Bierens de Haan.
Kontinuïteit in het levensproces. De zinnelijke natuur.
Het geestesleven is een zelfbeweging der persoonlijkheid. Zooals het planteleven
een ontvouwing is van zijn beginsel, evenzoo ten opzichte der persoonlijkheid het
geestesleven. Deze zelfbeweging bestaat in bewustwording en vervult in haar proces
de kosmische en alomgeldige wet van tegenstelling, daar het van den natuurstaat der
zinnelijkheid tot den geestesstaat der redelijkheid overgaat. De levenswet is een
‘dialektische’ wet.
De tegengestelden echter zijn fasen van eenzelfde proces, en dus in één verband
opgenomen. Er is een kontinuïteit in het levensproces, door niets verbroken. De
genoemde twee levensfasen zijn niet door een kloof gescheiden, alsof zij volstrekte
tegengestelden waren. Het begrip eener volstrekte tegenstelling uit de Parsistische
wereldbeschouwing afkomstig, door de Gnostiek voortgeplant en in het Christendom
ingevoerd (in de tegenstelling van Godsrijk en Satansrijk) heeft steeds een groote
bekoring geoefend voor het verbeeldend denken. Tegelijk is zij de scherpste vorm,
waarin het zedelijk bewustzijn zijn onderscheiding van goed en kwaad te
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voorschijn brengt. Niet slechts het middeleeuwsche Christendom met zijn sterk
gekleurde hel- en hemel-, of God- en duivelgedachte, maar elke principieel-ethische
levensopvatting handhaaft het dualisme der volstrekte tegenstellingsleer. Wanneer
het zedelijke feit des onderscheids tusschen goed en kwaad, gerechtigheid en zonde,
in het fundament des levens gelegd wordt, wordt het leven op de tegenstelling
gebaseerd en is dus de tegenstelling, als hart des levens, een tegenstelling van
volstrekten aard. De groote figuren der ethische leversopvatting (Paulus, Augustinus,
Luther) zien wij op dit standpunt dat eerbiedwaardig, maar onhoudbaar is.
Goed en kwaad zijn zielstoestanden in eenzelfden mensch en worden door de
eenheid onzes wezens overspannen. Er is geen goed dat niet betrekkelijk is en dus
eenigermate kwaad, noch andersom. Dit is duidelijk zoodra men beide begrijpt als
gemoedstoestand en ze niet uit het innerlijk verband losgemaakt als handelingen op
zichzelf stelt. Wie weldaad en moordaanslag, als handelingen opgevat, tegenover
elkaar stelt en met levendige kleuren schildert, suggereert de verbeelding eener
volstrekte tegenstelling; maar niet de handeling, doch de beweegreden valt onder
zedelijke beoordeeling. Het motief nu kan schrikwekkend zijn, maar hangt toch
samen met het geheele weefsel van innerlijke drijfveeren, en is in laatste instantie
een differentieering van den Levensdrang zelf. Het blijkt daarin dat de menscheziel
zoo gekompliceerd is dat alle gedachte aan absolute tegenstelling vergaat.
Het begrip eener volstrekte tegenstelling berust op de fout, dat het dynamische
leven, dat nooit stilstaat maar proces is en aan het wereldproces deelneemt, statisch
vastgezet wordt. Maar de rede heeft ander begrip. Kunstenaar en beeldstormer zijn
beide mensch; misdadiger en heilige zijn beide mensch. En hetgeen als mensch in
beide overeenkomstig is, is meerder dan hetgeen hen onderscheidt.
Is aldus het begrip eener volstrekte tegenstelling af-
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gewezen, dan kan de eenheid en kontinuïteit van het levensproces worden ingezien;
en zoo bestaat dus de staat der geestelijkheid niet in een verbreking, maar in een
vervorming der natuurlijke zinnelijkheid. Er is een overgang uit de zinnelijkheid tot
de geestelijkheid, gelijk er een overgang is uit de kindsheid tot den volwassen staat
en gelijk het onoogelijk zaadpitje tot een prachtig bloeiende plant wordt. Het
geestesleven als zelfbeweging der persoonlijkheid, is een overgang tot geestelijkheid.
Het geestesproces is bewustwording, waarbij wij ons bewust worden van onzen
grond; de mensch brengt het verborgene in zich aan het licht. Wat hier plaats heeft
is echter niet een vermeerdering van kennis, maar van leven, waarmee geheel ons
zielsbestaan te maken heeft, zoodat het levensproces als bewustwording zich over
de geheele linie van ons innerlijk bestaan voltrekt. De bepaalde toedrachtswijze, de
bedrijfsvorm daarvan, is de vergeestelijking onzer aandriften. Daar bewustwording
geen verstandszaak is, blijkt zij niet in vermeerderde scherpte van redeneering, maar
in een geestelijke levensloutering in het algemeen.
In het proces van geestesleven wordt dus onze zinnelijke natuur niet uitgeroeid. Zij
bestaat uit een som van aandriften, die ook in het geestesleven onmisbaar zijn. De
mensch die ze verloor zou tot leege gedachte worden, inhoudloozen vorm, schema
zonder werkelijkheid. Het populaire denken, Christelijk of anders, heeft te dezen
opzichte de meest onredelijke begrippen. Het meent dat wij onze neigingen kunnen
afleggen. Niets kan afgelegd, daar het leven zich organisch toedraagt en al zijne
faktoren noodig heeft. De aandriften kunnen niet afgelegd, maar geadeld, zoodat
hetzelfde wat aanvankelijk onredelijk was thans tot redelijkheid is omgezet; dezelfde
aandrift die eerst egoistisch karakter droeg is thans verwijd tot universaliteit. Wat
eens bijgeloof was, is op hooger trap tot Godsvereering geadeld; de wraakzucht is
vergeestelijkt tot een drang naar gerechtigheid.
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Want de aandriften zijn de levensenergie zelve, Levensdrang; doch zij zijn deze in
staat van gedifferentieerdheid. Zoodra de Levensdrang ophield ware ons persoonlijk
bestaan ten einde en ook onze geestelijkheid opgeheven. De ascese wil de aandriften
dooden; afsterven; de oude natuur of ouden Adam afwijzen en verloochenen. Ten
onrechte, want wat aldus wordt miskend zal zich wreken. Men kan het bestaande
niet onderdrukken; de natuur wil niet onderdrukt, maar wel geadeld worden. Wat
onderdrukt wordt, wordt opstandig en eischt zijn rechten. Overwinnen is niet
verdrukken, maar is omzetten en het overwinnen der zinnelijkheid houdt in dat de
aandriften onzer natuur aanvaard worden, evenzeer als de bouwmeester het materiaal
moet aanwenden voor zijn gebouw; maar in het gebouw verwerkt, is het tot een ander
aanzijn gekomen. Evenzoo zijn de aandriften in hun aanwending tot geestelijkheid
anders geworden.
Onze natuurlijke aandriften zijn dus niet in zichzelf verkeerd, onredelijk of zondig.
De Stoische zedeleer heeft zich te dezen opzichte vergist, doordat ze op de objekten
lette waarop zij betrekking hebben, inplaats van de menschelijke konstitutie als
zoodanig te beschouwen. De Stoa leert dat onze neigingen naar voorwerpen uitgaan,
die buiten de ziel liggen, zooals de hebzucht het bezit van zekere goederen wenscht.
Daar nu de mensch het heil moet zoeken in zichzelf, behooren de neigingen te worden
afgezegd. Aristoteles daarentegen wilde een maatvolle verhouding en leerde dat niet
de neigingen als zoodanig onredelijk zijn, maar slechts hunne mateloosheid, hetzij
deze in een tekort, hetzij zij in een teveel bestaat. Hebzucht is dan een overmaat van
eigendomsbehoefte, gelijk de onverschilligheid een ondermaat is; het ware der neiging
ligt in het midden. Over dit maatsbegrip aanstonds meer. In de antithese
Stoa-Aristoteles heeft zeker de laatste een zuiverder begrip getoond.
In de aandriften werkt de Levensdrang, die keerzijde der Idee is. Hij is de tot natuur
geworden Idee, en die
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nu uit den natuurstaat tot idealiteit wordt verheven. Maar dat de Idee in ons tot
natuurlijken Levensdrang werd is geen overbodige zondeval, doch is de
noodzakelijkheid des levens zelf.

Overwinning van de zinnelijkheid der aandriften.
De bedrijfsvorm van het geestesleven bestaat hierin dat de aandriften zich
vergeestelijken. Aldus draagt zich het geestesleven toe. Hebben wij voorheen
uiteengezet, dat het proces van geestesleven een proces van bewustwording is - zoo
is de praktijk der bewustwording in deze adeling der aandriften gelegen. Het denken
heeft ook hier zijn onmiskenbaren voorrang, en blijkt niet maar een beschouwelijkheid
doch een macht te zijn.
Zooals volgt uit overweging van de dialektische wet van het geestesproces, ligt
de voortgang des levens in een overwinning over den zinnelijken natuurstaat. De
overgang van zinnelijkheid tot geestelijkheid geschiedt telkenmale en voortdurend,
en steeds weer is deze overgang hetzelfde: overwinning. Maar wat wordt overwonnen?
Niet het aandriftsleven zelf, maar de zinnelijke vorm, waarin zich het aandriftsleven
vertoont, zijn zinnelijke natuurlijkheid. De vergeestelijkte mensch heeft dezelfde
aandriften als de boosaardige, maar hij heeft ze hervormd. hij heeft zijn aandriften
opgenomen in het verband des geheels en kweekt ze niet meer in hun afzonderlijkheid.
In de zinnelijkheid is het aandriftsleven, dat niet meer is dan onderdeel,
verzelfstandigd zoodat daar ‘het vleesch tegen den geest getuigt’; de alsnog zinnelijke
mensch leeft in zijne gedeeltelijkheid en bij elke aandrift afzonderlijk oefent hij haar
uit als ware zij het geheel. Zoozeer heeft hij het gedeeltelijke verzelfstandigd; in den
honger wil de mensch alleen maar verzadiging en in de behoefte aan warmte wil hij
alleen maar warmte en de vernielzucht wil alleen maar moord. In dit gedeelte ligt de
zinnelijkheid en de vergeestelijking
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zal hierin bestaan dat het gedeeltelijke van karakter verandert doordat het in het
verband des geheels wordt opgenomen. Twee momenten zijn hier te onderscheiden:
vooreerst de bestrijding van het zinnelijke; ten tweede de omzetting in het geestelijke.
Immers louter bestrijding, loutere afwijzing van het zinnelijke heeft niet meer dan
een negatief resultaat. Strijd is niet slechts bestrijding van het vijandige, maar bedoelt
heerschappijvoering. Zoo ligt in het begrip ‘overwinning van het zinnelijke’ dit
tweeërlei.
Het eerste opzicht noodigt ons opnieuw tot een onderscheiding; want de bestrijding
geschiedt op twee manieren; vooreerst rechtstreeks als een weerlegging van het
zinnelijke in ons (wat gewoonlijk heet strijden tegen het kwaad); ten tweede middellijk
bij wijze van aankweeking eener gedachtesfeer. Ten slotte reinigt zich het
aandriftsleven doordat de mensch een atmosfeer van geestelijkheid in zich aankweekt.
Hier ligt het positieve moment der overwinning; voor onzen aanblik der Alliefde
wijkt de daemon; door beschouwing van de Idee vergeestelijkt zich het gemoed.

De kleine en de groote loutering.
Wat wij beschrijven is een louteringsproces. In de vergeestelijking der aandriften
beleven wij onze loutering en bestijgen denzelfden berg, dien Dante besteeg in het
tweede gedeelte van zijn groote dichtwerk. Het begrip van loutering is afkomstig uit
de oude mysteriëncultus en draagt in Griekenland den naam Katharsis. Aristoteles
meende dat de toeschouwer bij de tragedie een katharsis ondervond; en zeker werd
de mysteriën-bezoeker niet toegelaten tot de beschouwing van het godendrama dan
na karthartische plechtigheden, die op magische wijze de besmetting van het
zinnenleven moesten afweren en hem van bezoedeling genezen.
De loutering, die hier als speciale handeling werd uitgevoerd, is echter de inhoud
van een geheel levensproces:
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de mensch dwaalt zoolang hij streeft; maar ook geneest de mensch van zijn dwaling
zoolang hij streeft; en zijne loutering is evenmin begonnen als geeindigd. De
overwinning is niet een historisch levensfeit, maar een zielmatige toedracht van
voortdurend karakter; zij bereikt steeds hoogere standpunten.
Loutering beduidt de vergeestelijking in haar geheel, terwijl overwinning de
bepaalde toedrachtswijze is: de mensch loutert zich door overwinning. En de
overwinning bestaat in eerste instantie hierin dat wij het zinnelijke in onze aandriften
bestrijden. Deze bestrijding is de aanvankelijke, direkte, voor de hand liggende
gedragswijze en wordt in de populaire paedagogie als het meest belangrijke op den
voorgrond gebracht. Bestrijd uw driften! heet het daar. Zij is de handelwijze volgens
bewusten en gewilden toeleg, waarbij de mensch zijn innerlijke heiliging voor oogen
heeft. ‘Strijd om in te gaan’ leert het evangelie. Over deze ‘afwijzing van het
zinnelijke’ spreken wij eerst. Zij is de kleine katharsis. Klein niet als van geringe,
maar als van voorloopige waarde. Want de vergeestelijking gedijt niet uit bewusten
toeleg, maar uit de kracht van innerlijke noodwendigheid, waarvan de bewuste toeleg
niet meer is dan de zichtbare zijde! Wat niet uit den grond onzes wezens gedijt, gedijt
in 't geheel niet; door eigen inspanning, moeite, toeleg, moedwil gelukt geen
levensverbetering, maar slechts door innerlijken groei. Ook de vergeestelijking gedijt
door groei. Deze groei blijkt in de verwerving van een levensinhoud. Zoo ligt hier
dan de groote kartharsis, waarover wij vervolgens spreken.
Kleine en groote katharsis zijn verbonden. Nu wij bedenken, dat ook de toeleg
maar in schijn een persoonlijk eigenwillen bevat, doch in waarheid de
nooodwendigheid als drijfkracht des levens verbergt (ik leg mij toe doordat Het zich
toelegt in mij) - nu begrijpen wij dat de tweëerlei katharsis in waarheid eenerlei is.
Beide zijn gestalten van het proces der bewustwording, waarin zich de aandriften
vergeestelijken.
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De zinnelijkheid der aandriften is hun verwardheid, het ordelooze.
Zoo wordt in de vergeestelijking de zinnelijkheid der aandriften afgewezen.
Waarin nu bestaat deze? In verwardheid; want het zinnelijke als een
verzelfstandiging van het gedeeltelijke en ondergeschikte in de menschenlijke natuur
mist het verband der eenheid, den band des geheels. De aandriften hebben in hun
staat van zinnelijkheid chaotisch karakter. Hun toestand is vergelijkbaar met hetgeen
de oude theogoniëen als baaierd beschrijven. Het ordelooze en bandelooze kenmerkt
ze. Wanneer de zinnelijke mensch zijn neigingen uitleeft is hij niets-ontziend; maar
wat hij het allerminst ontziet is.... zichzelf. Ten eigen opzichte is hij redeloos. Het
duidelijkst blijkt dit waar de aandrift zich als vrees voordoet; niets zoo verwoestend
voor eigen gemoed als deze, en daarom wijst zij de zielsgesteldheid der zinnen aan.
Vrees wil vluchten, maar waarheen? Zij verijdelt alle voornemen, verblindt,
ontreddert, en ijlt verschrikt naar overal, dat is nergens heen. De vreesachtige gelooft
alles en wordt door alles bedrogen; hij ziet overal gevaren en nergens uitkomst. De
vrees drijft bij haar uiterste aandrift tot waanzin en ziet spoken op klaarlichten dag.
Niemand wekt meer deernis dan de mensch in zijne vreezen, want hij durft op geen
redding hopen.
Aan het voorbeeld der vrees is duidelijk hoezeer de zinnelijkheid passiviteit is,
gelijk Spinoza de passiviteit beschrijft, niet als ledigheid, maar als een gedreven zijn
door de voorwerpen buiten ons, die nu hun vrij spel hebben, daar de mensch zichzelf
niet is. De vrees is een onmacht der ziel (Eth. IV, 47 Schol) en hecht zich aan het
voorwerp dat men betwijfelt en zij neigt tot vertwijfeling (III, 18, Schol. 2). De
verwarring die zij aansticht in het gemoed heeft iedereen ervaren; men herinnere
zich het oogenblik waarop de wereldkrijg uitbarstte en hoezeer toen ook de
Nederlandsche samenleving in verwarring geraakte. Zooals de vrees in het bizonder,
zoo is in het
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algemeen de aard der zinnelijkheid: een innerlijke verwardheid. Vrees is in haar
oorsprong een negatief levensgevoel; en tegelijk met de differentieering van den
levensdrang is haar verwarrend karakter aan alle aandriften in hun staat van
zinnelijkheid opgedrukt.
Het brutale, willekeurige, moedwillige, eigenmachtige, begeerende, jaloersche,
hebzuchtige, toornige, ontstelde, vreesachtige - kortom het aandriftswezen in zijn
geheelen staat van zinnelijkheid is niets dan ééne gemoedsverwarring en wordt in
ordeloosheid doorstaan. Het heeft geen regel in zich en mist alle redelijkheid. Hoezeer
is de beruchte tyran van Syrakuse, Dionysius, een mensch in verwarring; zijn ijdelheid
en zijn heerschzucht; zijn angst en zijn woede; zijn roemzucht en zelfbehagen
vertoonen het beeld van een mengsel van passies zonder zelfbezit. Deze man heeft
geen streven, maar wordt gestuurd door elk gevaar, elken vermoedelijken mededinger,
elk afgeluisterd gesprek, elke opgemerkte fluistering van zijn hovelingen. Stel
tegenover hem de innerlijke vrijheid van Sokrates!
In verwarring bestaat de geaardheid van het zinnelijke; omdat hier het negatieve
overweegt. ‘Wij hebben geen passies, dan voor zoover in onze ziel zekere negativiteit
bestaat’ (Eth. III, 3 Schol). Innerlijke orde is waar de mensch leeft uit zijn centrum;
orde is er uit een middelpunt van ordening. De volmaakte orde is in den cirkel, waar
elk punt haar bepaaldheid tegenover hetzelfde middelpunt bezit. De passiviteit is
negatief, omdat daarin het centrale verband ontbreekt. Het wezenlijke onzer
menschelijkheid is daarbij schuil gegaan en de passieve mensch wordt niet uit het
Zelf bestuurd. Wie uit zinnelijke aandriften leeft, van hem zegt het spraakgebruik
dat hij een ongeregeld leven leidt. In zijn bewustheid is het eenheidsmoment afwezig.
Niet ver-eenigd maar ont-eenigd leeft hij en deze ont-eeniging blijkt in het ledig dat
hij telkens in zich bevindt, zoodra de voorwerpen en zaken die hem moeten bezig
houden, hem in de steek laten.
Wanneer de aandriften in het verband onzer eenheid
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eenmaal zijn ingevoegd is hun aandriftswezen behouden, en hun zinnelijkheid
overwonnen. In het geestesproces wordt het aandriftswezen getransformeerd. Zoolang
zij echter in den staat der zinnelijkheid verkeeren zijn zij in den vorm der verwardheid.

Loutering door het denken.
De verwardheid ligt nu hierin dat elke aandrift, uit den levensdrang gedifferentieerd
haar eigen bizonderheid wil uitleven; niet de mensch als geheel wil hier zichzelf
uitleven, maar de aandrift verschaft aan zichzelf een volmacht tot tijdelijke
alleenheerschappij. In toorn is de geheele mensch alleenmaar toornig en overheerscht
de toornigheid het geheele wezen. Daarmee is de innerlijke orde opgeheven. Evenals
de Latijnsche dichter die van zijn meisje een ruiker kreeg (Catullus) wenschte alleen
maar neus te zijn om alleenlijk niets anders te beleven dan de geur der bloemen, zoo
volbrengt de mensch in zijn zinnelijkheid ditzelfde honderd malen. Dan is hij tijdelijk
alleen maar hebzucht of verliefdheid of brutaliteit of vrees. De vernauwing des
bewustzijns doet zich hier voor, waarbij de aandacht op één punt gericht, voor niets
anders open blijft! Daarbij is de innerlijke harmonie verstoord en de ware eenheid
onzes wezens in het bewustzijn gesluierd.
De afwijzing welke is overwinning van het zinnelijke en de praktijk der
vergeestelijking, zet in op dit punt.
Zij geschiedt op deze manier dat de mensch zijne zinnelijkheid doordenkt.
Twee opvattingen worden vernomen waarvan de eene de meer populaire is, en de
andere de meer wijsgeerige. De eerste leert, dat wij onze begeerten overwinnen door
sterke wilsinspanning; de andere, dat de mensch zich loutert doordat nij zich
doordenkt. De populaire opvatting heeft den schijn voor (anders zou zij niet populair
zijn.) Zij is in paedagogisch gebruik en is ten allen tijde aangewend in de
zedeprediking. Voor de populaire
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psychologie is de wil een zefstandige macht in ons, een St. George, die erop uitgaat
om draken te dooder en daarin slaagt.
Wanneer men echter onderzoekt waarin dit willen bestaat dan blijkt het te bestaan
in een koncentratie van de aandacht, dat is van het denken. Dr. F.W. Foerster, de
bekende hoogleeraar in de paedagogie te Munchen, schreef in zijn werk: Erziehung
und Selbsterziehung (Nederl. Vert. 1917): ‘eerst de wil zet op de plaats van den
warboel die eenheid, die wij als persoonlijk leven gevoelen. Zonder den wil blijft
weten en gelooven een krachteloos droomen zonder werelddoordringende kracht;
enz.’. Hij ziet in hulpmiddelen voor vorming van den wil het heil en de mogelijkheid
ter overwinning van het zinnelijke. Wanneer hij dan deze beschouwing uitwerkt,
blijkt hij het toch niet eens te zijn met de wilsleeraars zonder meer, en schrijft: ‘de
oefeningen (tot wilsvorming) eischen zooveel heerschappij over de macht der
gemakzucht, dat zij in den gewonen zieletoestand in 't geheel niet uigevoerd kunnen
worden. Dit feit is den Indischen meesters der wilsvorming, die de Yoga-leer hebben
uitgewerkt van oudsher bekend geweest. Daarom waren hun voorschriften voor
wilsoefening ten nauwste verbonden met een verheven metaphysiek, waardoor aan
het vergankelijke de macht ontnomen en in de ziel een groot verlangen naar volkomen
bevrijding gewekt werd, tot welke bevrijding dan de afzonderlijke oefeningen slechts
als voorlooper en inleiding moeten dienen’1). En als voorbeeld van de manier waarop
een kind van de vrees voor het onweer kan bevrijd worden, laat hij de moeder het
kind uitleggen dat het onweer geen gevaar brengt, doordat het huis beschermd is met
een bliksemafleider, waarbij zij de opmerking maakt dat een moedig hart de beste
bliksemafleider is2).
Wat hier als wilstoeleg wordt beschouwd, blijkt niets anders dan denktoeleg te
wezen. Deze wilspsycholoog

1) Bl. 115.
2) Bl. 34.
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schrijft inderdaad voor: verheldering van het denken. Wat hier over de Yoga-leer
vermeld is, is hetzelfde als 't geen door ons: de groote katharsis genoemd wordt; en
wanneer het kind door een beter begrip bevrijd wordt van zijn angst, is het niet anders
dan de gedachte die hem loutert. Door het denken oefenen wij tucht op ons zelf.
Een tucht, die in louter spanning des wils bestond, ware zelfforceering; de mensch
behoort zich niet te dwingen, maar tot de rede te roepen; het is om redelijkheid te
doen; een geforceerde zelftucht brengt het niet verder dan tot weerhouding der
uitingen, maar bereikt de beweegredenen niet; maar de mensch die zichzelf in het
licht der bezinning stelt, raakt zijn innerlijkste drijfveeren. Ook wanneer het bij de
innerlijke opvoeding op het willen aankwam, zou hier toch op geen manier het denken
kunnen gemist worden; in de subtiele verhoudingen en onderscheidingen der innerlijke
gesteldheid weet slechts het denken zijn weg; alleen dit overweegt en weet
onderscheid tusschen wezen en schijn. Een louter willen zonder deze leiding zou
niet eens weten wat gewild moet worden.
Voorzoover de ‘kleine katharsis’ aangaat, deze rechtstreeksche zelfbevrijding, de
genezing van het akute geval der zinnelijke passie, haar hebben wij het eerst noodig;
zij is dan ook de dagelijksche praktijk der vergeestelijking, terwijl de groote katharsis
meer de hoogere praktijk is.
Spinoza heeft deze dagelijksche praktijk op uitnemende wijze uitgesproken in zijn
stelling: een aandoening die lijding (passie) is houdt op lijding te zijn, zoodra wij
van haar een helder en duidelijk begrip vormen (Eth. V, 3). En hij voegt er aan toe:
dat er geen aandoening is, waarvan wij niet eenig helder en duidelijk begrip vormen
kunnen (4. Coroll).
Daar de zinnelijke verwardheid, gelijk wij zeiden, waarlijk bestaat in een verenging
des bewustzijns, is zij niet bestand tegen het denken dat de verenging opheft.
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Het denken stelt in de ruimte en opent vergezicht. Het is hier evenals met de verwarde
meeningen: zij worden opgeheven door redelijk inzicht; hun verwardheid is een
verbandloosheid, waardoor zij elkaar tegenspreken; wanneer het verband wordt
begrepen is de verwarring voorbij.
Zoo heeft de Apollinische spreuk ‘Ken uzelf’ nog steeds de volle waarde voor
onze vergeestelijking. De mensch die zijn hebzucht overdenkt en haar als hebzucht
begrijpt, heeft in beginsel zijn hebzucht overwonnen. Voor nieuwe aanvallen is hij
op zijn hoede. In elk geval wordt hij niet meer door haar aangetast; hij heeft wat hem
loutert en waardoor hij innerlijk bestand is. Hij zal niet met één slag zijn hartstocht
afwerpen, maar hij is bezig de aandrift te zuiveren waardoor deze een ander karakter
verkrijgt en haar zinnelijken vorm verliest. Slechts in het duister der onbewustheid
kunnen de verwarrende instinkten tieren; maar zij verliezen hun geweld zoodra zij
zijn ontdekt. Laat een ontstemd mensch zichzelf begrijpen als ontstemd-zijnde, dan
verstompt de prikkel die hem ontstemde. Hij richt zijn aandacht nu van het voorwerp
af en is toeschouwer bij zichzelf geworden. Alsdan merkt hij weldra dat het drama
ten einde loopt want door zijn toeschouwing heeft hij het laatste bedrijf geopend,
waarna het uit is. De kunst van genezing is de kunst van zelfbegrip.
Want het overdenken heeft tweeërlei uitwerking1): een negatieve en positieve. De
eerste bestaat in een erkenning van de onredelijkheid d.i. in een afwijzing. De
verwardheid van het zinnelijke is een lijden; de mensch in passies bevindt zich
ongelukkig. Hij maakt in het denken dit ongeluk bewust als een toestand der
onredelijkheid. Hij verstaat dat niet zoozeer het lot hem lokt of krenkt,

1) Dat het denken uitwerking heeft is vanwege zijn aktiviteit; het is niet maar inhoud hebbend,
maar tegelijk de betooning van de Aktiviteit des geestes. Spinoza zegt dit in de uitspraak,
dat het denken ‘als affekt kan beschouwd worden’ en door te spreken van de aandoening die
uit de rede volgt (Eth. v. 7).
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noch welk ander wezen buiten hem, maar dat hijzelf door het lot gekrenkt wordt,
d.w.z. dat hij ontvankelijk was voor hetgeen niet zijn ware wezen is. Het doordenken
ziet in de zinnelijkheid der aandrift de opschorting van eigen redelijkheid, de ijdelheid
der zinnelijkheid, de vanitas vanitatum. Wie zijn eerzucht doordenkt bevindt de
vanitas en geneest in zijne bevinding; want hij weet thans datgene te zijn dat zijn
eerzucht beoordeelt als ijdelheid en waarop dus de eerzucht geen vat heeft. De
positieve uitwerking is deze, dat de mensch in het denken het verband met zichzelf
heeft hervonden. Hij die zijn passie denkt is in het denken zichzelf en heeft daarin
zijn ware zelf hersteld.
Het denken is als de muziek, die in de Pythagoraeische school gemaakt werd, ‘tot
bedaring der hartstochten’! Het is wat voor Rousseau was het verkeer in de bergnatuur,
waardoor de stedelijke troebelen der ziel tot rust komen. In de Freudsche school
wordt genezing der zielszieken gezocht doordat de lijder de komplexen, verwardheden
die in het onderbewustzijn aanwezig zijn, in het licht des bewustzijns plaatst en van
lieverlede door de bewustheid zuivert. Wanneer misschien niet in alle gevallen van
zielsziekte deze methode aanbevelenswaard is, dan is zij het zeker wel voor den
gezonden mensch en deugt zij tot zelfbehoeding. Wie zich doordenkt heeft de
zuiverende lichtstraal in eigen gemoed geworpen. Zooals de geneeskunde sommige
lichtstralen aanwendt, tot heeling van den lijder, zoo doet het denken eveneens. Oude
schilders hebben den heiligen Hieronymus afgebeeld in de beschouwing van een
doodshoofd (Marinus van Roymerswale; Kaiser-Friedrich-museum). Zij bedoelden
dat de mensch zijn verwarring te boven komt in de overdenking van hare
vergankelijkheid. Het schoone hoofd van den grijsaard is van majesteit beglansd.
Zeker kunnen alle hulpmiddelen te stade komen: muziek, arbeid, verkeer in de
landschappelijke schoonheid, omdat zij afleiden; maar wat in waarheid de ziel ge-
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neest, en waarbij al het andere niet meer dan hulpmiddel is, is het denken alleen.

Renuntiatie en eenzaamheid. Het maatvolle.
De uitwerking van het denken te dezen opzichte berust op een zeer eenvoudig procédé:
het onderscheidt de aandrift van haar voorwerp. De verwarde aandrift is in het objekt
verward. De toorn brandt los op het hoofd van den schuldig geachte; de haat wil
vijanden verslaan; de eerzucht wil roem behalen. De mensch kan het louterende
denken uitvoeren, doordat hij zijn hartstocht op zichzelf beschouwt en niet aan het
voorwerp hangen blijft. Tijdens mijn toorn richt zich al mijn aandacht op het schuldige
hoofd en tijdens de eerzucht bedenk ik den roem alleen. Maar het denken weet
scheiding te maken en het voorwerp te neutraliseeren. Wanneer ik nadenkend mijn
voorstelling van een vijand losmaak van mijn haatgevoel, blijft de vijand over - als
medemensch, en de haat bezwijkt. Erken in uw vijand den medemensch, dit is al;
daarmede maakt gij het voorwerp los van de passie en geneest uzelf. Eerzucht zoekt
roem; bedenk den roem in zijn onbelangrijkheid; niet de roem is belangrijk maar de
daad; indien de daad belangrijk is, is het van geen belang dat zij roem verschaft.
Scheid dus het objekt (roem) af van de begeerte (eerzucht) en gij geneest uzelf door
het denken. Zoo vergeestelijkt zich de aandrift doordat het denken renuntiatie oefent.
De boosaardige die na het voorwerp te hebben afgewezen, met zijn onnoozele passie
alleen overblijft, heeft zich door denken bevrijd.
Renuntiatie is niet zelfverloochening in dien zin dat men het onontbeerlijke weigert,
maar het ontbeerlijke, datgene wat de innerlijke orde verbreekt. Het denken renuntieert
het objekt, waaraan de aandrift zich verwildert. Deze renuntiatie is niet meer dan
procédé, hulpmiddel der gedachte in het overdenken van de zinnelijkheid tot
vergeestelijking. Want wezenlijk is het louterend denken des menschen doordenking
van zichzelf.
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De praktijk der renuntiatie verlangt eenzaamheid.
Deze is niet de eenzaamheid bij wijze van ongelukkige verlatenheid als waartoe
de hoogmoed den mensch ten slotte brengt; maar zij is de afzwenking uit het
maatschappelijk kontakt. Voor velen bestaat het leven slechts in onderling vakkundig
en gezellig verkeer, terwijl zij, tijdelijk hieruit losgemaakt, geen weg weten en
kunstmatig het verband herstellen door roman- of couranten-lektuur. De inkeer tot
zichzelf schuwen zij, daar hun innerlijke wereld hen geen wegen aanwijst waar men
gaan kan. Hun gedachten dwalen af en een gevoel van onrust ontstaat zoodra zij
wakend zich met zichzelf alleen bevinden. Doch in waarheid is de eenzaamheid een
onmisbaar gebied voor zelf-opvoeding en vergeestelijking. Eigen levensinhoud en
karakter, eigen neigings- en gedachteleven te overdenken is een onmisbare taak.
Niemand komt verder die dit werk niet op zich neemt. Het is een werk van den
mensch met zichzelf alleen, en waartoe hij zich een cel moet bouwen. Voor de
meesten is heilzaam eenige vierkante meters woonvlakte voor zichzelf af te zonderen,
waar zij de eenzaamheid kunnen vinden; maar ook zonder een gesloten deur, kan
men het verkeer met zichzelf en de vrijmaking tegenover de buitenwereld zoeken
en vinden. Voor renuntiatie als beoefening onzer geestelijkheid is deze eenzaamheid
onmisbaar. Zij wekt niet een verlatenheid, maar een liefde tot de menschheid en eene
inwoning in het geestelijk Universum.
Deze rechtstreeksche behandeling onzer aandriften door het denken heeft als
resultaat een matiging. Deze wordt in de kleine katharsis gewonnen. Nu is ook
matiging meerder dan wat gewoonlijk zoo heet; zij is niet het aanlengen van onzen
wijn met wat water; een gematigdheid zooals deze vaak het bezit is van geestlooze
karakters en van de middelmatigen der menschelijke samenleving, die aan het leven
den eisch stellen van al wat aangrijpend is te vermijden. Matiging echter is de
maatvolle gesteldheid van het innerlijk. Het Apollinische ‘In niets te veel’ dat in den
tempel van Delfi te lezen stond, be-
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teekende niet een afgekoelde driftigheid, maar een edele levenshouding. De predikers
der bekeering als het eennoodige, hebben aan deze matiging schromelijk onrecht
aangedaan. De overmaat heeft romantischer aanschijn, en zij schijnt het leven hooger
op te voeren; maar waar matiging ontbreekt is deze hoogere vlucht de leege glans
van een meteoor of het oratorisch gebaar van de grootspraak der ziel. Matiging is
niet het hoogste bereik; er is ook een geestesverrukking, ver-eeniging der ziel met
het Oneindige en de hemelvaart. Maar deze is innerlijk, zuiver innerlijke en ware
koncentratie, en juist daartoe is noodig de maatvolle houding eener ziel die hare
verwarring ontkwam.
Maatvolheid bestaat hierin, dat de idee van ons wezen in onze aandriften mede
geldt. Slechts aan de idee gemeten is er van maat sprake. Negatief beschouwd is de
matiging een vermijding der uitersten, zooals zij in Aristoteles' ethica wordt
voorgesteld; maar het maatsbegrip heeft ook positieven zin. Plato brengt de begrippen
‘maat’ en ‘waarheid’ in elkaars verband (Staat VI, 2) en beschouwt het maatvolle
als een der grondelementen waaruit de gerechtigheid is opgebouwd; matiging,
sofrosune, is hem wat wij noemen zelfbeheersching en is onmisbaar opdat de mensch
de idee der menschelijkheid verwerkelijke, evenals zij onmisbaar is in de samenleving
voor de verwerkelijking van de idee des staats, d.i. eener orde der gemeenschap.
Matiging is voortbeweging in de maat des geheels; een maatvolle levenshouding nu
is een zoodanige waarin de zinnelijke natuur luistert naar de wetgeving der Idee, niet
uit haar verband treedt als verstoorster der orde, zoodat in het ‘natuurlijke’ leven de
idealiteit zich weerspiegelt.
De loutering der aandriften vergeestelijkt den mensch van een maatloos tot een
maatvol wezen. Deze hervorming der aandriften is inderdaad: vergeestelijking.
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De groote Katharsis.
Tot de vergeestelijking der aandriften is echter nog iets anders noodig dan wat wij
de kleine loutering noemden. Daartoe is ook noodig een groote loutering; welke
bestaat in het vervuld zijn met een groote gedachte. Zooals de Indische Yoga-leer
een wereldbeschouwing predikt, zoo kunnen wereld en mensch slechts door een
wereld- en levensgedachte terecht komen. In het Christendom wordt dan ook de
hervorming der ziel verwacht niet in laatste instantie van een zedelijken toeleg en
strijd tegen de zonde, maar van een geloof, dat is van een inzicht. Wel wordt in de
Christelijke prediking de verhouding nog anders voorgesteld en heet het, dat niet het
geloof, maar Gods genade den mensch ‘zalig maakt’, maar in deze zegswijs is slechts
het psychologisch gezichtspunt verlaten, dat aanstonds weer wordt toegevoegd door
de uitspraak dat de mensch door het geloof de genade moet aangrijpen. Wanneer
men deze beschouwing bevrijdt van haar taalbolster, komt zij hierop neer, dat het
geestelijk inzicht loutert en dat het inzicht samenhangt hiermede dat de eeuwige Idee
zelf zich in ons verwerkelijkt (‘genade’).
Onmisbaar tot de vergeestelijking der aandriften is het elan eener groote gedachte.
Op de vlakte van Clermont in 1094 stroomde de Fransche ridderschap te zamen en
stelde al haar ongebreidelde daadkracht ter beschikking van een ideaal: de verovering
van het heilig graf. Op zichzelf was dit graf niet meer dan een relikwie, een paar
vierkante meters aarde, welker bezit een denkbeeldige waarde had; maar deze
denkbeeldigheid was loutere idealiteit. Op dat historisch oogenblik was de idee zuiver
in de gemoederen en lichtte een geestelijk ideaal voor de oogen der duizenden, die
met den uitroep ‘God wil het’ het kruisteeken zich op den arm hechtten. De eenheid
van het Christendom en Christus' wereldheerschappij was de gedachte die hen
bezielde; en terwijl de aanwezige daadkracht zonder het ideaal allicht be-
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schikbaar geweest ware voor veete, roof en ongebreidelden moedwil, werd zij op dit
eene oogenblik gëidealiseerd en vergeestelijkt. Het is te dezen opzichte van geen
belang dat de Kruistocht zelf een moordpartij werd; van belang is slechts dat zoovelen
het moment der adeling doormaakten in het elan der groote gedachte.
Allen die met een groote gedachte vervuld waren, hebben deze vergeestelijking
ondervonden. Het ideaal zuivert het driftleven. De geestelijk grooten van het
menschdom, Jesaja, Sokrates, Franciscus van Assisi zijn niet driftloos geweest, maar
zij hebben hun aandrift door het ideaal gelouterd. Zij ondergingen de groote Katharsis,
gelijk in het drama van Rostand ‘la Princesse lointaine’ de scheepslieden van
vagabonden bijna tot heiligen worden, doordat in hen de vereering ontstaat voor het
groote en schoone, de vereerde Vrouw tot welke zij over zee hun vorst en troubadour
moeten heengeleiden. Het ideaal bindt aan zich, evenzeer als het de menschen verbindt
onderling.
Het aandriftsleven in zijn staat van zinnelijkheid heeft slechts konkrete, bepaalde
en voor-de-hand-liggende doeleinden, gelijk de haat een bepaald voorwerp wil
vernietigen. Deze bepaalde eindigheden worden overschenen door den glans der
gedachte, waarvoor het gemoed ontvlamt. Zoo is een harmonische levensbeschouwing,
een begrip des geheels, een onmisbare faktor tot innerlijke loutering. Wie door het
leven verbijsterd is mist deze macht; maar de mensch, die tot begrip des levens kwam,
heeft daarin een groote kracht bevonden tot innerlijke ordening en wordt uit de
zinnelijke verwardheid bevrijd. Wie het leven verstaat, verstaat zin, diepte en hoogte
en ziet ook de tegenstelligheid als een faktor van het proces waarin het leven zijn
zin verwerkelijkt, en niets heeft meer louterend vermogen dan dit inzicht. Het ware
begrip schijnt als een licht naar binnen; het leeft in ons als een schoone ondervinding,
die de ziel verzuivert. Zoo verruimt zich het menschelijk gemoed en bevrijdt
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zichzelf uit de bewustzijnsengte waarin het zich voelde opgesloten.
Met kleine pogingen wordt geen mensch geadeld, maar in de groote gedachte vindt
hij zijn verlossing. Ook hier blijkt dat onze bewustwording niet slechts theoretischen
inhoud heeft, maar dat in het denken de Aktiviteit des geestes werkzaam is en zij
werkt niet vruchteloos. Wanneer somwijlen aangrijpende gebeurtenissen in het leven
een verheffende uitwerking in de ziel oefenen, en den mensch uit het vlakke leven
redden, is dit mogelijk doordat ze in hem de groote gedachte wakker roepen.
Deze macht heeft de gedachte doordat in haar de Idee zich in het bewustzijn
projekteert. Zij is onze Voorzienigheid en onze genius. Zij is niet een ontvankelijk,
maar een handelend, een wekkend bewustzijn evenals het woord wekkend woord
kan zijn en in de gemoederen der omstanders een geestelijke ontroering kan ontsteken.
De Idee is de grondelijke eenheid onzes wezens, waarin wij één zijn met het
Universum, en zij spiegelt zich in de eenheid van het levensbegrip, en houdt aan het
bewustzijn haar spiegel voor in de eenheid van levensdoel. De groote gedachte is
niets anders dan een vervuld zijn met dezen grond; zij is een erkenning Gods en
begrip der Universeele Liefde als de eeuwige beweegkracht, die draagt èn zon èn
sterren (Dante Paradiso, XXXIII, 145) en waarvan ons wezen deel uitmaakt (Spinoza
Eth. V, 30, 36) daar dit Eene het Al is in allen. Hoe kan het elan dezer gedachte
anders werken dan louterend! In vergelijk bij de rechtstreeksche zelfbedenking in
de kleine katharsis, mag deze groote vervuldheid de groote loutering heeten.
De vergeestelijking der aandriften berust in diepsten zin op de innerlijke
noodwendigheid van het levensproces. Deze is de drijfkracht. Zij is wat in het
Christelijk dogma partikularistisch en persoonsverbeeldend als ‘genade’ is
voorgesteld. Niet wilstoeleg, strijd, zelfbedwang, niet wat in de Roomsche moraal
als ‘goede werken’ wordt
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aangeprezen1) brengt de loutering. Ook niet het doordenken onzer aandriften, waarover
wij schreven, zonder meer: maar de Idee zelf die in onze bewustwording zichzelf
verwerkelijkt. Daarom vergeestelijkt de mensch zich in zijn bewustwording en hij
wordt zich bewust in de groote gedachte, dat is in het begrip der Idee zelve. Zoo is
het dat zich de mensch vereeuwigt. M'insegnavate come l'uom s'eterna (Inferno XV,
85). De Geest die het Zelf des menschen is bewerkt het in hem. Al zijn eigendenken
is geen eigen-denken, maar is de Geest die in hem denkt.

De veredeling der aandriften.
Door het denken geschiedt de loutering. De aandriften veredelen zich. Uit hun
zinnelijke gesteldheid worden zij hervormd. Bij deze transformatie gaat het
aandriftskarakter niet verloren. Wij overwegen waarin deze hervormdheid der
aandriften bestaat.
De aandriften zijn alle: gedifferentieerde, verbizonderde Levensdrang. Wij merken
echter in hun aantal een onderscheid op in twee groepen: zij die wel en zij die niet
een eigen werktuig hebben in onze lichamelijke konstitutie. Geslachtsdrift en honger
zijn de voornaamste leden der eerste groep, en zij zijn zoo machtig dat ze de wereld
in gang houden, wanneer de filosofie dit niet meer doet, volgens Schillers geestig
rijm:
Und wenn nicht mehr den Bau der Welt Philosophie zusammenhält:
Erhält eich das Getriebe durch Hunger und durch Liebe.

Honger en geslachtsdrift zijn veruitwendigde aandriften, die echter een ziellijke
binnenzijde hebben. Door hun objektivatie tot lichaamsdriften hebben zij zoo groote
zelfstandigheid verkregen en bieden zooveel meer weerstand aan den geest dat zij
niet kunnen worden omgezet,

1) G. Ricarda Huch: Luthers Glaube. Leipzig. Insel-Verlag 1917. S. 7 sqq.
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slechts kunnen beheerscht worden. De honger blijft honger naar voedsel en de
geslachtsdrift bewaart haar sexueel karakter, hoezeer zich de ziel vergeestelijke. De
vergeestelijking der aandriften oefent hier slechts die tempering uit, welke bestaat
in afwijzing der heerschappij welke zij over de ziel kunnen verkrijgen. De geestelijke
mensch is noch gulzigaard, gelijk de reus, die bij zijn tehuiskomst kinderen verslindt,
noch Don Juan die de wereld onveilig maakt, of deerne die zich veil biedt aan elken
begeerigen blik. Zijn vergeestelijkt wezen heeft het zwaartepunt der aandacht
verplaatst en is daardoor tegen het geweld dezer passies beschermd. Nochtans is hij
geen asceet en betreurt niet het bezit van driften, die in het bestaan onmisbaar zijn,
en waarvan de ziellijke binnenzijde wél kan vergeestelijkt worden.
De honger is uiterlijke, lichamelijke wijziging van den algemeenen drang tot
bestaansbehoud. De geslachtsdrift heeft als ruimer binnenzijde, den erotischen impuls.
Zoo hebben beide hun grond in de sfeer der algemeene aandriften, welke zich wel
vergeestelijken laat.
Bij een doorgronding van des menschen zinnelijke natuur blijkt het dominant
karakter van de erotische aandrift. Zoo is het ook deze, die middelpunt uitmaakt in
de vergeestelijking der aandriften. Zij het allermeest leeft in hoogere gestalten op en
wordt gesublimeerd, d.i. tot hoogere werkmacht omgezet. In deze transformatie is
zij het elan van denker, dichter, kunstenaar, weldoener en religieuze, en de drijfkracht
tot de edelste verrichtingen des levens.
Hoe dit te verstaan? Immers uit de diepe gegrondheid van den eros in het
menschelijke wezen. De menschelijke persoonlijkheid is geïndividueerde Idee,
persoonlijk geworden Geest. Met hare individueering stelt de Idee zichzelf als
Levensdrang; dat is: zij neemt den vorm der natuurlijkheid aan, waarin zij echter
niet te niet gaat maar als verborgen kern aanwezig is. De Levensdrang verbizondert
zich tot het gestel der instinktieve aandriften; maar deze zijn niet slechts een veelheid,
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doch houden een onderling verband en in hen domineert de eros als centrale aandrift
die het geheele karakter van den Levensdrang uitdrukt. De Levensdrang streeft naar
uitbreiding van leven; de eros bizonderlijk is dit streven naar uitbreiding in de
feitelijke gesteldheid onzer ziel werkende. In dit geheele gestel is nu de Idee het eene
en volstrekte centrum; zij is de innerlijke grond en de eeuwige Aktiviteit die zich
alzoo openbaart. In den eros is de Idee als Aktiviteit en scheppend wezen gerealiseerd.
In het groot gezien blijkt ons de verhouding deze: de menschelijke eros is inwoning
der goddelijke Alwerkzaamheid. De goddelijke Idee is Aktiviteit, de Liefde waarmede
de Godheid tot zichzelf gekeerd is (Spinoza Eth. V, 3). Deze heeft haar afbeelding
in den menschelijken eros. De oude godsdiensten hebben dit verband ingezien en
gesymboliseerd door in het Godsleven het geslachtelijk element te erkennen; het
kosmisch huwelijk van Ouranos en Gaia of van Zeus en Dione of onder welken naam
ook geloofd, bevat een verheerlijking van de goddelijke scheppingsmacht, maar
tevens de verzekerdheid dat de menschelijke eros verband hield met de goddelijke,
zooals werd uitgedrukt in de gewijde prostitutie die niet anders zal geweest zijn dan
begrip door middel van symbool.
Is de eros van zoo hoogen oorsprong, dan komt hij bizonderlijk voor de
vergeestelijking der aandriften in aanmerking en daar hij dominante aandrift is, is
geen vergeestelijking der aandriften mogelijk zonder het centrale feit van zijn
transformatie. Vergeestelijking van het driftsleven is in den grond eene hervorming
en omzetting der erotiek.
Van deze hervorming heeft Plato het klassieke voorbeeld gegeven in zijn Gastmaal,
alwaar zijn Sokrates de leering van Diotima aan de vrienden overbrengt. Nadat de
Eros door velen geprezen is en ook Sokrates zijn wezen in het algemeen heeft
benaderd, volgt die wereldberoemde verheerlijking, waarin de Eros begrepen wordt
uit zijne werking. Aanvankelijk is hij niets dan een eenvoudige
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verliefdheid bij aanschouwing van het schoone lichaam; zinnelijke neiging; maar
zoo hij geen hooger vlucht kon nemen dan deze, zou zich de ziel niet boven
slavenstand uitheffen, daar ook de slaaf zich aan het bepaalde en bizondere wezen
hecht, waaraan hij in dienstbaarheid verkeert. In de vergeestelijking lost zich de band
tot het enkele op en wordt de eros tot een bewondering voor de zichtbare schoonheid,
waar dan ook aangetroffen. Zoo wordt de schoonheid als het algemeene begrepen,
en nu niet meer aan de lichamen alleen, maar ook aan de zielen en zelfs aan werkingen
en instellingen en aan de wetenschappen bevonden, en de ziel vaart de volle zee der
schoonheid op, tot zij plotseling een wonderbare schoonheid aanschouwt. Deze was
het die ook te voren de ziel in beweging bracht, ook toen zij nog bij bepaalde lichamen
zocht; een schoonheid onvergankelijk, eigen aan niets in het bizonder. Opklimmend
van het bizondere tot deze oerschoonheid zoo komt de ziel door kracht van den eros
tot het ware leven.
In deze beschouwing schildert Plato de sublimeering van den eros en geeft hij het
type aan der transformeering, welke wij met het begrip eener vergeestelijking van
de aandriften bedoelen.
De term ‘sublimeering’ is in de Freudsche school in zwang voor het richten der
natuurlijke energie, die aanvankelijk als libido sexueel karakter heeft, op hooger
doel. De algemeene eigenschap aan deze omzetting toegekend, schijnt deze te zijn
dat het sexueele daarin onherkenbaar wordt. De mensch besteedt nu de aandrift, die
van nature in het geslachtelijke een uitweg zocht, voor zijn arbeid of anderzins, en
weet niet dat dit arbeidsvermogen ident is met hetgeen zich ook als geslachtsdrift
heeft geuit. Op deze wijze zich toedragend is de sublimeering te vergelijken met de
omzetting van warmte-energie in beweging, gelijk deze in de natuur plaats heeft.
Onder ‘vergeestelijking van den eros’ verstaat Plato en versta ik iets anders. Immers
niet een onkenbaarwording door overzetting in een andere aandrift, maar
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een loutering der aandrift zelve, waarbij zij haar grondkarakter bewaart.
Bij Plato blijft de eros een liefde, ook in den hoogsten vorm. De loutere schoonheid
wordt aanschouwd in bewondering en daarin is de eros-natuur niet uitgezuiverd,
doch gezuiverd alleen; zij is tot hoogere ordelijkheid gekomen, waar al het chaotische,
gistende, ongewisse en verwarrende is verdwenen. Deze loutering van den eros
vinden wij in de hoogere zedelijkheid, schoonheidzin, en religie.
Wanneer wij uitdrukkelijk over deze onderwerpen handelden, zou het hooger
erotisch karakter daarvan in nadere beschouwing genomen worden, terwijl wij te
dezer plaatse met een korte aanwijzing moeten volstaan. Met deze: dat het
geestesleven in al zijn belevingswijzen een geestdrift is, en wel een redelijke geestdrift,
een door rede gewijde geestdrift. Geen religie zonder dit element; de religieuze
éénwording der ziel met haren grond is geen loondienst of dogmatische
gehoorzaamheid, maar een bevleugeling; niet anders de schoonheidzin die kunstenaar
en genieter bezielt. De verwantschap met den eros is te dezen opzichte aan allen
duidelijk. De schoonzinnige is het door een innerlijke dichterlijkheid, en dichter en
minnaar zijn één. Maar ook het zedelijke in hoogeren zin des woords is een liefde,
een toewijding, die als moreele liefde wel anders is dan de erotische maar toch uit
deze gevormd. Ook in de moreele liefde zoekt de mensch een aanvulling zijns wezens
en sticht een verhouding van zichzelf tot den andere, waarin hij met deze een band
der gemeenschap ontwikkelt. Ook zij is niet neutraal maar heeft warmte die van
nergens anders ontleend is dan uit den levensdrang zelf. De gelukswaarde die aan
het vergeestelijkt bewustzijn eigen is, bewijst zijn afkomst. Zoo geschiedt de
vergeestelijking der aandrift; en zij geschiedt door het denken dat denkenderwijs de
aandrift van haar zinnelijkheid loutert en de ziel wint voor de idee. De bezinning is
de fakkel van onzen genius.
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Tegelijk met deze sublimeering hervormen zich ook de bizondere aandriften.
Er is een overgang van hoogmoed naar hooggezindheid, van bezitzucht tot besef
van verantwoordelijkheid voor het ons eigene, van eerzucht naar eergevoel, enz. De
eerzuchtige die deze aandrift zuivert van haar zinnelijken aard, behoort niet van het
wezenlijke zijner neiging afstand te doen, maar van het onwezenlijke. De
eerzuchtigheid is de onware vorm van het besef der persoonswaarde, en wanneer
deze onwaarheid is afgelegd zal het besef van persoonswaarde tot den waren vorm
overgaan en eergevoel heeten. Zonder eergevoel geen eerbied, geen begrip van de
hoogere waarde der heiligste goederen, geen besef van geestelijkheid. In de eerzucht
is dit hoogere in potentie aanwezig; zij is niets anders dan de onrijpe, negatieve
gestalte ervan. Uitroeien is niet de les, maar veredelen. Na uitroeing zou niets
overblijven, wanneer zij mogelijk ware. Wanneer de mensch van zijn natuurlijke
neigingen ontdaan werd, dan werd hij automaat gelijk de Jesuitenmoraal al het
eigenpersoonlijke uit de ziel verdrong om den volgeling te maken tot handelbaar
middel voor de macht der Jesuiten-orde, perinde ac cadaver, onpersoonlijke zaak.
Tegenover de Kantsche moraal die alle neiging uitsluit en het geheele aandriftsleven
tot het radikaal-booze rekent, heeft Schiller in zijn Briefe über ästhetische Erziehung
des Menschen (1794) de mogelijkheid erkend van hetgeen hij Bildung, kultiveering
noemt. Onze zinnelijke natuur, in aandrift bestaande, kan veredeld, zoo dat ze tot
uitdrukking strekt van de redelijkheid van ons wezen. Zoo wordt de mensch tot
harmonische menschelijkheid gevormd en komt tot een toestand, dien Schiller
zieleschoonheid (schöne Seele) noemt, en waarin de idealiteit ons tot tweede natuur
is geworden. Tegenover het dualisme der Kantsche ethiek, die de aandriften afwijst,
stelt hij de monistische, die ze in hun positieve waarde erkent en de mogelijkheid
hunner vergeestelijking inziet. Wie bedenkt dat de religie in hare verhevenste vormen
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een geleidelijke veredeling is van hetgeen eenmaal den vorm droeg van geestenvrees
en magie; dat de ideeën van offer, Goddelijke liefde en mystische gemeenschap hun
aanvang hebben in heidensche praktijken; dat de kunst van Phidias zijn lang verleden
aanloop heeft genomen in de onbeholpen besnijding van een primitief houten
afgodsbeeld - hij acht niet wonder dat de aandriften zich aanvankelijk in zinnelijken
vorm voordoen, dezelfde die in hun veredeling ons geestelijke wezen saamstellen.
Zij veredelen door het denken dat door de groote gedachte, de ziel verruimt. Met
de gedachte wordt geestelijke atmosfeer binnengevoerd, ook in het streven. En door
dit licht beschenen, wordt de aandriftsnatuur in haar geheel gesublimeerd.
Het zij echter bij de overweging van dit onderwerp niet voorbijgezien, dat de
geleidelijkheid dezer evolutie zich niet maar bij wijze van organischen groei toedraagt
doch langs dialektischen weg. Geestelijkheid en zinnelijkheid verhouden zich als
betrekkelijk tegengestelden en zijn in direkte rede elkaars ontkenning. De overgang
is dan ook een hervorming, waarbij het zinnelijke overwonnen wordt; de tegenstelling
ligt in het denken dat beide toestanden typeert: in de zinnelijke aandrift voeren wij
een praktische ontkenning uit van de Idee, daar wij alsdan het ervaarbaar en eindig
eigenwezen beamen; in de geestelijkheid is de mensch erkenner van wat hij in de
zinnelijkheid praktisch had ontkend.
Zoo heeft bij de vergeestelijking een omzetting plaats, die een omzetting der
waarden is (Umwertung, Nietzsche) en die hierop neerkomt dat hetgeen de zinlijkheid
najaagt van onwaarde wordt, terwijl alle waarde komt te liggen in hetgeen de geest
beoogt. De zinnelijkheid zoekt kwantiteit, bestaansuitbreiding, uiterlijke macht,
heerschappij, zegepraal, en zoekt deze goederen om henzelf en als zoodanig. In de
vergeestelijking nu wordt deze waarde waardeloos. Zij is bloote natuurgesteldheid,
expansie in de richting der leege eindeloosheid van het uitwendige. Wat
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op zichzelf geen waarde heeft blijft waardeloos bij vermenigvuldiging; een
handbreedte aan gebied is even waardeloos als een geestlooze wereldruimte. De praal
van het Romeinsche rijk en zijn zucht naar heerschappij, waarvan het Roomsche
kerkwezen de erfgenaam is, en van welke hartstocht de ‘eeuwige’ stad nog een roes
bewaart, is even arm als het handgebaar van een bedelaar. Niet slechts zullen de
eersten de laatsten zijn, maar zijn het reeds, want zij zijn aan de laatsten gelijk. In
de vergeestelijking wordt de waarde verlegd naar de kwaliteit: de Godskennis is
kwaliteit der ziel; het eenheidsweten en de liefde, de geestdrift der schoonheid en de
bezieling voor het goede. Waarheid is kwaliteit der ziel. En dit is de blanke bloesem
der vergeestelijking, dat voor mensch en menschheid de Godheid alles geldt en de
afmeting niets.
Maar bij deze omzetting wordt de kontinuïteit des levens niet verbroken; en ook deze
waarheid, die wij reeds toelichtten moet hier vastgehouden. Er is een lijn der eenheid
door het geheele proces van geestesleven heen, blijkend in den samenhang van
zinlijkheid en geestelijkheid. De geestelijkheid is een omzetting der zinnelijkheid,
waarbij deze in eenig opzicht zichzelf in het geestelijke overdraagt. De natuur geeft
haar aardegeur aan den geest mede, en slechts in de voltooiïng, waar het absolute
bereikt ware, is dit element opgelost, maar daar is men ook álles te boven.
Dat er zulke samenhang is blijkt bij een beschouwing der geestelijke inhouden:
het ware, goede, schoone. De waarheid is voor den geest een omkeering der
onwaarheid, welke laatste vergeestelijkt maar niet uitgezuiverd is. De wiskunstige
waarheid bijv. veronderstelt de aanschouwelijkheid der wiskunstige figuren: lijnen,
driehoeken, cirkels enz. De raaklijn die den cirkelomtrek raakt in één punt,
veronderstelt de voorstelbaarheid der raaklijn; maar evenmin als een lijn voorstelbaar
is, daar ze alleenlijk lengte-afmeting bezit, is de raaklijn voorstelbaar,
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en dat de raaklijn in één punt den omtrek raakt is waar niet voor het denken als
zoodanig, want dit denkt geen figuren, maar begrippen; het is waar voor de
aanschouwing, terwijl toch het heele geval onaanschouwelijk is. Ons blijkt hier een
vermenging van het onware en het ware; en evenals de denkbare waarheid dergelijke
vermenging bevat, evenzeer ook de goedheid en de schoonheid. In het goede is het
slechte als onmisbaar element aanwezig; want het egoïsme is een element aller
beweegredenen en handelingen en kan niet uitgeschakeld worden; goedheid nu is er
slechts door een innerlijke spanning waarbij het egoïsme aanwezig is èn overstemd
wordt. Er kan geen volstrekte goedheid bestaan, maar slechts een werkzame omzetting
der zinnelijke egoïteit tot redelijke deugd. Ook in de volle schoonheid is het leelijke
getransformeerd aanwezig. Want schoonheid is niet het aangename, maar het
aangrijpende, en waarin het geweld der aandriften is dienstbaar gemaakt aan een
grootsche harmonie. De gigantische gestalten van Michel Angelo en de
Rembrandtsche voorliefde voor het deerniswaardige leggen hier getuigenis af. De
geest kan zijn tegendeel niet ontberen, maar werkt door overwinning, niet door
uitsluiting. Zoo is de kontinuïteit onverbroken in den samenhang van zinnelijkheid
en geestelijkheid. Het proces van vergeestelijking draagt zich dialektisch toe.
Het geheele proces is niets dan bewustwording. In het vergeestelijken der aandriften
beleeft de mensch zijn toenemende bewustwording van de Idee. Zich veredelend
verwerft hij zijne bevrijding en vrij is hij in het Eeuwige, in de Godheid, in zijnen
grond alleen.

Idealiseering van het lot.
Hiermee dat de mensch zijn aandriften vergeestelijkt, idealiseert hij het lot.
Het lot is eenerzijds hetgeen tebeurt valt, maar anderzijds bestaat het lot in de
manier waarop het tebeurtvallende ontvangen wordt en verwerkt. Wat den een ten
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doode ontzet is voor den ander een aanleiding tot vastberadenheid. Ten slotte hangt
het levenslot het meest af van onze vatbaarheid en weerstand, en wordt het dus meer
van binnen dan van buiten bepaald. In de oude Grieksche tragedie overvalt het noodlot
den mensch als een kwade beschikking. Aldus Oedipus wanneer hij de uitspraak van
het orakel niet kan ontgaan. Maar Euripides reeds begreep dat het vooral onze eigen
aandriften zijn die ons leven beheerschen en ons in lijden dompelen of zegenen met
vreugd. De gunsten van buiten zijn toevalligheden, gelijk ook de ongunsten en zij
beloven geen voortzetting; het is alles sans conséquence. In de wereldtoedracht is
zekere onrede: de vulkaan verwoest het bloeiende leven op haar helling, en het
persoonsleven doet dergelijke ondervindingen op. Nu hangt ten slotte het lot hiervan
af of de mensch zijn ervaringen, lieflijke en bittere, kan aanwenden tot een harmonisch
geheel. Hij moet het lot van binnen uit idealiseeren door daarin de verwerkelijking
der Idee uit te oefenen, zich door zijne rampen stalen zonder ze te bejammeren, en
in zijn voorspoeden meester blijven van zichzelf, aldus een rechte lijn in zijn leven
trekkende. Met zijn zinnelijke natuur vermag hij dit niet, doch met de redelijke. Door
zijne aandriften te vergeestelijken wordt hij zelf tot orgaan der Idee en beheerscht
zijn leven, dat in voor- en tegenspoed dezelfde algemeene strekking vertoont. Het
vergeestelijkte lot is dienstbaar aan den mensch. In het Evangelie is deze waarheid
uitgedrukt met een wonderware naieveteit, aldus: dat dengenen die God liefhebben
alle dingen medewerken ten goede1).

1) Deze verhandeling maakt deel uit van een in den loop van 1919 bij den uitgever S.L. van
Looy verschijnend werk: Wereldorde en Geestesleven.
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De zelfbesturende landschappen in Nederlandsch-Indië
Door Prof. Mr. J.C. Kielstra.
(II, Slol).
Al geldt nu nog geen wettelijke regeling betreffende die verhouding, dit neemt toch
niet weg, dat reeds heel wat werk is verzet in de richting van doorvoeren van onze
bestuursbegrippen in de zelfbesturende landschappen. Gemakkelijk was dit werk
niet altijd. De aanvaarde beginselen van handhaving en ontwikkeling van de
inlandsche zelfbesturen brachten mede, dat men zooveel mogelijk actieve
medewerking van die zelfbesturen moest zien te verkrijgen. Dit nu was voor de
meesten hunner iets geheel nieuws. Veel hadden zij zich meestal niet van den gang
van zaken aangetrokken; als onze ambtenaren binnen de landschappen het noodige
regelden, hadden de meesten hunner dit langs zich laten gaan; dikwijls waren zij,
gelijk beneden nader zal blijken, daarbij ook niet slecht gevaren. Doch nu ging het
niet meer alleen om toelating van optreden door ambtenaren; nu werd ook in menig
opzicht actieve medewerking van hen zelf verlangd, werden zij door verschillende,
hun vreemde maatregelen geprikkeld om deel te nemen aan het bestuur, belang te
gaan stellen in hun landschap en zijne ingezetenen.
In de eerste plaats vroegen de financiën voorziening en ordening. Kenden de
kleinste gemeenschappen,
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zooals die in Midden-Celebes, geen geregelde belastingheffing, in de grootere, waar
men die wel reeds had, huldigden de bestuurders de opvatting in deze, die de ‘roi
soleil’ eenmaal kernachtig weergaf met de woorden: ‘l'état, c'est moi!’ - Zij
beschouwden zich zelf als gerechtigd om ten eigen bate en die van hunne emgeving
de volle opbrengst van de binnenkomende middelen te genieten; land en volk waren
te hunnen behoeve daar. Dat onder zulk een bestuur geen welvaart kon ontstaan is
duidelijk; de bevolking verarmde. In de landschappen, waar zij de eenige was, die
belastingen kon opbrengen, ging zij onder zware lasten gebukt, doordat de bestuurders
naar het trekken van zoo hoog mogelijke inkomsten uit het volk streefden; in de meer
welvarende, waar b.v. Europeesche ondernemingen voor hunne concessierechten
veel geld inbrachten, werd dit voor luxe van de bestuurdersfamilie met hare omgeving
besteed, bleef het volk onontwikkeld, dikwijls arm en genoot in elk geval in nagenoeg
geen enkel opzicht van de groote inkomsten, die binnenkwamen.
Geleidelijk is hierin verandering gekomen. Het begon in het klein en lang vóór de
Regeering algemeen in de zelfbesturende landschappen met kracht de toestanden
ordende. Hier en daar was al eens een ambtenaar, die een zelfbestuurder wist te
bewegen een deel van de binnenkomende gelden te besteden voor een bepaald doel
van openbaar belang, misschien zich zelf niet bewust dat hij hier een nieuw beginsel
deed aanvaarden. Heel veel moeite kostte dikwijls zulk een incidenteele verandering
niet. Meermalen toch ging zij gepaard met het overnemen van het toezicht op de
inning van zulk een middel door dien ambtenaar. En aangezien dan de opbrengst
dikwijls toenam - er bleef minder aan den strijkstok hangen - was het voor de
zelfbestuurders dikwijls geen onvoordeelige zaak, al stonden zij een gedeelte van de
opbrengst van het middel ten behoeve van land en volk af.
Door enkele aanschrijvingen deed de Regeering
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van hare belangstelling in deze aangelegenheid blijken; in de jongere politieke
contracten vindt men ook van dergelijke landschapskassen, zooals het instituut in de
praktijk al spoedig genoemd werd, melding gemaakt. Maar hierin is een zekere
ontwikkeling waar te nemen.
In den eersten tijd is de vorm, waarin van de landschapskassen gesproken wordt,
deze, dat de bestuurders een deel van hunne inkomsten afstaan tot vorming van de
landschapskas, waaruit dan voor land en volk iets kan worden gedaan. De volgende
stap was principieel van grooter belang: alle inkomsten werden gestort in de
landschapskas, al erkende men nog een persoonlijk recht van de bestuurders op enkele
daarvan; daarna, - de laatste stap - won het inzicht veld, dat ook dit minder juist was
en dat alle inkomsten in beginsel aan het landschap behoorden, uit welks middelen
ook de bestuurder zich zijne inkomsten zag toegekend. Hiermede was theoretisch
de zaak nu zuiver gesteld; scheiding tusschen de financiën van het landschap en den
bestuurder was tot stand gebracht; men stond op vasten bodem en de weg tot
ontwikkeling was gebaand.
Verband houdende met deze beschouwingen, is ook de wijze van bestuur der
landschapsgelden geleidelijk meer nauwkeurig geregeld. Zoolang de kassen werden
beschouwd als vrijwillig ter beschikking gestelde fondsen van den zelfbestuurder,
was het vrijwel zonder belang, wie ze beheerde en verwerkte, mits natuurlijk goede
trouw en behoorlijke besteding van het geld voldoende vast stonden. Daar het meestal
de Gouvernements-ambtenaar was, ter wiens beschikking het geld was gesteld, die
het beheerde, was er geen gevaar te duchten, dat aan deze eischen zou worden te kort
gedaan. Zoodra men evenwel tot de beschouwing kwam, dat die kassen bevatten
gelden van een landschap, dat zij dus als openbare middelen waren te beschouwen,
was het niet meer mogelijk alleen een vertegenwoordiger van het centrale gezag, een
Gouvernements-ambtenaar, met het beheer te belasten. Het lag voor de hand om van
het
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oogenblik af, dat deze beschouwing werd aanvaard, aan het zelfbestuur, als
vertegenwoordigend het landschap, in beginsel het beheer op te dragen. Een voorbeeld
van actieve medewerking van de behartiging van openbare belangen als waarvan
boven gesproken werd.
Zoo ontstonden langzamerhand bepaalde regelen voor het beheer en de
verantwoording van landschapsmiddelen, neergelegd eerst in namens de Regeering
door de Hoofden van Gewestelijk Bestuur vastgestelde z.g. beheersreglementen,
later geconsolideerd in de zelfbestuursordonnantie. Hoewel eene opsomming tot in
alle bijzonderheden niet van belang is, moge toch een oogenblik voor de hoofdtrekken
van dat beheer de aandacht worden gevraagd.
Gelijk bij alle openbare administraties, geldt ook hier als hoofdregel, dat gewerkt
wordt op eene jaarlijks vast te stellen begrooting. Telken jare moet die dóór het
zelfbestuur, orgaan van het gebied, waarvoor zij geldt, in overleg met den plaatselijk
besturenden ambtenaar worden vastgesteld.
Door de noodige instructies is gezorgd dat het zelfbestuur het begrootingsontwerp
met toelichting door dien ambtenaar tijdig in handen krijgt, zoodat zijne medewerking
daadwerkelijk beteekenis heeft. Eenmaal vastgesteld, worden die begrootingen door
de Hoofden van Gewestelijk Bestuur goedgekeurd.
Voor het technische beheer en de administratie der fondsen, is meer kennis van
zaken, voor het kashouden meer betrouwbaarheid in financieele aangelegenheden
noodig dan in inlandsche kringen tot nu toe als regel voorkomen; deze beide moeten
dus wel aan het Europeesch bestuur worden toevertrouwd. Maar ook hier zijn de
noodige instructies gegeven om te voorkomen dat dit alles buiten het zelfbestuur
omgaat; zooveel mogelijk moet het op de hoogte worden gehouden, inzicht van zaken
krijgen, kortom naar aktieve medewerking moet worden gestreefd.
Na afwerking van de begrooting wordt daarvan
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eene rekening opgemaakt. Ook deze moet met de zelfbesturen worden behandeld en
door hen voorloopig worden vastgesteld. Alweer dus: actief medewerken van het
zelfbestuur. De definitieve vaststelling van het slot der rekening geschiedt door het
toezicht houdend orgaan, het Hoofd van Gewestelijk Bestuur.
Het algemeen toezicht op de financiën der zelfbesturende landschappen en het
beheer daarvan houdt een afzonderlijk bureau, het zoogenaamde: ‘Bureau voor
Financieele Aangelegenheden’, dat een onderdeel vormt van het ‘Bureau voor de
bestuurszaken der Buitenbezittingen’ van het Departement van Binnenlandsch
Bestuur. Begrootingen en rekeningen worden daar onderzocht, opmerkingen over
het beheer gemaakt, fouten opgespoord en aangewezen. Ofschoon meermalen
aandrang is uitgeoefend, ook van de zijde der Staten-Generaal, om dezen dienst over
te brengen naar de Algemeene Rekenkamer, is het daartoe nog niet gekomen. Dit is
zeker niet te betreuren. Het toezicht van de Rekenkamer heeft, zoo al niet uitsluitend
dan toch in hoofdzaak, den vorm op het oog, waarin de gelden worden uitgegeven
en verantwoord. Inzake de financiën der landschappen moeten evenwel ook
opmerkingen kunnen worden gemaakt over het beheer en het financieel beleid zelf.
En vooralsnog zou het dus niet gewenscht zijn te achten daarmede een orgaan te
belasten, dat voor dit laatste toezicht minder geschikt te achten is.
De landschapsfinanciën hebben reeds belangrijke beteekenis. Het totaal der budgetten
bedroeg voor de Buitenbezittingen in de jaren1):
1910

f 9.198.933.76.

1911

f 10.450.325.12

1912

f 12.776.432.53

1913

f 13.932.505.73

1914

f 15.068.127.41½

1915

f 15.608.634.47

1916 (raming)

f 14.234.696. -

1) Latere gegevens zijn hier te lande nog niet ontvangen.
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Het was stellig wel de moeite waard om op een dergelijk bedrag behoorlijk toezicht
te laten houden, te zorgen, dat het aan land en volk ten goede kwam. En wanneer
men dan daarbij in aanmerking neemt, dat die inkomsten zoo toegenomen zijn deels
door grootere regelmaat en billijker verdeeling van de lasten, deels ook door die in
plaats van aan een paratiseerend zelfbestuur uit te keeren aan de kassen, om ze althans
gedeeltelijk ten bate van land en volk aan te wenden, dan begrijpt men dat hier groote
belangen zijn behartigd en dat het verrichte werk alle waardeering van ieder
belangstellende in ons koloniaal bezit verdient.
Toch is hier nog lang datgene niet bereikt, waartoe men eens zal moeten komen.
Neemt men de voornaamste uitgaven in beschouwing, dan vindt men de volgende
uitkomsten:
Het totaal van alle uitkeeringen aan zelfbestuurders, hoofden en verder
landschapspersoneel bedroeg:
in 1910

f 2.818.193.15½

1911

f 2.696.211.59½

1912

f 3.142.573.11½

1913

f 3.237.926.43

1914

f 3.281.120.23

1915

f 3.013.151.83½

1916 (raming)

f 3.229.987. -

Laat men het aandeel, dat de bestuurders, landsgrooten en hoofden genieten in den
acijns, opgebracht door concessies en vergunningen voor ondernemingen van
landbouw en nijverheid, buiten beschouwing, zoodat de eigenlijke bezoldigingen
overblijven, dan bedragen deze posten:
in 1910 f

1.882.001.30½

1911

f 1.789.807.30

1912

f 2.539.796.29½

1913

f 2.657.217.35½

1914

f 2.542.687.44

1915

f 2.508.255.86½

1916 (raming)

f 2.694.480. -
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Deze beide posten zijn nog zeer hoog in vergelijking met hetgeen voor land en volk
wordt besteed.
Voor openbare landschapswerken werd uitgegeven:
in 1910

f 1.183.321.27½

1911

f 1.230.309.59½

1912

f 1.382.079.92

1913

f 2.464.499.72½

1914

f 2.132.098.86

1915

f 2.606.075.84

1916 (raming)

f 3.730.209.12

Voor onderwijs en eeredienst werd uitgegeven:
in 1910

f 161.444.76½

1911

f 218.954.65

1912

f 260.526.40

1913

f 463.783. -

1914

f 292.766.37½

1915

f 359.593.82½

1916

f 518.014.25

Hierbij dient nochtans te worden opgemerkt, dat uit deze cijfers geen volledig
beeld is te krijgen van hetgeen in de landschappen voor onderwijs wordt gedaan. In
de eerste plaats komt ook hier hetvolksonderwijs in beginsel ten laste der plaatselijke
rechtsgemeenschappen of bevolkingscomplexen, maar in de tweede plaats
subsidieeren de landschappen het bijzonder onderwijs niet rechtstreeks. Dit geschiedt
door het Gouvernement, dat in den nader te bespreken restitutiepost zich zijne uitgaven
uit dezen hoofde door de landschappen ziet terug betaald.
En eindelijk wordt ook direct van Gouvernementswege in de zelfbesturen wel
onderwijs verstrekt. Ook hiervan vindt men de kosten, voorzoover die terugbetaald
worden, terug in den evenbedoelden post.
Landbouw, handel en nijverheid komen op de begrootingen voor met de volgende
bedragen:
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in 1910

f 48.827.84½

1911

f 82.651.42½

1912

f 77.585.33½

1913

f 190.230. -

1914

f 92.125.45

1915

f 99.248.90

1916 (raming)

f 232.803. -

Eindelijk neemt de restitutie aan het Gouvernement voor in het rechtstreeksch belang
van de landschappen gedane uitgaven eene belangrijke plaats op de
landschapsbudgetten in. Het totaal hiervan omvatte:
in 1910

f 611.190.44

1911

f 912.227.11

1912

f 1.301.898.29½

1913

f 1.598.804.47

1914

f 2.299.258.98

1915

f 2.293.588.70

1916 (raming)

f 2.410.221. -

Deze post vereischt eenige toelichting. Zij vindt haar reden van bestaan in de
omstandigheid, dat het gouvernement in de zelfbesturende landschappen slechts in
zeer beperkte mate belasting heft. De middelen, die het op die wijze uit dit gebied
verkrijgt, kunnen geacht worden voldoende te zijn tot dekking van het aandeel der
zelfbesturen in hetgeen men de algemeene bestuurskosten van Nederlandsch-Indië
zou kunnen noemen als daar zijn: de kosten van de regeering en de hooge colleges,
van de departementen en het verdere algemeene bestuur, van land- en zeemacht, enz.
Maar daarnaast is de regeering verplicht ten behoeve van het zelfbesturend gebied
allerlei uitgaven voor ambtenaren en verder personeel te doen, om het bestuur volgens
hare beginselen te doen doorvoeren, orde en rust te doen handhaven, ontwikkeling
en beschaving te bevorderen. Deze kosten, die elder uit de daar geheven belastingen
worden betaald, zouden hier uitteraard uit dezelfde bronnen moeten komen; er zou
geen enkele aannemelijke reden zijn om
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de ingezetenen van het rechtstreeks bestuurd gebied deze kosten voor die van de
zelfbesturende landschappen te doen dragen. Onthoudt dus de Regeering zich nu van
directe belastingheffing in laatstbedoeld gebied, zij doet zich de werkelijk gedane
uitgaven terugbetalen, voorzoover de landschappen en hunne bevolking er financieel
toe in staat zijn, rekening houdend met de draagkracht der inwoners dus en wat in
de toekomst, naar zich laat aanzien, voorloopig uit de kassen verder zal moeten
worden gedaan. Hiermede wordt de billijkheid dus betracht, ook tegenover de
ingezetenen onder rechtstreeksch bestuur, op wie voorheen feitelijk elke
vermeerdering van bestuurskosten van de landschappen drukte.
Volledig is de restitutie nog lang niet. In het belang van de belastingschuldigen
buiten de landschappen zal men er naar moeten streven haar geleidelijk op te voeren,
totdat volledige terugbetaling is bereikt.
Maar ook de andere bedragen zijn zeker nog niet, wat zij moeten worden. Maken
openbare landschapswerken reeds geen slecht figuur, landbouw, handel en nijverheid
en ook onderwijs zullen op den duur nog heel wat moeten stijgen. Daarentegen zal
de post voor uitkeeringen aan zelfbestuurders enz. wel wat lager moeten worden.
Stellig is op dit punt vooruitgang. De stijging in deze uitkeeringen is relatief veel
kleiner dan die van de landschapsbudgetten in hun geheel; men is dus op den goeden
weg, en kan de toekomst met vertrouwen te gemoet gaan.
Naast de financiën vroeg de geheele bestuursinrichting van de landschappen
voorziening. De geheele inrichting hiervan in de landschappen was gebaseerd op de
belangen van den bestuurder, de landsgrooten met hunne omgeving. Waar veel geld
binnenkwam, hadden dezen dikwijls eene maatschappelijke positie, geheel
onevenredig aan den omvang en de beteekenis van het landschap. Het aantal weinig
of niets doende leden hunner omgeving breidde zich uit; hoe land en volk werden
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bestuurd en hoe het hun ging was van minder belang, als maar het noodige geld
binnenkwam.
Hier viel dus heel wat te veranderen en ook dit was niet altijd gemakkelijk en
eischte veel overleg. Het zou zeker van weinig beleid getuigd hebben om plotseling
allerlei personen, die nooit geleerd hebben iets te doen om in hun onderhoud te
voorzien, aan den dijk te zetten. Zij konden het ook al niet helpen, dat altijd het
verkeerde, historisch geworden systeem had geheerscht. En zij zouden, ongewoon
in hun eigen onderhoud te voorzien, in de omgeving van den bestuurder, die ook den
nieuwen koers nog moest leeren, en die naar inlandsche begrippen zich toch niet van
hen zou hebben kunnen losmaken, een ontevreden groep hebben gevormd met alle
daaraan verbonden gevaren.
Daarom moest hier wel langzaam en met veel beleid vooruitgegaan worden, hoewel
toch ook doelbewust bij elke gelegenheid, die zich voordeed, moest worden
ingegrepen. De langzaamheid, waarmede in deze in het belang van den goeden uitslag
moet worden gehandeld, is evenwel oorzaak, dat relatief nog een zoo groot aandeel
van het budget aan den bestuurder en diens omgeving komt.
Het eerste vereischte is, dat een nauwkeurig inzicht verkregen wordt in de
verschillende functies in het zelfbestuur. Die, welke alleen ornamenteel zijn, komen
voor opheffing in aanmerking. In de praktijk vervult men ze dan, wanneer ze komen
open te vallen, niet weer. En dit openvallen kan in zoover worden bevorderd, doordat
men den titularis in eene andere, nuttiger functie benoemt, wat evenwel niet altijd
mogelijk is, daar de betrokken persoon ook geschikt moet zijn. Geleidelijk ontstaat
zoo evenwel eene zuivering in het landschapsbestuur, waardoor dit in de eerste plaats
doelmatiger van inrichting, en in de tweede plaats ook minder duur wordt.
Deze zuivering is voor onze ambtenaren niet gemakkelijk. Ook hiervoor moeten
zij ten slotte de aktieve mede-
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werking van het zelfbestuur zien te verkrijgen. Hier vooral is die van zoo groot
belang. Doorzetten, hoe gemakkelijk dit misschien zou zijn, zou in de eerste plaats
een groep ontevredenen kunnen doen ontstaan, maar in de tweede plaats ook nog het
gevaar opleveren, dat een organisatie van bovenaf werd opgelegd, dat dus uniformiteit
werd nagestreefd, het gevaar dus voor ontwrichting van wat het meest eigenlijke is
in het zelfbestuur, n.l. zijn historische wording.
Een tweede zaak, in deze van belang, is vooral in de grootere landschappen, de
organisatie van het landschapsbestuur in plaatselijken zin, tegenover de geregeerden.
Gewoonlijk was daaraan ook niet heel veel gedaan. Wel waren er landschappen,
waar aan telgen van het besturend geslacht een gedeelte van het gebied meer in het
bijzonder in exploitatie was afgestaan, ook trof men volkshoofden als bestuurders
van plaatselijke rechtsgemeenschappen aan, maar van een georganiseerd
landschapsbestuur was geen sprake. Een tweede euvel bestond hierin, dat men in
sommige streken eene autochtone bevolking in het binnenland op elke wijze
geëxploiteerd zag worden door kustbewoners van vreemde herkomst, waartoe niet
zelden het gevoel van verachting, dat de laatsten als Mohammedanen voor de
heidensche bewoners der binnenlanden voelden, het zijne bijdroeg.
Zoo goed als bij direct bestuur moest hier eene indeeling worden tot stand gebracht,
waarbij aanknooping tusschen de volkshoofden en het landschapsbestuur door middel
van agenten van dit laatste werd verkregen. Dit was een gelegenheid om personen,
die vroeger slechts ornamenteele functies hadden, te plaatsen, als ten minste de
geschiktheid voor zulk eene betrekking bij hen aanwezig was. Trouwens de stof
hiervoor is niet gemakkelijk in de landschappen te vinden; meermalen heeft men
voor zulke functies hulpkrachten uit het direct bestuurd gebied moeten recruteeren.
Men haalt jarenlange verwaarloozing niet in een korten tijd in. Maar dank zij de
grootere zorg voor de opvoeding, ook onder invloed en
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leiding van de regeering en hare ambtenaren, aan de jongere leden van besturende
families besteed, zal hier vermoedelijk in de toekomst een nieuw geslacht opgroeien,
geschikt om meer een werkelijk aandeel in het bestuur des lands op zich te nemen.
Zoolang dit niet het geval is, wordt door en onder leiding van deze ambtenaren
het noodige verricht. Veel van hetgeen dezen thans nog zelf doen, zal metterijd aan
zelfbestuursorganen moeten worden overgelaten. Hun blijft dan de leiding en het
noodige toezicht, dat de zaken in het rechte spoor blijven.
Onnoodig is het te zeggen, dat aan alle exploitatie van een deel der bevolking met
krachtige hand een eind is gemaakt. Door geregelde aanraking met het volk, door
scherp toezicht op de actie van allerlei personen, telgen uit bestuursgeslachten,
handelaars en dergelijke, is dit euvel afdoende bestreden. Men heeft er niet tegen
opgezien personen, die onverbeterlijk bleken, uit het landschap of het gewest te
verwijderen en op die wijze behoorlijke toestanden geschapen.
Een hiermede nauw verband houdend onderwerp is de regeling van belasting in
geld en in arbeid. Geen van beide was onbekend in de zelfbesturende landschappen;
in beide opzichten bestond in verscheidene zelfs een soort van gewoonterecht en
heerschte minder absolute willekeur, dan wel eens is aangenomen. Nochtans, zooals
de toestand moest zijn, was hij lang niet, en op dit gebied is dan ook in de meeste
landschappen krachtig ingegrepen. Te voren had reeds het gouvernement als
aanhangsel van de politieke contracten een staat doen opnemen, waarin de belastingen
waren opgesomd, die toegelaten waren, terwijl verdere heffing zonder bijzondere
machtiging verboden was. Dit had evenwel niet belet, dat de zelfbestuurders toch
allerlei heffingen deden. Aan dezen toestand is een einde gemaakt. Men heeft het
belastingwezen op nieuw geregeld; voor zoover noodig den bestaanden toestand
geconsolideerd, maar meestentijds een regelmatige belastingheffing inge-
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voerd op het voetspoor van hetgeen in Gouvernementsgebied geheven wordt.
Van verzwaring van lasten is, wat men in den jongsten tijd hieromtrent ook moge
hebben beweerd, hierbij nauwelijks sprake geweest, behalve dan misschien in de
meest primitieve landschappen, waar men van een geregeld bestuur met zijn
verplichtingen en omgekeerd de plichten daartegenover nog geen begrip had en waar
de samenleving nog geheel als gemeenschap moest worden georganiseerd. Of
misschien ook daar, waar men geen geldverkeer kende en zich dus ruilmiddelen voor
de belastingbetaling moest aanschaffen.
Overigens is de druk gelijkmatiger geworden; en de orde, veiligheid en rust, dus
de gelegenheid om tot welvaart te geraken zijn zóó belangrijk verbeterd, dat de
belasting gemakkelijk kan worden gedragen.
Eenigszins anders is het met de belasting in arbeid. Natuurlijk is die gevraagd voor
diensten, die de maatschappij vroeger niet noodig had. Aanleg van groote, verharde
wegen, bouw van flinke bruggen was iets, wat toen niet geschiedde. Nu is de tijd
anders; nu is dit alles noodig. Vooral in den eersten tijd zal, daar dikwijls onder de
leiding van officieren en bestuursambtenaren, niet-technici, gewerkt is, wel eens niet
de meest doelmatige wijze van arbeid zijn gekozen. Maar deze arbeid is ook verricht
in het belang der bevolking zelf; ook haar verkeer en handel zijn er door vermeerderd;
ook zij plukt de vruchten van landbouw en nijverheid, die werden geopend.
Men vergete hierbij niet, dat de vordering van persoonlijke diensten te voren wel
degelijk ook bekend was, al werden die toen veelal meer verricht voor den bestuurder
en diens familie, behalve dan al weer in die allerprimitiefste samenleving. De
maatschappij in haren tegenwoordigen bouw, met hare voortbrenging in hoofdzaak
voor verbruik door de producenten zelf, bezit nog geen krachten, die in loonarbeid
het noodige werk kunnen doen. Daarin is niet op eens verandering te
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brengen; slechts een langdurig ontwikkelingsproces zal dit wijzigen. Zoo is men, wil
men iets tot stand brengen van beteekenis, wel aangewezen op de vordering van
verplichten arbeid.
Naarmate de toestand zich consolideert, zal hier wel verlichting volgen. Trouwens
van den beginne af is gestreefd naar regelmaat in de heffing, is een vaste gedragslijn
omtrent vordering en vrijstelling aangenoemen en is de vordering beperkt tot werken
van waarlijk algemeen belang. Al is dan ook misschien tijdelijk wel eens hier en daar
eenige ontevredenheid ontstaan, over het algemeen is de bevolking hierdoor toch
zeer zeker er beter aan toegekomen en haar welvaart indirect bevorderd.
Naast het bestuur en het financiewezen eischte ook de rechtspraak voorziening. Wel
was de inheemsche rechtspraak ook in de landschappen niet die caricatuur, waardoor
zij door vele Nederlandsche juristen jaren lang is uitgemaakt, maar het is er toch ook
verre af, dat men zich in elk opzicht bij de toestanden, die op dit gebied heerschten,
kon nederleggen. Gewoonlijk diende men in de eerste plaats te zorgen dat het recht
daadwerkelijk bereikbaar was voor ieder, die het zocht, dat niet de geboorte uit of
de verwantschap b.v. door aanhuwelijking met de bestuurdersfamilie gelegenheid
gaf zich over de rechtsregelen heen te zetten. Verder was ook noodzakelijk, dat
geregelde berechting van zich voordoende geschillen werd ingevoerd, dat de bevolking
niet alleen wist, waar zij haar recht kon zoeken, doch ook dat zij op die plaatsen op
geregelde tijdstippen terecht kon. En ten slotte diende men te zorgen, dat de
beslissingen, die in verband met het toenemende verkeer veel talrijker waren dan
voorheen, werden vastgelegd, niet meer alleen in het geheugen der betrokkenen
vastgehouden. Zoo werden geregelde, korte aanteekeningen van de behandelde zaken
gehouden.
Op dit gebied hebben onze bestuursambtenaren in
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het algemeen waarlijk zeer goed werk geleverd. Zich aanpassend aan hetgeen zij
vonden, hebben zij in het algemeen het goede daaruit weten te behouden; daarop is
voortgebouwd. Stellig hebben enkelen wel eens te veel aan het westersch procesrecht
gedacht en dat te zeer willen navolgen, maar over het algemeen zijn zij er in geslaagd
een doelmatig, voor de inlandsche bevolking bruikbaar rechtswezen tot stand te
brengen, gebouwd op de goede elementen in hetgeen zij vonden, met afsnijding van
uitwassen in verkeerde richting. Merkwaardig hoe zij hierin slaagden, terwijl in het
direct bestuurd gebied door de juristen iets westersch werd ingevoerd, dat volkomen
bleef staan buiten het eigenlijke volksleven als een geheel onbegrepen, onpraktisch,
voor het volk vrijwel onbruikbaar orgaan. Wat men in de rechtsregelingen van de
zelfbesturen aantreft, vooral als men de praktijk daarvan kent, geeft inderdaad wat
de bevolking voor de berechting van hare zaken noodig heeft en wat daarnaast noodig
is om vlugge en voldoend nauwkeurige behandeling harer geschillen te waarborgen.
Wat op het gebied van onderwijs geschied is, mag op verschillende plaatsen ook
reeds gezien worden. In Atjeh, in Timor, in de landschappen op Celebes is op dit
gebied reeds heel wat tot stand gebracht; hier en daar moest men de regeling van de
zaak geheel ter hand nemen. zooals in Zuid-Celebes en in Atjeh; elders, gelijk in
Midden-Celebes en in Timor1) kon men samen-

1) Volgens het algemeen verslag van het onderwijs in Ned. Indië over 1916 waren in Atjeh in
dat jaar reeds 196, in Timor 89 volksscholen benevens nog onderscheidenlijk 22 en 10
openbare inlandsche scholen 2e klasse en in Celebes 104 dergelijke bijzondere scholen
(eigenlijk volksscholen), in Timor nog 6 bijzondere scholen. Deze cijfers werden slechts
genoemd om een algemeenen indruk te geven. Zij zijn niet geheel zuiver, daar voor
Zuid-Celebes b.v. een deel der scholen in direct bestuurd gebied ligt en ook op Timor enkele
in hetzelfde geval verkeeren. Ook is de afscheiding tusschen volksscholen en andere niet
overal doorgevoerd, soms is men in een tijdperk van overgang.
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werking zoeken met plaatselijk arbeidende zendingscorporaties. Maar op welke wijze
men ook arbeidde, steeds is er zooveel mogelijk naar gestreefd een organisch geheel
te krijgen, geen scholen te stichten alleen voor betere kringen, maar ook een zeer
eenvoudig, algemeen volksonderwijs ingang te doen vinden. Gemakkelijk is dit
laatste weer niet, de maatschappij toont zelf in dit opzicht nog zoo weinig aktieve
belangstelling, maar langzamerhand komt men op dit gebied ook wel vooruit.
Het voortgezet onderwijs sluit zich bij de plaatselijke toestanden aan; waar, zooals
ter Oostkust van Sumatra, vele Europeesche ondernemingen op allerlei gebied
werkkracht vragen, gaat men met het onderwijs natuurlijk verder dan bij voorbeeld
in Zuid-Celebes, waar de inheemsche maatschappij zelve zulke geschoolde krachten
nog niet zou kunnen gebruiken. Veel werk wordt ook gemaakt van de opvoeding
van toekomstige bestuurders en andere aanzienlijke jongelieden; waar mogelijk wordt
er naar gestreefd, dat zij wat verder gaan zien dan de grenzen van het landschap, dat
zij een opleidingsschool op een van de hoofdplaatsen of in elk geval eene degelijke
inrichting van onderwijs bezoeken.
Zooals boven reeds werd opgemerkt, van de uitgaven voor het onderwijs geven
de landschapsbegrootingen een zeer onvolledigen indruk. Ten eerste doordat het
volksonderwijs door de plaatselijke belanghebbenden wordt bekostigd, maar ook
doordat dikwijls Gouvernementsscholen in zelfbesturend gebied bestaan, welker
kosten als zij terugbetaald worden, in den post voor restitutie begrepen zijn.
Zeer veel is echter geschied op het gebied van openbare werken. Wegen zijn
aangelegd, bruggen gebouwd, verkenningen gedaan voor spoor- en trambanen in
sommige streken; opsporing van delfstoffen heeft hier en daar plaats gehad, bezoeken
van ondernemers op allerlei gebied om de toestanden te verkennen zijn aangemoedigd.
De landschappen liggen in tegenstelling met vroeger open. Wanneer thans onze
Nederlandsche ondernemers
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en ons nationaal kapitaal in die streken toekomst zien, zullen uiterlijke
omstandigheden hen niet meer in den weg behoeven te staan. Tot in de diepste
binnenlanden kan het Gouvernement hun veiligheid van personen en goederen, rust
en orde waarborgen; de economische ontwikkeling wordt door ongewenschte
toestanden op dit gebied niet meer belemmerd.
In het algemeen berust thans de bevoegheid tot het verleenen van concessies bij
het Gouvernement. In verband met de gevaren, verbonden aan de toelating van allerlei
verkenners, die nu juist niet altijd uit de beste kringen voortkwamen, gelet ook op
de ondervinding, in sommige landschappen opgedaan, heeft men het wenschelijk
geoordeeld deze macht aan het Gouvernement te trekken. Veel is hierdoor niet
veranderd; de Regeering deed in de laatste jaren reeds een scherper toezicht op de
uitgifte van concessies uitoefenen. Door deze handelwijze is men nu zeker, dat de
opbrengst der concessies voor een goed deel ten bate van land en volk komt.
Veelal wordt die opbrengst verdeeld tusschen het Gouvernement en het zelfbestuur.
Te recht heeft men aangenomen, dat de toevallige ligging van b.v. een mijn binnen
een zelfbesturend landschap geen reden behoeft te zijn, dat dit landschap, hoe klein
het ook is, bij uitsluiting de volle opbrengst van die concessie geniet; ook het groote
geheel, Nederlandsch-Indië, heeft recht op een aandeel in de opbrengst van deze
bodemrijkdommen, waar die ook liggen.
Het tot nu ter besprokene gold veranderingen op gemeenschapsgebied. Ook op
maatschappelijk gebied is echter heel wat gewijzigd.
Slavernij en pandelingschap zijn afgeschaft. Ook hierbij waren merkwaardige
moeilijkheden te overwinnen. Men heeft voorheen gemeend, dat eenvoudige
vrijverklaring van de slaven van Regeeringswege voldoende zou zijn om het instituut
der slavernij te doen verdwijnen, gewend als men was, denkende aan de plantage-sla-
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vernij der westerlingen, een sterk verlangen naar het verkrijgen van vrijheid te
onderstellen.
Men vergat hierbij nochtans, dat zulk een vrijverklaring door het Gouvernement,
dat geheel stond buiten de oorzaken en verhoudingen van geboorte, schuld,
gevangenschap enz., waaruit die slavernij was ontstaan, in het oog van de betrokkenen,
vrijen zoowel als onvrijen, geen werkelijk besef van vrijheid wakker riep. Men zag
er blijkbaar geen rechtsgrond in, die den ouden toestand beëindigde. En men kende
het Gouvernement op grond van zijn machtspositie wel de bevoegdheid toe om een
dergelijke maatschappelijke verandering te gelasten, doch om haar tot werkelijkheid
te maken, was nog iets anders noodig; de nieuwe toestand moest in het oog der
betrokkenen rechtstoestand worden.
Later is men dan ook van gedragslijn veranderd. Men heeft alle slaven gestempeld
tot pandelingen d.z. lieden, die zich verplicht hebben een schuld door arbeid voor
den schuldeischer af te lossen. Daarop heeft men voor beide categorieën bepaald,
dat de gefixeerde schuld elke maand geacht werd voor een zeker bedrag te
verminderen krachtens den verrichten arbeid. Zoo worden dus na een zekeren termijn
alle slaven en pandelingen vrij. En daarnaast verbood men het op nieuw wegens
schuld in pandelingschap nemen van personen. Een zeer nuttige maatregel, waardoor
aan groote misbruiken in de inlandsche maatschappij een eind werd gemaakt.
Ook andere voorwaarden voor welvaart binnen de inlandsche maatschappij zijn
geschapen. Speciale heffingen van bevoorrechte families zijn afgeschaft, gebroken
is met het apanagestelsel, waardoor sommige leden van besturende families in een
speciaal gebied bijzondere rechten op enkele producten hadden, het verkeer is vrij
gemaakt, het pasarwezen door het bouwen van geschikte loodsen, het openen van
nieuwe markten ontwikkeld, kortom op allerlei wijze zijn hier belemmeringen
verwijderd en is de ontwikkeling aangemoedigd. Er zijn dan ook reeds belangrijke
verschillen zichtbaar bij vroeger
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vergeleken. Uitvoer en invoer zijn niet alleen kolossaal gestegen, maar ook de
productie voor eigen gebruik, daarmede de welvaart der bevolking, is verbazend
toegenomen.
Wat is nu, bij de bestaande toestanden en verhoudingen, de toekomst van de
zelfbesturende landschappen?
Politieke beteekenis tegenover het Gouvernement hebben zij feitelijk geen van
alle meer. Hebben de grootere hunner die vroeger al gehad, de feitelijke
machtsverhoudingen en hare ontwikkeling hebben die een einde doen nemen.
Wat de landschappen feitelijk zijn geworden, is, gelijk boven reeds werd gezegd:
zelfbesturende onderdeelen van het Nederlandsch-Indische koloniale staatsverband,
met een voor zulke onderdeelen bijzonder uitgebreide bevoegdheid. Men kan ze min
of meer vergelijken met provinciën, mits men hunne geschiedenis hierbij in
aanmerking neemt en daaruit hunne groote bevoegdheid verklaart.
Zooals boven reeds werd gezegd, gaat men veelal uit van de onderstelling van bij
de zelfbestuurders berustende absolute macht op ieder gebied. Men ziet dan ook,
onder de leiding thans van onze ambtenaren, door de zelfbesturen regelingen treffen
voor elk gebied, waar zich daaraan maar de behoefte doet gevoelen. Hier is iets
eigenaardigs in. Die regelingen toch omvatten zaken, die voor het direct gebied aan
den kolonialen wetgever zijn voorbehouden, en die in vele opzichten boven de
ontwikkeling van het landschap en zijn bestuur uitgaan.
Op den duur schijnt mij daarin een gevaar gelegen. Reeds thans heeft men op de
centrale bureaux voor enkele onderwerpen b.v. belastingheffing z.g. modelregelingen
samengesteld, die de zelfbesturen slechts hebben uit te vaardigen. Ook heeft men,
als het gebied van de landschappen in een bepaalde streek te klein was, hunne
bestuurders de noodige regelingen gezamenlijk doen treffen, zelfs hunne kassen
vereenigd tot eene alge-
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meene kas, afdeelings- of onderafdeelingskas genaamd, hun gezamenlijk
toebehoorend. Boven werd reeds opgemerkt, dat men ook kunstmatig grootere
zelfbesturende landschappen uit kleinere samenstelde.
Deze gedragslijn nu kan, dunkt mij, op den duur niet gevolgd worden. Zij is geen
werkelijk behoud van zelfbestuur; zij leidt tot bestuur door de ambtenaren, doch
buiten de elders geldende wettelijke bepalingen om; tot uitvaardiging van regelingen,
afkomstig van de bureaux, in naam slechts uitgevaardigd door de zelfbesturen. Dit
alles moge praktisch in de eerste jaren der ontwikkeling noodzakelijk geweest zijn,
op den duur wordt het een het Gouvernement onwaardige vertooning. Zoo is het ook
met die vereenigde kassen. Zijn de landschappen te klein om een eigen kas van eenige
beteekenis te hebben, dan zijn hunne bestuurders ook niet in staat een oordeel te
hebben over de besteding van de vereenigde kassen voor hun gezamenlijk gebied.
Ook dit leidt tot werkelijk beheer door ambtenaren der Regeering, tot een fictie van
beheer door zelfbesturen.
Nu meene men niet, dat vrees voor misbruiken mij het bovenstaande in de pen
gaf. Ik geloof niet, dat men die behoeft te koesteren; het gehalte onzer ambtenaren
- wij mogen dat met trots constateeren - is daarvoor veel te goed, het toezicht daarbij
is ook afdoende. Maar een dergelijke fictieve toestand als hier langzamerhand is
ontstaan, schijnt mij op den duur staatsrechtelijk niet toelaatbaar; rechtsvorm en
werkelijkheid moeten elkander dekken.
Op den duur zal men het standpunt van thans dan ook niet kunnen blijven innemen.
Naarmate er zaken te regelen vallen, die moeten gelden voor een grooter gebied dan
een landschap of van zoodanigen aard zijn, dat zij buiten de begrippen aldaar vallen,
regele men zelf. Dit is ten slotte ook in het belang van het voortbestaan der
zelfbesturen, wier werkelijke positie, als men voortdurend zulke eischen stelt, waaraan
zij niet kunnen beantwoorden, in gevaar zou kunnen komen.
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Aanvulling van de zelfbestuursordonnantie en, zoo noodig, van nog bestaande
politieke contracten in dien zin, dat daaruit blijkt hoever de regelende bevoegdheid
van de zelfbesturen gaat, schijnt mij in de toekomst noodzakelijk. En voorzoover
voor de zelfbesturen van een bepaalde afdeeling, b.v. Midden-Celebes, gezamenlijk
kasbeheer of gezamenlijke regeling noodig is, zou een zelfbesturend orgaan, van
Gouvernementswege krachtens de decentralisatiewet in het leven geroepen, die taak
op zich kunnen nemen. Aan de zelfbesturen blijft dan de behartiging van de
landschapszaken in engeren zin, dus van datgene, waartoe zij met eenige leiding in
staat zijn.
Hoe evenwel de toekomst moge zijn, het bovenstaande zal voldoende zijn om den
indruk te vestigen, dat ook in de jongere jaren na de gezagsbevestiging zelve, met
de noodige voortvarendheid in zelfbesturend gebied is voortgewerkt en dat daar door
onze ambtenaren heel wat schoon en nuttig werk is verricht. Het was een werk van
consolidatie, van vreedzamen opbouw van datgene, waarvoor in eene vroegere periode
de grondslagen waren gelegd en als zoodanig uiterlijk minder schitterend dan die
gezagsbevestiging zelve, maar innerlijk van stellig even groote waarde, een werk,
dat in de toekomst schoone vruchten zal dragen.
De resultaten van dien arbeid zijn in dubbelen zin aan ons volk ten goede gekomen.
In de eerste plaats hebben zij ons aanzien als koloniale mogendheid niet onaanzienlijk
verhoogd, maar in de tweede plaats hebben zij ongetwijfeld bijgedragen tot die
verhooging van volkskracht en nationaal zelfbewustzijn, die wij in breede kringen
in de laatste jaren mogen constateeren.
En eindelijk zijn die resultaten ten goede gekomen - en zullen zij in steeds ruimer
mate ten goede komen - aan de belangen van land en volk in onze koloniën.
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Enkele problemen der stellaire astronomie
Door Dr. P.J. van Rhijn.
Tot omstreeks 1800 bepaalde zich de beoefening der sterrenkunde bijna uitsluitend
tot de waarneming en verklaring van de bewegingen der planeten. Met het verschijnen
van Laplaces ‘Mécanique Céleste’ in het begin der negentiende eeuw werd de kroon
gezet op het werk, waaraan eenige geslachten astronomen hunne beste krachten
hadden gewijd en dat kan worden samengevat in een antwoord op deze vragen: Welke
is de structuur van ons planetensysteem? Welke zijn de afstanden, de banen en de
massa 's der planeten? Welke is de algemeene wet, die de bewegingen beheerscht
en kunnen deze zonder rest uit die algemeene wet worden gededuceerd? Overzien
wij den weg waarlangs de oplossing dezer problemen zich heeft bewogen, dan kunnen
wij de volgende ontwikkelingsstadia onderscheiden: In den vóór-Copernicaanschen
tijd wordt algemeen het stelsel van Ptolomeus gehuldigd; de aarde staat in het centrum
van het heelal waaromheen zich zon, maan en planeten bewegen. Copernicus stelt
de zon in het middelpunt van ons planetensysteem en ontdekt hiermee zijn ware
structuur. Vervolgens zijn het Tycho Brahe en Keppler, die de bewegingen der
dwaalsterren aan een nauwkeurig onderzoek onderwerpen; de eerste door
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een onvermoeide waarneming van de posities dier hemellichamen, de tweede door
te zoeken naar de empirische wetten, volgens welke de door zijn voorgangers
vastgestelde bewegingen plaats hebben. Hij deed dit door verschillende
onderstellingen te maken aangaande de banen en snelheden der planeten en deze
onderstellingen zoodanig te varieeren, dat ten slotte de posities, die hij uit de gemaakte
hypothesen afleidde, met de waarneming overeenstemden.
Daarna is het Newtons genie geweest, dat de empirisch gevonden wetten uit een
enkel principe wist af te leiden en bewees dat dit beginsel niet anders is dan de kracht,
die een steen op de aarde doet vallen. Hiermee werd voor het eerst de mechanica op
de hemellichamen toegepast. Het is van nu aan niet meer voldoende nieuw ontdekte
bewegingen te beschrijven en onder empirische wetten samen te vatten; veeleer zal
de vraag moeten worden beantwoord of het mogelijk is deze uit Newtons
aantrekkingskracht af te leiden.
Bij verder onderzoek bleek, dat de regelen, die Keppler in de bewegingen ontdekt
had, slechts bij benadering in de natuur vervuld waren; hetgeen in volkomen
overeenstemming is met de onderstelling, dat aan de aantrekkingswet universeele
geldigheid toekomt. Immers Newton had bewezen dat een planeet zich volgens de
Kepplersche wetten moet bewegen, indien deze uitsluitend de werking van de zon
ondergaat; de vraag doet zich nu voor of de afwijkingen van de Kepplersche regelen
uit de aantrekking der overige planeten kunnen worden verklaard. Aan de
beantwoording van dit probleem hebben de beste mathematici der achttiende eeuw
hunne krachten gewijd. En zoo wordt dan thans het geheele zonnestelsel begrepen
als een geweldig mechanisme, welks zeer gecompliceerde bewegingen kunnen worden
afgeleid uit één enkel beginsel n.l. de aantrekkingskracht van Newton1).

1) Geheel juist is dit niet. Reeds sinds langen tijd was het bekend dat de baan, waarin de planeet
Mercurius zich om de zon beweegt, veranderingen ondergaat, welke niet uit de aantrekking
der overige planeten kunnen worden verklaard. Einstein heeft bewezen dat deze veranderingen
in overeenstemming zijn met de gravitatietheorie, die uit zijn z.g. relativiteitstheorie volgt.
De bewegingsvergelijkingen, afgeleid uit Einsteins beschouwingen, wijken n.l. eenigszins
af van de classieke vorm en het blijkt dat de storing in de baan van Mercurius uit deze
afwijkingen kan worden verklaard.
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Vergeleken bij de zoogenaamde theoretische astronomie, waarvan ik zeer schematisch
de ontwikkeling heb aangegeven, bevindt zich de wetenschap der vaste sterren in
een weinig gevorderd stadium. Dit verwondert ons niet. Immers de hulpmiddelen,
waarover de moderne astronomie beschikt ten einde de geheimen van het sterrenstelsel
te doorgronden, waren tot voor een zestigtal jaren onbekend, of althans niet voldoende
geperfectioneerd, om van groote waarde te kunnen zijn.
Het probleem, dat de nieuwere sterrenkunde heeft gesteld, kan in het kort aldus
worden geformuleerd: Welke is de structuur van het zichtbare gedeelte van het heelal
en langs welke ontwikkelingslijnen is het tegenwoordige stadium bereikt? Ik laat
hier buiten beschouwing de plaats, die de nevelvlekken en de bolvormige
sterrenhoopen in dit systeem innemen, aangezien dienaangaande nog zoo weinig met
zekerheid valt te zeggen. Bepalen wij ons dus tot de sterren, die niet zijn opgehoopt
in clusters, dan moet allereerst de vraag worden beantwoord of de verzameling dier
hemellichamen inderdaad een structuur heeft, of alle te zamen een eenheid vormen,
dan wel of elk groepje sterren een afzonderlijk stelsel vormt, zoowel in geboorte als
in ontwikkeling onafhankelijk van de rest. Wij kunnen wel met zekerheid zeggen
dat de eerste der twee mogelijkheden aan de werkelijkheid beantwoordt, dat m.a.w.
de ons omringende sterren één systeem vormen, het zoogenaamde Melkwegstelsel
waartoe ook de zon behoort.
Dit blijkt in de eerste plaats uit hun rangschikking in de ruimte. Een der meest
opvallende trekken
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van den nachtelijken hemel is wel de Melkweg, die lichtende band welke het
zonnestelsel ongeveer langs een cirkel omsluit. In den telescoop gezien lossen deze
lichtende wolken zich grootendeels op in millioenen individueele sterren en een
oppervlakkige beschouwing leert reeds dat het aantal hemellichamen in den Melkweg
zeer veel grooter is dan aan andere gedeelten van het firmament.
Dit is echter geenszins de meest interessante eigenschap die den Melkweg toekomt.
Indien wij namelijk de aantallen sterren van een bepaalde helderheid aftellen, die in
verschillende richtingen op een telkens even groot gedeelte van den hemelbol zijn
gelegen, dan blijkt dat dit aantal regelmatig afneemt van den Melkweg naar diens
polen, welke gelegen zijn in een richting loodrecht op het galactische vlak1). Wij
moeten er den nadruk op leggen dat deze afname regelmatig plaats vindt. Immers
hieruit volgt dat de Melkweg niet slechts van locale beteekenis is voor de structuur
van het sterrensysteem, dat hij integendeel verband houdt met de rangschikking der
hemellichamen ook in die deelen van de ruimte, welke gelegen zijn buiten het
eigenlijke galactische vlak.
Dit is wel een eerste bewijs voor de eenheid van het sterrenstelsel. Hiermee is
echter de vraag hoe de sterren in dat stelsel verdeeld zijn in 't geheel niet uitgeput.
Om dit probleem volledig te kunnen oplossen, zouden wij van elke individueele ster
moeten kennen zoowel de richting waarin zij gezien wordt als haar afstand tot de
zon. Immers met deze kennis gewapend zou het mogelijk zijn op een verkleinde
schaal een afbeelding van het geheele systeem te construeeren, waarin de
verhoudingen der afstanden dezelfde zijn als in het groote stelsel. Representeeren
wij daartoe elke ster door een bolletje, dan hebben wij in een bepaalde richting n.l.
de richting waarin de ster

1) d.i. het vlak waarin de Melkweg gelegen is.
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gezien wordt en op een bepaalden afstand van een willekeurig aangenomen punt,
dat de aarde voorstelt, telkens een bolletje te plaatsen. Het geheel dier bolletjes is
een afbeelding van het sterrenstelsel, waaruit de verdeeling der hemellichamen in
het werkelijke systeem direct zou zijn af te lezen.
Het is op dit oogenblik nog niet mogelijk tot de constructie van een dergelijk
miniatuur-heelal over te gaan. De grootste moeilijkheid wordt opgeleverd door onze
gebrekkige kennis van de afstanden der sterren. Terwijl de richting waarin een
hemellichaam wordt gezien met groote nauwkeurigheid kan worden bepaald, zijn
de afstanden van slechts enkele honderden sterren bekend en deze behooren zonder
uitzondering tot de dichtbijstaande. Dit ligt in den aard van de zaak: immers de
afstand wordt afgeleid uit de waargenomen parallax d.i. de schijnbare verplaatsing,
die een hemellichaam ondergaat ten gevolge van de jaarlijksche beweging van de
aarde om de zon. Naarmate een ster verder van ons verwijderd is, zal deze verplaatsing
kleiner zijn en als de afstand tweehonderd lichtjaren overschrijdt, is de verschuiving
te gering, om zelfs met de beste hulpmiddelen te worden gemeten. Zoo bepaalt zich
dus onze kennis der direct gemeten afstanden tot een zeer klein gedeelte van het
sterrenstelsel, gelegen in de onmiddellijke omgeving van de aarde.
Ten einde een inzicht te krijgen in de rangschikking der sterren in de ruimte is het
echter gelukkig niet noodig van elk individueel object den afstand te kennen. Het
aantal hemellichamen is zoo groot, dat wij met succes statistische methoden ter
bereiking van ons doel kunnen toepassen. De vraag luidt dus niet meer: Welke is de
afstand van deze of gene individueele ster? maar: Hoe groot is het aantal sterren
tusschen 0 en 100,100 en 200, 200 en 300 enz. lichtjaren? De mogelijkheid om dit
probleem op te lossen zonder kennis van den afstand van elke afzonderlijke ster,
wordt geopend door de bepaling van den gemiddelden afstand van groepen hemel-
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lichamen, welke langs een geheel anderen weg kan worden uitgevoerd dan diegene,
welke werd aangegeven ter afleiding der individueele afstanden. Deze laatste bestond
in het meten van de verplaatsing, die een hemellichaam ondergaat ten gevolge van
de jaarlijksche beweging van de aarde om de zon; daar nu echter die verplaatsing te
klein blijkt om met voldoende nauwkeurigheid bepaald te worden, moeten wij uitzien
naar een andere beweging der sterren, die eveneens voortvloeit uit een
positieverandering der aarde, maar die aanzienlijk grooter is. Deze wordt gevonden
in de zoogenaamde parallactische beweging d.i. de verplaatsing die een hemellichaam
ondergaat ten gevolge van de beweging van het zonnestelsel door de ruimte. Per jaar
is zij in een gunstig geval reeds tweemaal grooter dan de parallax, die het gevolg is
van de beweging der aarde om de zon en ze heeft bovendien het enorme voordeel
met den tijd steeds toe te nemen. Immers de zon en met haar de aarde bewegen zich
practisch in een rechte lijn naar een punt in het sterrenbeeld Hercules; de hieruit
voortvloeiende verplaatsing der sterren zal dus ook onveranderlijk zijn van richting
en daarom met de jaren grooter worden. Het bezwaar van de kleinheid der te meten
quantiteiten zal hier dus niet zoo overwegend zijn als bij de bepaling der jaarlijksche
parallaxen. En indien de sterren zelf in rust waren, zou het een bijzonder eenvoudige
zaak zijn om den afstand van elke individueele ster uit de besproken plaatsverandering
te bepalen. Want het is gemakkelijk in te zien, dat deze in dezelfde verhouding kleiner
wordt waarin de afstand toeneemt; de afstand zou dus omgekeerd evenredig varieeren
met de parallactische beweging en de evenredigheidsfactor zou zijn de zonssnelheid
welke langs anderen weg kan bepaald worden.
De moeilijkheid is nu echter, dat de sterren niet in rust zijn en de vraag doet zich
dus aanstonds voor, welk gedeelte van de totaal waargenomen beweging moet worden
toegeschreven aan de ster zelf, welk gedeelte aan een reflex van de zonsbeweging.
Aangezien
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deze vraag niet te beantwoorden is, zal het onmogelijk zijn langs den aangegeven
weg den afstand van het een of ander individueel hemellichaam te bepalen. Indien
wij echter onderstellen, dat de zelfbewegingen der afzonderlijke sterren elkaar
wederzijds opheffen, dat dus de gemiddelde zelfbeweging van zoo'n groep nul is,
dan kan, volgens de juist besproken methode, de gemiddelde afstand van dezelfde
groep gevonden worden. Immers de zelfbewegingen der sterren, die ons beletten de
individueele afstanden te vinden, zullen het gemiddelde niet beïnvloeden. Op grond
van deze beschouwingen en tevens gebruik makende van de direct gemeten afstanden,
voorzoover deze van dienst kunnen zijn, is het mogelijk gebleken de gemiddelde
parallax te vinden van bepaalde groepen sterren over veel grootere deelen van de
ruimte dan waarbinnen individueele afstandsbepaling mogelijk is.
Wij zullen deze methode bij voorkeur toepassen op hemellichamen waarvan wij
a priori mogen verwachten, dat de afstanden niet al te zeer verschillend zijn. Om
deze reden worden gewoonlijk in één groep vereenigd sterren met dezelfde
hoekbeweging1) en schijnbare helderheid, welke eigenschappen te zamen reeds een
goed criterium voor de parallax vormen.
Verder is het nu mogelijk gebleken een schatting te maken van de afwijking der
individueele afstanden van het gevonden gemiddelde. Indien dus die gemiddelde
afstand b.v. vijfhonderd lichtjaren bedraagt, dan kunnen wij aangeven welk percent
van het totale aantal eener groep gelegen is tusschen honderd en tweehonderd
lichtjaren, welk percent tusschen tweehonderd en driehonderd lichtjaren enz. Hiermede
zijn wij ons doel reeds zeer veel nader gekomen: wij kunnen nu van elke groep

1) d.i. de hoek waaronder de jaarlijksche verplaatsing van een ster van uit de aarde gezien wordt.
Dat deze hoekbeweging een maat is voor den afstand zal gemakkelijk worden ingezien, als
wij bedenken dat een spoortrein zich des te sneller schijnt te bewegen, naarmate wij er dichter
bijstaan.
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sterren het percentgetal berekenen, dat gelegen is tusschen bepaalde grenzen van
afstand, mits de hoekbeweging en schijnbare helderheid van alle leden der groep
gemeten zijn. Ondersteld nu eens, dat deze beide grootheden voor alle bestaande
sterren gevonden waren, dan zou het dus ook mogelijk zijn van alle sterren te
berekenen welk percent besloten ligt tusschen gegeven grenzen van afstand. Deze
kennis zou voldoende zijn om tot de constructie van een miniatuur-heelal over te
gaan, wel is waar niet meer in dezen zin, dat wij van elk bolletje, dat een ster
representeert, de positie precies weten aan te geven, maar wel in deze andere
beteekenis dat het aantal bolletjes bekend is, hetwelk in een bepaalde richting en
tusschen bepaalde grenzen van afstand moet worden geplaatst, om een beeld van het
werkelijke stelsel te verkrijgen.
Nu valt er niet aan te denken van alle sterren de schijnbare helderheid en de
hoekbeweging te bepalen: hun aantal bedraagt eenige duizenden millioenen. Dit zou
op zich zelf voor de oplossing van ons probleem niet bedenkelijk zijn, indien wij
slechts konden aannemen, dat de hemellichamen, waarvan de bedoelde grootheden
wèl zijn waargenomen, een juist beeld gaven van het geheele stelsel. Maar ook dit
is zeker niet het geval; de hoekbewegingen zijn, om voor de hand liggende redenen,
alleen bekend voor de schijnbaar heldere sterren. Indien wij dit materiaal aan onze
berekeningen ten grondslag leggen, kunnen wij geenszins verwachten de structuur
van het ware stelsel te vinden. Immers om maar één punt te noemen: wij zouden op
deze wijze tot de conclusie moeten komen, dat het aantal sterren per eenheid van
volumen sterk afneemt, naarmate de afstand tot de aarde grooter wordt, niet omdat
dit in het Melkwegstelsel inderdaad het geval is, maar omdat de ver verwijderde
sterren, ceteris paribus, een geringe schijnbare helderheid hebben en dus bij ons
onderzoek zijn uitgesloten.
Zoolang dus alleen van de apparent heldere sterren
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de hoekbewegingen bekend zijn, zal het totaal aantal sterren tusschen bepaalde
grenzen van afstand niet kunnen worden bepaald; en het is voorloopig ook niet in te
zien, dat zulks ooit mogelijk zal zijn. Immers het aantal donkere lichamen kan dat
der heldere nabijkomen of overtreffen zonder dat hunne aanwezigheid zich ons
verraadt.
Aangezien dus de totale hoeveelheid sterren tusschen bepaalde grenzen van afstand
niet kan worden gevonden, zullen wij ons tevreden moeten stellen met de afleiding
van het aantal, wier absolute helderheid een bepaalde waarde heeft. Deze aantallen
kunnen, althans binnen beperkte deelen van de ruimte, volledig worden afgeteld;
immers wij kennen de grens van schijnbare helderheid tot welke onze catalogus
compleet is en voor elken afstand dus ook de grens van absolute helderheid, boven
welke alle sterren moeten zijn waargenomen. En indien verder mag worden
aangenomen, dat het getal hemellichamen van één bepaalde absolute helderheid op
elken afstand hetzelfde percentgetal bedraagt van het totaal aantal sterren op
dienzelfden afstand, dan kunnen wij nu inderdaad overgaan tot de constructie van
een miniatuur-heelal. Wij weten wel is waar niet het absolute getal bolletjes, dat in
een bepaalde richting en op een bepaalden afstand in de eenheid van volumen moet
worden ondergebracht; maar wel zijn de verhoudingen dezer aantallen voor
verschillende afstanden tot de aarde bekend. Immers deze verhoudingen zijn volgens
onderstelling voor de totaliteit der sterren dezelfde, als voor lichamen van éénzelfde
absolute helderheid, welke laatste volledig kunnen worden afgeteld.
Hiermede is het dus mogelijk geworden de verhoudingen der aantallen sterren per
volumeneenheid in verschillende deelen der ruimte aan te geven. Deze zoogenaamde
densiteiten kunnen nog worden verbeterd met behulp van de aantallen sterren van
elke schijnbare helderheid, die voor veel lichtzwakkere objecten bepaald zijn dan
het materiaal dat in de voorgaande beschou-
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wingen kon worden verwerkt en waarvoor immers ook de hoekbeweging bekend
moest zijn.
Ons probleem is hiermee opgelost. Wij hebben een langen weg moeten afleggen,
niet omdat de vraag zelf zoo gecompliceerd is, maar omdat de afstanden der
hemellichamen zoo uiterst moeilijk te bepalen zijn. Kenden wij den afstand en de
richting van elke ster, dan zou de verdeeling der hemellichamen in de ruimte bijzonder
gemakkelijk te vinden zijn; nu die afstanden langs den directen weg niet of slechts
zeer gedeeltelijk kunnen gemeten worden, moeten wij tot meer gecompliceerde
methoden onze toevlucht nemen om toch ons doel te bereiken. De aangegeven wijze
van oplossen is voorgesteld en toegepast door Kapteyn; andere astronomen hebben
getracht langs anderen weg tegemoet te komen aan het bezwaar dat de parallaxen
der sterren slechts zeer gebrekkig bekend zijn.
Wat is nu het resultaat van deze onderzoekingen? Laat mij U de meest sprekende
trekken van het miniatuur-heelal, dat ik mij nu geconstrueerd denk, mogen meedeelen;
meer dan een schematisch overzicht kan thans nog niet worden gegeven.
In de eerste plaats zouden wij bij de beschouwing van dat stelsel in het klein
worden getroffen door de reusachtige afstanden der bolletjes ten opzichte van hun
eigen afmetingen. Stellen wij de zon voor door een bolletje met een diameter van
één millimeter, dan ligt de meest nabijzijnde ster op een afstand van dertig kilometers
en de onderlinge afstanden en diameters der andere sterren zijn van dezelfde orde
van grootte.
In de tweede plaats zouden wij opmerken, dat het aantal hemellichamen per eenheid
van volumen afneemt, naarmate wij ons verder van de aarde verwijderen. Op een
afstand van omstreeks tienduizend lichtjaren bedraagt de densiteit in het werkelijke
stelsel nog slechts een kleine fractie van haar bedrag dicht bij de zon.
Een derde kenmerk van het miniatuur-heelal zou worden gevormd door den
Melkweg, bepaald door het

Onze Eeuw. Jaargang 19

208
vlak waarin de densiteit het grootst is. Hoogstwaarschijnlijk strekt het heelal zich in
de richting van den Melkweg verder uit dan in andere richtingen en het sterrenstelsel
vertoont dus eenige gelijkenis met een ronde lens, of om met Schwarzschild een
meer huishoudelijk beeld te gebruiken: het Melkwegsysteem heeft denzelfden vorm
als de ruimte ingesloten door twee soepborden, die met de randen op elkaar zijn
gelegd.
Ik moet er op wijzen, dat deze resultaten geenszins als definitief kunnen worden
beschouwd. De verdeeling der sterren in de ruimte is een der voornaamste problemen,
die de astronomie der toekomst zal hebben op te lossen. In het bijzonder is hier de
vraag van belang, of er donkere lichamen in het heelal zweven, die het ons
toegezonden licht onderscheppen. Indien dit het geval is, zou de waargenomen
uitdunning der sterren bij toenemenden afstand tot de zon slechts gedeeltelijk reëel
zijn en ten anderen deele moeten worden toegeschreven aan een uitdooving van het
licht door tusschenliggende lichamen. Wij komen hierop nog terug.
Voorloopig voert het onderzoek naar de verdeeling van de sterren in de ruimte tot
een bevestigend antwoord op de boven gestelde vraag, of het Melkwegstelsel een
geheel vormt. De geleidelijke verdichting der sterren naar het galactische vlak leert
dit onweersprekelijk en de waarschijnlijke ruimtelijke eindigheid van het systeem
wijst in dezelfde richting.
Er zijn echter voor deze eenheid nog andere gronden aan te geven en hiermee kom
ik tot het tweede probleem, dat in de nieuwere sterrenkunde aan de orde is. Tot aan
het begin dezer eeuw ging men bij stellaire onderzoekingen algemeen van de
onderstelling uit, dat de bewegingen der hemellichamen geen voorkeur vertoonen
voor een bepaalde richting, dat er dus evenveel sterren loopen in elke willekeurig
uitgekozen directie. Het is Kapteyns ontdekking der sterstroomen geweest, die de
onhoudbaarheid dezer hypothese heeft bewezen.
Gesteld eens, dat de gemaakte onderstelling juist was
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dat dus de hemellichamen in hun beweging geen enkele richting prefereerden, welke
wet zou dan daaruit volgen ten aanzien van de verdeeling der zoogenaamde
eigenbewegingen der sterren d.z. de hoekbewegingen loodrecht op de gezichtslijn?
Indien de aarde in rust was, zouden wij een verdeeling verwachten, waarbij geen
enkele bewegingsrichting van de andere onderscheiden is. Maar nu de aarde zich
voortbeweegt naar een punt in het sterrenbeeld Hercules, zal deze verplaatsing van
het zonnestelsel zich in de eigenbewegingen der sterren moeten weerspiegelen; wij
zullen m.a.w. verwachten dat de loodrechte hoekbewegingen bij voorkeur gericht
zijn naar één punt van den hemel, diametraal tegenovergesteld aan dat der
zonssnelheid.
Nu blijkt het echter, dat de eigenbewegingen der sterren geheel anders verdeeld
zijn, dat er n.l. twee voorkeurrichtingen bestaan in plaats van een enkele. Ten einde
deze regelmatigheid te verklaren heeft Kapteyn in 1904 de theorie der twee stroomen
opgesteld, waarvan de korte inhoud deze is, dat de werkelijke bewegingen der sterren
in de ruimte twee richtingen prefereeren, welke gelegen zijn in den Melkweg. De
bedoeling is niet deze, dat alle leden van één stroom precies dezelfde snelheid zouden
hebben zoowel in richting als in grootte; de theorie zegt alleen, dat de gemiddelde
componente der beweging in de richting van den stroom grooter zal zijn dan in elke
andere richting. Met deze onderstelling kunnen wij de gevonden wetmatigheid
begrijpelijk maken. Immers de voorkeurrichtingen der bewegingen in de ruimte
zullen zich moeten openbaren in de door ons waargenomen projecties loodrecht op
de gezichtslijn en deze laatste zullen dus ook twee richtingen moeten prefereeren.
Maar dit is juist wat de waarneming had geleerd.
Het is verder een zaak van wiskundig onderzoek om uit de onderstelling der
stroomen nauwkeurig de verdeeling der eigenbewegingen aan verschillende punten
van den hemel af te leiden; daarna zal de astronoom
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moeten uitmaken of de aldus mathematisch afgeleide verdeelingswet met de
waarnemingen overeenstemt. Het is nu gebleken dat dit inderdaad het geval is, dat
dus de afwijkingen van de theoretisch gëeischte waarden gering zijn.
Een zeer welkome bevestiging heeft de hypothese der tweestroomen verder
gevonden door middel van de snelheden der sterren in de gezichtslijn, welke uit de
verschuiving der absorptielijnen in het spectrum kunnen worden afgeleid. De
waarneming leert n.l. dat deze radieele snelheden gemiddeld het grootst zijn voor
sterren, gelegen in die deelen van den hemel, waarheen de stroomen zijn gericht.
Welke is nu de beteekenis der besproken ontdekking?
Zij stelt in de eerste plaats in het licht, dat de sterren deel uitmaken van één groot
systeem of misschien van twee systemen, maar in elk geval, dat niet elk groepje
sterren een eenheid vormt practisch onafhankelijk van de rest. Eén of twee stelsels
is een vraag, die aan de toekomst ter beantwoording moet worden overgelaten.
Kapteyn heeft van de sterstroomen een dualistische verklaring gegeven, in zooverre
als hij aanneemt, dat het onderzocht gedeelte van het heelal bestaat uit twee wolken
van lichamen ‘die zich oorspronkelijk onafhankelijk van elkaar in de ruimte bewogen,
die echter door die beweging ten slotte in elkaars nabijheid zijn gekomen, waarbij
zij elkaar althans gedeeltelijk hebben doordrongen’1).
Schwarzschild daarentegen meent, dat het sterrenstelsel van af den beginne één
is geweest en dat de sterren zich in dit stelsel met meer voorliefde bewegen in één
bepaalde baan dan in elke andere. Hij kon tot deze opvatting komen omdat de
stroomrichtingen der bewegingen, indien deze van de zonssnelheid bevrijd worden,
nood-

1) J.C. Kapteyn. Een paar nieuwere onderzoekingen op het gebied der evolutie van de vaste
sterren en het sterrenstelsel; Handelingen van het 13e Nederlandsch natuur- en geneeskundig
congres p. 35, 1911.
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zakelijk diametraal aan elkaar zijn tegenovergesteld. Er is dus naar Schwarzschilds
theorie één heerbaan, waarlangs het verkeer der sterren - als ik mij zoo eens mag
uitdrukken - bij voorkeur plaats heeft in twee diametrale richtingen.
Is er wel verschil tusschen deze beide opvattingen? Eddington illustreert het door
de verschillende wijzen, waarop wij de vaart der schepen op een rivier kunnen
beschrijven. De ééne toeschouwer aan den wal constateert dat sommige schepen
huiswaarts keeren, anderen naar zee varen, terwijl een tweede de hiermee geenszins
strijdende opmerking maakt dat alle schepen liever langs de richting van de rivier
varen dan van wal tot wal.
Hoezeer dit beeld ook een juiste illustratie geeft van het verschil in beide
beschouwingen, voorzoover de voorstelling der waargenomen bewegingen door de
theorie in het oog wordt gevat, het eigenlijke onderscheid gaat toch wel dieper. Want
terwijl Kapteyn uitgaat van het denkbeeld van twee sterwolken, die elkaar in den
loop der tijden hebben doordrongen, meent Schwarzschild dat de vorming van de
heerbaan, waarlangs het verkeer onder de sterren het grootst is, moet worden
toegeschreven aan een rotatie van het geheele stelsel om een as loodrecht op den
Melkweg, waarbij zich ongeveer evenveel sterren bewegen in den zin van de wijzers
van een uurwerk als in de tegenovergestelde richting. De laatste theorie neemt verder
aan, dat de zon in den Melkweg is geplaatst maar excentrisch ten opzichte van het
middelpunt van het heelal, waaruit dan kan worden afgeleid dat een waarnemer op
aarde de onderstelde rotatie voor sterren in z'n eigen omgeving zal zien afgeteekend
als een voorkeurbeweging langs één bepaalde hoofdrichting. De hypothese van twee
sterwolken is hier opgegeven; ons Melkwegstelsel vormt een eenheid in geboorte en
ontwikkeling en de voorkeur voor twee diametrale richtingen, die wij waarnemen in
de van zonssnelheid bevrijde bewegingen, is inderdaad niet anders dan een rotatie
van het geheele systeem, die zich voor
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sterren in de nabijheid van de zon nauwelijks van een rechtlijnige beweging
onderscheidt. Het is duidelijk dat, indien deze laatste onderstelling juist is, de heerbaan
van richting zal moeten veranderen, zoodra wij ons onderzoek uitbreiden tot
hemellichamen, die verder van de zon verwijderd zijn dan de tot dusver beschouwde.
Een draaiing om een as kan voor beperkte deelen van de ruimte moeilijk te
onderscheiden zijn van een rechtlijnige verplaatsing, indien wij doordringen in verder
afgelegen gebieden zal het roteerend karakter der beweging, bestaande in
richtingsverandering, zich aan ons moeten openbaren. Zoo wordt het belang duidelijk
van een bepaling der stroomrichtingen voor hemellichamen, welke op een grooten
afstand tot de aarde gelegen zijn. Een dergelijk onderzoek zal binnen niet al te langen
tijd ongetwijfeld tot de mogelijkheden behooren.
Er is misschien nog een ander middel om uit te maken, welke voorstelling der
waargenomen wetmatigheid in de bewegingen de juiste is. Indien het licht, dat een
ster ons toezendt door middel van den spectroskoop wordt ontleed in z'n verschillende
kleuren, treft ons terstond dat het gevormde spectrum doorkruist wordt door donkere
lijnen, welke moeten worden toegeschreven aan een absorptie van het licht door
verschillende gassen, waaruit de meer naar buiten gelegen deelen der ster zijn
samengesteld. Wij hebben goede gronden om aan te nemen, dat de elementen of
verbindingen, die deze lijnen veroorzaken en die dus op de ster moeten voorkomen,
een maatstaf vormen voor den ouderdom van het onderzochte hemellichaam. De
oudere sterren worden gewoonlijk aangeduid door de letters K en M, de jongere door
de letter B. Wij komen hierop nog terug. Voorloopig aanvaarden wij het resultaat
dat de spectroskoop een inzicht geeft in de vraag, welke sterren reeds lang geleden
en welke vóór betrekkelijk korten tijd geboren zijn.
Indien wij nu het verschijnsel der sterstroomen voor lichamen van verschillenden
ouderdom onderzoeken, blijken er allerlei merkwaardige relaties te bestaan tus-
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schen het ontwikkelingsstadium en de grootheden, die het stroomphenomeen bepalen.
Een theorie der gevonden bewegingswetmatigheid, die er in slaagt deze feiten
begrijpelijk te maken, zal daardoor haar gezag aanzienlijk vermeerderen.
Welk resultaat een dergelijk onderzoek moge hebben, het eminente belang van de
ontdekking der sterstroomen is duidelijk. Van welk een groote beteekenis zou het
niet zijn voor de kennis van de structuur van het sterrenstelsel, indien wij met
zekerheid konden vaststellen, dat de tegenwoordige Melkweg eens uit twee systemen
heeft bestaan, of dat het geheele stelsel roteert om een as. Hier voor het eerst opent
zich het perspectief een inzicht te kunnen verkrijgen in den samenhang en in het
mechanisme van het zichtbare gedeelte van het universum.
Ik kom thans tot het laatste bewijs voor de eenheid van het Melkwegstelsel, waarbij
zich weer verschillende, deels onopgeloste problemen zullen aanknoopen. Reeds
werd met een enkel woord gesproken over de beteekenis van den spectroskoop voor
de stellaire sterrenkunde. In dit instrument bezitten wij inderdaad een machtig
hulpmiddel, dat ons reeds veel heeft geleerd omtrent de temperatuur, de samenstelling
en de snelheid der sterren. Omstreeks 1815 had Fraunhofer de donkere absorptielijnen
in het zonnespectrum ontdekt maar hunne beteekenis niet kunnen doorgronden. Deze
werd pas een halve eeuw later door Kirchhoff vastgelegd in het welbekende theoreem,
dat elke absorptielijn of serie lijnen wordt veroorzaakt door één bepaalde stof, waarin
de stralen van de bron zijn geabsorbeerd. Elke lijn wordt hierbij herkend door hare
positie in het spectrum, welke onder dezelfde omstandigheden steeds dezelfde is.
Door deze relatie tusschen een bepaalde stof en de door haar gevormde
absorptielijnen wordt de mogelijkheid geopend de elementen en verbindingen te
bepalen, die op de sterren voorkomen. Om tot dit doel te geraken, zullen wij trachten
de in het sterspectrum gevonden lijnen te identificeeren met diegene, welke wij
hebben
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waargenomen in het op aarde ontworpen absorptiespectrum van verschillende stoffen.
Het feit, dat deze identificatie in verreweg de meeste gevallen mogelijk is gebleken,
bewijst de stoffelijke eenheid van het sterrenstelsel: de hemellichamen zijn
samengesteld uit dezelfde elementen, die op aarde voorkomen en waarvan het
spectrum in het laboratorium kan worden onderzocht.
Hiermede is echter de beteekenis van de samenstelling van het spectrum nog
geenszins uitgeput. Indien wij namelijk het geanalvseerde licht van verschillende
hemellichamen met elkaar vergelijken, dan blijkt het, dat er tusschen de spectra van
elke twee sterren, die dikwijls geheel verschillende lijnen vertoonen, altijd een reeks
andere sterspectra kan worden ingelegd, zoodanig, dat in de nieuw gevormde serie
de overgang van het eene naar het andere spectrum een gradueele is, hetgeen zeggen
wil dat de intensiteit der lijnen niet sprongsgewijze maar continu verandert. De
opvolgende vormen kunnen ongeveer als volgt worden beschreven: het begin der
reeks is gekarakteriseerd door het voorkomen van helium, vervolgens treden de
waterstoflijnen meer op den voorgrond, daarna worden deze weer zwakker en
predomineeren eerst calcium, vervolgens de metallische lijnen, in welk stadium het
spectrum overeenkomt met dat van de zon. Eindelijk vertoonen zich breede
absorptiebanden van verschillende verbindingen o.a. titaniumoxyd. Het feit dezer
gradueele verandering van het eene spectrum in het andere doet ons vermoeden, dat
de gevonden verschillen in de thans waargenomen spectra niet moeten worden
toegeschreven aan een onderscheid in chemische constitutie, maar dat wij in deze
vervorming te doen hebben met opvolgende ontwikkelingstrappen in het leven der
hemellichamen. Indien wij dus eenerzijds spectra waarnemen, waarin de
heliumabsorptie overweegt en zich anderzijds sterren voordoen, die zeer donkere
waterstof- of calciumlijnen vertoonen, terwijl helium verdwenen is, dan besluiten
wij hieruit niet tot een verschil in chemische samenstelling dezer sterren, maar
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nemen aan, dat deze spectra de evolutievormen zijn, die alle, of, laat ik liever zeggen,
de meeste hemellichamen zullen doorloopen.
Het bezwaar zal misschien worden aangevoerd dat de stoffelijke samenstelling
van een ster in den loop der tijden niet kan veranderen en dat dus ook de
absorptielijnen dezelfde moeten blijven. Ons antwoord hierop luidt, dat de elementen,
die in een vroeg stadium voorkomen, later kunnen zijn geabsorbeerd en dat uit de
afwezigheid van een serie absorptielijnen niet mag worden besloten tot het niet
voorhanden zijn van de correspondeerende stof in het lichaam der ster. Immers de
spectroskoop leert ons alleen de constitutie van de buitenste lagen der hemellichamen
en de samenstelling der dieper gelegen gedeelten blijft onbekend. Bovendien moet
worden bedacht, dat de intensiteit der spectraallijnen sterk verandert met de
temperatuur van de absorbeerende gassen en van de photosfeer, alsmede met
verschillende andere condities, die den physischen toestand der ster bepalen. Daar
nu althans enkele dezer factoren ongetwijfeld met den ouderdom der ster varieeren,
behoeft het ons niet te verwonderen, dat hetzelfde hemellichaam in z'n opvolgende
evolutiestadia een verschillend spectrum vertoont.
Wij zullen niet stilstaan bij de verschillende theoretische beschouwingen, die aan
de ontwikkeling der sterren kunnen worden vastgeknoopt. Nog twee feiten moeten
echter worden gememoreerd, die de evolutietheorie een hechteren grondslag geven.
In de eerste plaats het verschil in spectrum tusschen het gave oppervlak van de zon
en de vlekken. Terwijl het eerste overeenkomt met dat der G-sterren, gekarakteriseerd
door zwakke waterstofabsorptie en vele metallische lijnen, vertoont het geanalyseerde
licht der vlekken duidelijke verwantschap met het M-type, dat in de evolutiereeks
op dat der G-sterren volgt. Het is alsof wij in de zon een lichaam waarnemen dat
bezig is zich van een G- naar een M-ster te ontwikkelen.

Onze Eeuw. Jaargang 19

216
Het tweede feit is de ontdekking van Shapley, dat het spectrum der Cepheid
variabelen1) regelmatig verandert en wel in dezen zin, dat het type waartoe de ster
behoort overeenkomt met een jonger stadium, naarmate de helderheid toeneemt. De
beteekenis van deze variabiliteit is nog niet geheel duidelijk, daar een bevredigende
verklaring van de verschijnselen, die de Cepheiden vertoonen, nog niet is gegeven.
Maar het feit dat éénzelfde ster op verschillende tijden, zoowel als verschillende
deelen van hetzelfde hemellichaam, opvolgende phasen van de ontwikkelingsreeks
representeeren, geeft aan de evolutiegedachte wel een vastere basis.
Terwijl er dan ook weinig astronomen zijn, die aan de juistheid van deze hypothese
twijfelen, is men niet tot overeenstemming gekomen aangaande de volgorde, waarin
de stadia worden doorloopen. De meest gangbare voorstelling was tot voor korten
tijd deze, dat de successieve ontwikkelingsvormen gekarakteriseerd zijn door de
absorptie van helium, waterstof en calcium; daarna zouden de metallische lijnen op
den voorgrond treden en eindelijk zou het spectrum ons de aanwezigheid van
verschillende verbindingen verraden. Vele astronomen meenen nu tegenwoordig,
dat de zoogenaamde K- en M-sterren, die in de voorgaande beschouwingen aan het
einde der reeks zijn geplaatst, uiteenvallen in twee groepen waarvan de eene, die
zeer heldere (reuzen) lichamen bevat, in het begin van hare ontwikkeling is, terwijl
de andere, samengesteld uit lichtzwakke (dwerg) sterren, in een vergevorderd stadium
verkeert. Ik kan hier niet ingaan op de vele argumenten, die vóór en tegen beide
theorieën zijn aangehaald. Slechts op enkele punten wil ik wijzen, die tot groote
voorzichtigheid op dit gebied manen en die ons verhinderen aanstonds de classieke
voorstelling der evolutie op te geven.
In de eerste plaats zijn de voorstanders der zooge-

1) De Cepheid variabelen ontleenen hun naam aan de ster δ van het sterrenbeeld Cepheus, wier
schijnbare helderheid verandert op een wijze die karakteristiek is voor de leden dezer groep.
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naamde reuzen- en dwergtheorie in gebreke gebleven een overtuigend bewijs te
leveren van het bestaan der beide groepen, waarin de K- en M-sterren zouden
uiteenvallen. Niemand kan er aan twijfelen dat er onder deze typen zeer heldere en
zwakke hemellichamen voorkomen; maar daarmee is nog niet gezegd, dat de
tusschenliggende ontbreken. En zoolang dit niet is aangetoond, schijnt het mij
twijfelachtig, of er voldoende gronden zijn om de meer voor de hand liggende
volgorde van ontwikkeling te wijzigen.
In de tweede plaats stuit de hypothese der reuzenen dwergsterren op dit
merkwaardige feit, dat b.v. in den Orionnevel de heliumsterren ten nauwste verbonden
zijn met nevelstof. Aan dezen samenhang valt niet te twijfelen: spectraallijnen en
radieele snelheid van ster en nevel zijn dezelfde. Is het niet alsof wij in deze
hemellichamen de concentratiepunten vinden waaromheen de stof zich samentrekt
tot een ster? Indien deze vraag bevestigend moet worden beantwoord, zien wij ons
genoodzaakt de heliumsterren en niet het M-type aan het begin der ontwikkelingsreeks
te plaatsen.
En ten slotte: indien wij de hemellichamen rangschikken naar het gemiddeld bedrag
hunner radieele snelheid, bevrijd van de zonsbeweging, dan blijkt de volgorde dezelfde
te zijn als diegene, waarin volgens de classieke onderstelling de ontwikkeling plaats
vindt. Hieruit volgt toch wel dat deze hypothese niet voetstoots kan worden
opgegeven.
Zeer zeker is onze kennis van de levensgeschiedenis der sterren nog zeer gebrekkig
en de gegeven beschouwingen moeten niet zóó worden opgevat, dat elk hemellichaam
precies dezelfde ontwikkelingsstadia zou doorloopen. Wij hebben geen zekerheid
dat alle sterren gebouwd zijn naar éénzelfde model en moeten verwachten, dat de
bijzondere plaats, die elk individueel hemellichaam in het heelal inneemt, mede van
invloed zal zijn op z'n geboorte en den toestand waarin het gedurende z'n bestaan
zal verkeeren.
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Indien de gegeven beschouwingen eenige waarheid bevatten, zal de beteekenis van
het spectrum voor de stellaire astronomie niet nader behoeven te worden betoogd.
Wij bezitten dan in den spectroskoop een instrument, dat ons den relatieven ouderdom
der sterren doet kennen. De vraag, hoe het Melkwegstelsel is samengesteld, wordt
nu gecoördineerd met onderzoekingen omtrent zijn ontwikkeling en het is niet meer
een hopeloos pogen om uit de waarnemingen in het heden het verleden te
reconstrueeren. Vóór alles zal daartoe noodig zijn de verdeeling der sterren in de
ruimte en de distributie der snelheden voor elk spectraaltype afzonderlijk te bepalen.
De enkele resultaten, die ik heb kunnen meedeelen, zoowel als de ontwikkelde
probleemstelling zijn grootendeels de vrucht van het onderzoek der laatste twintig
jaren. Maar de waarnemingen en voorbereidende arbeid, die deze studiën mogelijk
gemaakt hebben, zijn van veel vroegeren datum: de eigenbewegingen der sterren,
die zulk een belangrijke rol spelen, zijn afgeleid uit posities die Bradley reeds
omstreeks 1750 gemeten heeft en de instrumenten, waarmee grootheden van een
tiende deel van een boogsecunde kunnen bepaald worden, hebben geleidelijk hunne
tegenwoordige perfectie bereikt. Met de hulpmiddelen waarover de moderne
astronomie beschikt, kan het stellaire vraagstuk met succes worden aangevat; er is
echter één quantiteit, die voor eene behoorlijke oplossing van ons probleem van groot
belang is en waarbij de vooruitzichten op een goede bepaling tot voor kort zoo weinig
hoopvol waren: ik bedoel de individueele afstanden der sterren. In het voorgaande
heb ik reeds gewezen op het onbevredigende in de methode, volgens welke deze
gewoonlijk worden afgeleid; de directe meting bleek slechts mogelijk voor sterren
in de onmiddellijke omgeving van de zon. In dezen stand van zaken is de laatste
jaren een verblijdende verandering gekomen.
Reeds sinds eenigen tijd was het bekend, dat de
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snelheden der heliumsterren over groote deelen van den hemel ongeveer gelijk zijn
in grootte en in richting en verder dat de afwijkingen van het parallelisme, die dus
gering zijn voor de jongere sterren, toenemen naarmate het ontwikkelingsstadium
voortschrijdt. Het stroomverschijnsel is dus voor de latere typen minder
geprononceerd: de individueele bewegingen nemen langzamerhand toe met betrekking
tot de stroombeweging.
Van deze eigenschap der heliumsterren, dat hunne snelheden onderling weinig
verschillen, heeft Kapteyn partij getrokken om de afstanden dier hemellichamen te
bepalen. Gesteld n.l. eens dat de afwijkingen van de stroombeweging exact nul waren;
dan zou de hoekbeweging, die gemakkelijk kan worden gemeten, een volmaakt
betrouwbare maat zijn voor den afstand: naarmate deze toeneemt, zou de
hoekbeweging kleiner worden en wel in dezelfde reden. Uit de bekende
hoekverplaatsingen zouden dus de verhoudingen der afstanden te bepalen zijn en ten
einde deze om te zetten in absolute maat, hebben wij nog slechts de stroomsnelheid
in kilometers per secunde af te leiden. Dit laatste is mogelijk uit de spectroskopisch
gemeten radieele snelheden.
Nu is het waar, dat de bewegingen der heliumsterren niet precies gelijk zijn in
richting en grootte. Maar de afwijkingen zijn zoo gering, dat de individueele afstanden
dier hemellichamen volgens deze methode kunnen worden bepaald met een veel
grootere nauwkeurigheid dan bij de directe meting bereikbaar is.
Of deze weg ook gevolgd zal kunnen worden bij sterren van later type moet worden
afgewacht; de afwijkingen van het parallelisme in de beweging zijn hier veel
aanzienlijker, zoodat de onzekerheid in de afstandsbepaling zal toenemen en het ook
moeilijker wordt te beslissen, of een ster al dan niet tot den onderzochten stroom
behoort. Aan den anderen kant zijn de hoekbewegingen, waaruit de afstand afgeleid
wordt, zooveel grooter voor de latere spectraal-
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typen, zoodat de fout in de afstandsbepaling percentsgewijze kleiner wordt.
Er is echter de laatste jaren nog een andere methode gevonden om de individueele
parallaxen der sterren te bepalen. De ontdekking, waardoor dit mogelijk is geworden,
heeft de astronomie te danken aan het werk van Kohlschütter en Adams.
Terwijl de classificatie der spectra, zooals die in het voorgaande werd aangegeven,
tot voor korten tijd berustte op de algemeene trekken, die het beeld van een spectrum
vertoont, heeft Kohlschütter een meer exacte methode toegepast om het spectraaltype
te bepalen. Deze bestaat hierin, dat de intensiteit van de een of andere absorptielijn,
die sterk met de spectraalklasse verandert, geschat werdt t.o.v. omliggende lijnen,
die slechts aan geringe variaties onderhevig zijn. Vooral de waterstofabsorptie bleek
in hooge mate afhankelijk van het type; Kohlschütter onderzocht dus allereerst, welke
intensiteit der waterstoflijnen met een bepaald spectrum overeenkomt. Indien het
verband tusschen deze grootheden eens voor al is vastgelegd, dan volgt uit de
geschatte helderheid dier waterstoflijnen direct de spectraalklasse.
Beschouwen wij nu eens twee hemellichamen, die dezelfde intensiteit der
waterstofabsorptie vertoonen maar wier absolute lichtkracht verschillend is, dan zal
dit onderscheid zich toch waarschijnlijk wel in de intensiteiten der andere lijnen
openbaren. Van deze gedachte uitgaande, hebben Kohlschütter en Adams het gedrag
van enkele absorptiestrepen onderzocht, waarvan op verschillende gronden een
verandering met het absolute lichtvermogen der sterren kon worden verwacht.
Inderdaad is nu die invloed van de lichtkracht gevonden: voornamelijk strontiumen calciumlijnen bleken zeer gevoelig voor een variatie in het lichtend vermogen der
ster. En indien nu ook hier het verband tusschen de absolute helderheid der
hemellichamen en de intensiteit dier lijnen voor elk spectrum afzonderlijk is
vastgelegd,
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dan kan de absolute magnitude direct uit de waargenomen intensiteit der
absorptiestrepen worden afgeleid. De bepaling van den afstand is dan een zeer
eenvoudige zaak, daar ook de schijnbare helderheid bekend is; immers naarmate de
afstand toeneemt, zal, bij een gegeven absolute lichtkracht, de schijnbare helderheid
afnemen en wel in de quadraatreden.
Het merkwaardige van deze ontdekking is, dat de gevonden relatie tusschen de
hoeveelheid licht, die een ster uitzendt en de intensiteit van hare absorptielijnen in
het laboratorium is geverifieerd. Wij kunnen n.l. van dezelfde stof spectra ontwerpen
onder verschillende omstandigheden: het spectrum in de electrische vonk zal andere
eigenaardigheden vertoonen dan dat van hetzelfde element in den electrischen oven.
Nu heeft Adams de intensiteiten der strontium- en calciumlijnen, die voor de
bepaling van de absolute helderheid der sterren gebruikt worden, onder de aangegeven
verschillende condities onderzocht. Het resultaat was dat die lijnen, welke eene groote
intensiteit vertoonen bij de lichtkrachtige sterren, eveneens helder zijn in het spectrum,
ontworpen met behulp van de electrische vonk, terwijl de absorptiestrepen, die op
den voorgrond treden in het geanalyseerde licht der absoluut zwakke sterren, een
groote intensiteit aan den dag leggen in het spectrum van den electrischen oven. Wij
vermoeden dus, dat het verschil tusschen eene absoluut heldere en zwakke ster
analoog is aan dat tusschen den physischen toestand, heerschend in de electrische
vonk en den electrischen oven.
Wij hebben hier dus een tweede methode om de individueele afstanden der sterren
te bepalen. Het is een gelukkige omstandigheid, dat zij de beste resultaten geeft juist
daar, waar de eerste weg met niet zooveel succes kan worden gevolgd, n.l. voor de
latere spectraaltypen.
Het mag echter niet uit het oog worden verloren, dat de ontdekking van
Kohlschütter en Adams meer
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een belofte inhoudt voor de toekomst dan dat zij nu reeds ons inzicht in de vragen
der stellaire astronomie zou kunnen verdiepen. Het is n.l. gebleken, dat de intensiteiten
der tot dusver onderzochte lijnen boven een zekere grens van absolute helderheid
niet meer veranderen met de absolute lichtkracht der sterren: aangezien dus het
criterium z'n gevoeligheid verliest, wordt de geheele methode onbruikbaar. Dit is
wel te betreuren; immers de sterren die sterk lichten zijn, ceteris paribus, de meest
verwijderde en juist van deze lichamen zouden wij zoo gaarne den afstand langs
spectroskopischen weg willen bepalen, omdat hunne parallaxen te klein zijn om
direct gemeten te worden.
Nog een enkel woord over de wijze, waarop het verband zal moeten gevonden
worden tusschen de geobserveerde intensiteit der absorptielijnen en de absolute
magnitude. Het spectroskopisch onderzoek leert ons alleen, dat de helderheid van
sommige lijnen verandert met de lichtkracht der sterren; ten einde echter uit een
waargenomen lijnintensiteit de absolute magnitude te kunnen afleiden, moet de
quantitatieve relatie tusschen deze beide grootheden empirisch worden vastgesteld.
Dit kan geschieden door middel van sterren, wier individueele afstand en dus absolute
lichtkracht bekend is, of ook met behulp van groepen hemellichamen, wier gemiddelde
parallax en dus gemiddelde absolute helderheid is afgeleid uit de parallactische
beweging.
Er is echter nog een andere methode om de gezochte betrekking te bepalen,
waardoor tevens een grondige contrôle op de bovenstaande beschouwingen wordt
uitgeoefend. Kohlschütter en Adams onderstellen, dat het door hen ontdekte effect
uitsluitend moet worden toegeschreven aan een verschil in absolute helderheid der
sterren. Zou het niet kunnen zijn, dat er in het heelal groote hoeveelheden van bepaalde
elementen in gasvorm aanwezig zijn, die de overeenkomstige absorptielijnen in
intensiteit doen toenemen en wel des te meer naarmate de lichtstralen een langeren
weg hebben door-
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loopen? Geen beter middel om op deze vraag een antwoord te geven, dan den invloed
van een eventueele gasabsorptie uit te sluiten en te onderzoeken, of de variaties in
de intensiteiten der absorptielijnen desalniettemin blijven bestaan. Wij kunnen deze
gedachte verwezenlijken door de spectra te vergelijken van de componenten eener
dubbelster, die op denzelfden afstand staan en dus ook denzelfden invloed van de
ruimteabsorptie moeten ondergaan; of ook door de leden van een plaatselijke groep
te onderzoeken, die allen even ver van de zon verwijderd zijn. Mocht het blijken,
dat de intensiteiten der absorptielijnen voor deze objecten eveneens afhangen van
de absolute helderheid, dan zou ons vertrouwen in de interpretatie, die Kohlschütter
en Adams van hunne ontdekking hebben gegeven, aanzienlijk worden versterkt.
Bovendien zou hiermee dan een middel gevonden zijn om het verband tusschen de
lichtkracht der sterren en de intensiteiten der absorptiestrepen te bepalen, daar voor
lichamen op denzelfden afstand de absolute helderheid gemakkelijk kan worden
afgeleid uit de schijnbare magnitude.
Ten slotte kunnen de voorafgaande beschouwingen eenig licht werpen op de vraag
of er een algemeene absorptie van het licht in de ruimte plaats vindt. Ik bedoel nu
dus niet een selectieve gasopslorping maar een verduistering door in het heelal
zwevende donkere lichamen. Indien wij ons n.l. overtuigd hebben, dat de verschillen
in de intensiteiten der strontium- en calciumlijnen uitsluitend moeten worden
toegeschreven aan verschil in absolute helderheid, dan zal uit gelijkheid dier lijnen
van twee spectra kunnen besloten worden tot gelijke absolute lichtkracht der
bijbehoorende sterren. Indien er nu geen absorptie plaats vindt van het licht in de
ruimte, dan zal de verhouding van de schijnbare helderheden van lichamen met
hetzelfde lichtend vermogen omgekeerd evenredig zijn met het quadraat van hun
afstanden. Blijkt dit niet het geval te zijn, dan zullen wij moeten besluiten, dat het
licht op z'n
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reis door het heelal verduisterd wordt en uit de afwijking van de omgekeerde
quadratenwet zal de quantiteit dier absorptie bepaald kunnen worden.
Dit alles ligt thans nog buiten de grenzen der practische mogelijkheid. Voorloopig
begroeten wij in de ontdekking van Kohlschütter en Adams een kostbaar gegeven,
dat hoogstwaarschijnlijk wel voor uitbreiding vatbaar zal blijken en waarmee de
eerste stap is gezet op den weg, die voeren zal tot de spectroskopische bepaling ook
van die absolute helderheden, waarvoor de tot dusver gevonden criteria onvoldoende
blijken.
Ik keer thans tot mijn onderwerp terug. Gesteld dat de stellaire sterrenkunde er in
was geslaagd de structuur van het Melkwegstelsel in alle richtingen te doorgronden,
dat de wetten volgens welke de bewegingen der hemellichamen plaats vinden
volkomen bekend waren, dat de verdeeling der absolute helderheden en die der
massa's empirisch waren vastgesteld en dat ten slotte een beeld kon worden gevormd
van de ontwikkeling, die het geheele systeem in den loop der tijden heeft ondergaan,
zou dan daarmee het stellaire vraagstuk zijn opgelost? Om te doen uitkomen, dat er
ook dan nog problemen ter beantwoording overblijven van geheel anderen aard dan
de tot dusver besprokene wil ik aanknoopen bij de korte schets, die in het begin van
dit opstel werd gegeven van de ontwikkeling der planetaire astronomie. De
hedendaagsche stellaire sterrenkunde bevindt zich nog in de vóór-Keppleriaansche
periode en indien al de vragen, die in het voorafgaande werden gesteld, hun
beantwoording hadden gevonden, zou nochtans het Melkwegstelsel uit hetzelfde
standpunt moeten worden beschouwd, dat Newton en zijn volgelingen hebben
ingenomen ten opzichte van het zonnestelsel. De krachten, die de bewegingen en
den vorm van het zichtbare universum bepalen, zouden moeten worden opgespoord
en het probleem, hoe de aanvangsconstellatie er moet hebben uitgezien, ten einde
onder de inwerking dier krachten het tegenwoordige systeem
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voort te brengen, zou een oplossing eischen. Het is de vraag of de tijd reeds gekomen
is voor deze dynamische beschouwing van het Melkwegstelsel; misschien zou aan
een herleiding van de vastgestelde empirische wetten tot één of tot enkele eenvoudige
beginselen een heuristische waarde kunnen worden toegekend. Maar de moeilijkheid
van het te behandelen probleem zal wel de oorzaak zijn, dat er tot dusver zelfs
aangaande de beginselen geen overeenstemming bestaat tusschen verschillende
onderzoekers op dit gebied. Terwijl sommigen de sterren vergelijken bij de moleculen
van een gas, merken anderen hiertegen op, dat de onderlinge botsingen of
ontmoetingen, die bij de gastheorie zulk een belangrijke rol spelen, een geringen
invloed hebben op de bewegingen der hemellichamen en zij berekenen de werkende
krachten in de onderstelling, dat de discontinue verdeeling van de materie der sterren
mag vervangen worden door een continu medium van dezelfde gemiddelde densiteit.
Ik ga hierop thans niet verder in. Hoe het ook moge gesteld zijn met de dynamica
van het Melkwegstelsel, de stellaire astronomie zal voortgaan met het opsporen der
empirische wetten, die de structuur van het zichtbare universum bepalen. De weg,
die moet worden ingeslagen om tot dit doel te geraken, is in hoofdtrekken aangegeven
en de onontbeerlijke waarnemingsgegevens nemen toe met een verblijdende snelheid.
Wellicht zal binnen niet al te langen tijd de oogst kunnen worden binnengehaald.
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Het late lied
Door Oscar van Hoeve.
Belijdenis.
Voor U, die zwijdend naast me zat,
Een laten avond bij de zee,
Toen alles zachte stemmen had,
Toen alles zich belee -,
Voor U, die toen Uw handen lei
In een devoten boog
En met Uw oogen alles zei
Van wat Uw ziel bewoog -,
Van wat Uw hart geschonden had
Met pijnen en met spot,
Voordat het nog gevonden had
Het stroomend heil van God:
De rust, waaraan 't opstandig kind
Zijn wildheid stilt en koelt,
Omdat het zich in rust bezint
En d'eeuw'ge goedheid voelt -,
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Voor U, die dit mij liet verstaan,
- een blik die niet verglée,
- wijsheid, die als een vlag bleef staan
in mijn bewogen wee -,
Voor U heb ik een dankend woord,
Dat ik wel zeggen mag:
Het leven heeft geheime poort,
De sleutel is een lach.
Voor U, voor U dit late lied.
Ik won het bij de zee,
Toen alles zachte stemmen had
En, zingend, zich belee.
(voor Mevr. B.).
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Sonnetten
Door Felix Rutten.
I
Het avondrood zwijmt over 't park en bleekt
In ijle tinten van de lucht opaal.
De popeldreef, wier kam hoog opwaarts steekt,
Siddert om 't sterven van den laatsten straal.
In zwijgen, diep van schoonen weemoed, breekt
De dag. Het blonde licht vloeit uit de schaal
Van dalen en struweel; en langzaam weekt
Het duister los en vult de looverzaal.
En na 't kortstondig licht van dag en zon
Is weer de nacht, de luisterlooze stilt,
De werklijkheid die alle pracht verwon.
Maar breekt de klaarte opnieuw te morgen mild
In stralen uit, dàn blijkt toch dageraad
Het wezen waar de schijn voor ondergaat.
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II
Ginds bloeien dreef en glooiend groene delling
Van 't wolkig dons der oversneeuwde boomen,
Wier twijgen, zwaar van dracht, wellustig loomen
Naar aarde's overbloeide boezemzwelling.
De merel viert triomf van zijn voorspelling,
Daar 't wonder over alles is gekomen.
En luistrend liggen in ontroerde droomen
De witte feeën langs den rand der helling.
Een nieuwe weelde uit alle voren berst
En breekt uit woekergroen en geile zoden,
Die 't paarlen van den jongen dauw ververscht,
Als de ochtendstralen 't sneeuwen wonder rooden.
En elk geluk, ook 't onbereikbaar verst,
Staat bloeiend voor den lach der lichte goden.
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III
Laat me in de holle hand maar 't zilver scheppen
Der schietbeek, die 't bezonde dal verfrischt,
En zitten op den steen, waar aardveil klist
En zich smaragden hagedissen reppen.
De zwoele warmte doet den bloei verleppen
Der wilde rozelaars. Zoo gloeiend is 't.
Maar rustig is mijn hart, of 't heel niet wist
Dat ginds de verre klokken middag kleppen.
Wie eet als ik zijn brood zoo opgeruimd,
Gedrenkt met koelen dronk uit vlietend water;
Wat heb ik van de wereld wel verzuimd,
Nu 'k eenzaam hier, aan zingen en geschater
Van vogels mij verpoos, en blij geluimd
Mijn lachen keil langs 't blijde beekgeklater?
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IV
En voor mijn oogen rees het milde beeld
Der groene beemde vol abeelenveeren,
Waardoor de ‘roode beek’ in stadig keeren
- Dàn klaar in 't licht, dàn diep in lisch verheeld Haar koele strooming stuwt. De slanke speren
Der stammen staan verspreid. Het zonlicht speelt
Hun blaren door, die beven, en penseelt
Met gele plekken, waar geen twijgen 't weren,
De weide, - volgekruid met meigebloemt,
Ardveil en margerieten, witgekraagd,
En eereprijs, die 't oog vol hemel draagt,
Veldkers en orchis, paarse...... Kleurrijk doemt
Voor de oogen mij 't gezicht, zoo blij, zoo vreemd,
Die eens, als kind, speelde in die bloem'ge beemd.
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V
De merel, - stil! - dien 'k nooit genoeg aanhoor
En aldoor met verliefder lust beluister,
Wanneer in looverkoel en zonnig duister
Hij speelt de fluit van onbesmet ivoor......
Wat macht van lenteblij geheimnis huist er
In 't merellied, dat zóó mijn ziel bekoor',
Dat 'k alles vredig kan vergeten voor
Die stem vol diepen klank en gouden luister?
De weemoed van 't verleden drenkt zijn toon,
Die klinkt van uit vergeten vreugden over
En maakt de stond met droomen rijk en schoon.
En goudner glanst het overstraalde loover
Der weidsch tot kerk gewijde boomenkroon,
In 't licht verheerlijkt van dien klankentoover.
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Aanteekeningen op de wereldgebeurtenissen
Door Mr. J.C. van Oven.
IX.
Onze verhouding tot het buitenland.
‘Nous serions fort étonnés, si peu à peu les neutres, plus ou moins neutres, ne venaient
pas successivement nous assurer, tout haut ou tout bas, sous des formes et avec des
accents variés, qu'ils ont toujours eu pour la noble France et ses alliés l'affection la
plus sincère.’
Aldus besluit Ernest Lémonon een beschouwing over de Nederlandsche politiek,
geschreven naar aanleiding van de Juli-verkiezingen en het optreden van de nieuwe
regeering in ons land, in de ‘Revue Politique et Parlementaire’ van 10 Oct 1918. Het
vooruitzicht op de spoedige volslagen overwinning der Entente ontlokte den schrijver
deze pralende maar tevens bittere uitlating, en toen een maand later, nog spoediger
dan verwacht werd, de overwinning een feit geworden was, toen kwamen inderdaad
sommige neutralen de verzekering brengen die hij voorspeld had. Niet echter
Nederland. Onzijdig als tijdens den strijd bleef de houding onzer regeering nà de
overwinning, slechts ietwat wel-
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willender naar beide zijden, nu immers welwillendheid jegens den een door den
ander niet meer geduid mocht worden als bevoordeeling van zijn vijand. Latere
geschiedschrijvers zullen hiervan wellicht met waardeering gewagen, voor het
oogenblik evenwel schijnt juist het uitblijven van de buiging voor den overwinnaar
datgene wat in Frankrijk de stemming ten onzen aanzien het sterkst heeft geprikkeld.
Het valt immers niet te ontkennen: men heeft ons in sommige Fransche en
Belgische kringen de betrekkelijke rust, waarvan wij gedurende den oorlog genoten
hebben, misgund. Het eigen namelooze leed en de heilige overtuiging dat de strijd
gevoerd werd tegen misdaad en overweldiging, vóór recht en vrijheid, vrijheid ook
van ons volk, moest noodzakelijk wrevel wekken wegens onze eerlijke neutraliteit,
die dan wel is waar werd verklaard door een - zeer gemotiveerden - angst voor
Duitschland (wij bevonden ons, gelijk Franschen en Engelschen het uitdrukten, ‘in
den muil van het ondier’) maar die ons niettemin zeer ten kwade werd geduid. De
geallieerde volken vochten immers ook voor ons. Ook ons volk had derhalve goed
en bloed behooren te offeren, desnoods het lot van België te deelen, om hun de
overwinning te verzekeren. En als wij dit nalieten uit begrijpelijke, maar niet
verdedigbare vrees, nu, dan behoorde onze onzijdigheid zich tot het strikt
noodzakelijke te beperken, en wij hadden ons in elk geval te onthouden van elke
indirecte bevoordeeling van den vijand, terwijl wij moesten doen wat wij konden
om de oorlogvoering der Entente te steunen, ten einde haar overwinning te verhaasten
en daarmee voor ons zelf het Duitsche gevaar af te wenden. Zoo was de zienswijze
van een overgroot deel der Fransch-Belgische bevolking tegenover ons land; zoo
eischte men van ons feitelijk partij kiezen naast politieke onzijdigheid, en onze
werkelijke neutraliteit moest daarom noodzakelijk bij hen die de situatie aldus zagen,
de verdenking wekken van heimelijk als steun aan den vijand bedoeld te zijn.
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Men versta mij wel: het was de openbare meening die op deze wijze onze houding
beoordeelde, niet echter de verantwoordelijke regeeringen, die om politieke en
strategische redenen het behoud van onze neutraliteit wenschten en die het zekerlijk
niet gaarne gezien zouden hebben, dat wij door feitelijke partijdigheid, Duitschland
een voorwendsel gaven tot schending van ons gebied. Toen evenwel in den herfst
van het vorige jaar het Duitsche gevaar plotseling was weggevaagd en de Entente
niet meer rekening te houden had met strategische nadeelen als gevolg van een
Duitsche schending onzer onzijdigheid, toen bood de wrevel der openbare meening
in Frankrijk jegens ons land aan een groep van politieke mannen in Parijs en Brussel
een welkome gelegenheid om, onder voorwendsel van een verzuim onzer regeering
in de zoo bewogen dagen van het einde der vijandelijkheden, een campagne tegen
ons op touw te zetten met directe en stellige politieke oogmerken.
Zoo en anders niet moet de lasterveldtocht verklaard worden die door een deel
van de Fransche en Belgische pers in November en December van het vorige jaar is
gevoerd. Zij was niet spontaan, rees niet op uit eerlijk gemeende verontwaardiging
over de volmaakt onschuldige wandeling van 70.000 Duitsche soldaten zonder
oorlogstuig door Limburg op zijn smalst, maar was opzettelijk georganiseerd met
het doel de Limburgsche en de Schelde-quaestie te kunnen betrekken in de nieuwe
regeling, en wel op zulk een wijze dat onze positie daarbij reeds bij voorbaat in het
nadeel zou zijn. En zij die haar om deze politieke redenen begonnen waren, maakten
gebruik van den wrevel dien onze eerlijke onzijdigheid vóór en na de
Entente-overwinning had gewekt. Ze was daarom voor ons land des te ernstiger,
want zij ging blijkbaar uit, zooal niet van de Fransche regeering zelf, dan toch wel
van persoonlijkheden die in nauwe relatie staan met de Quai d'Orsay, en dit in verband
met oude en nimmer afdoend weersproken geruchten over vroegere Entente-verdragen
die, voor het geval
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van overwinning beschikten over stukken Nederlandsch gebied, wekt het zeer
gegronde vermoeden dat er in leidende Entente-kringen velen zijn die ons willen
laten betalen voor ons niet-deelnemen aan den oorlog.
De campagne is na 'n paar weken gestaakt en in den laatsten tijd zijn het niet meer
dan verspreide en persoonlijke uitlatingen van 'n blad of 'n publiek persoon, die op
het voortbestaan van het gevaar wijzen, maar die vrijwel geneutraliseerd worden
door uitlatingen in tegengestelden geest. Wij mogen dus hopen dat zij die de beweging
begonnen zijn, hebben ingezien dat, bij gebrek aan steun van den kant waarvan steun
noodig was, hun doel althans op deze wijze niet te bereiken is. Intusschen is daarmee
toch dit bereikt: de quaesties zijn gesteld voor het forum van den Wereldraad, en wel
gesteld in voor ons ongunstigen zin. De bezwaren tegen de houding onzer regeering
in zake het Limburgsche incident zijn in een formeel protest der Belgische regeering
neergelegd en de onze heeft even formeel moeten erkennen, dat de doortocht der
Duitschers zonder goedkeuring van de Entente-gezanten heeft plaats gehad. Hiermee
is het voorwendsel aanwezig, en zoo noodig kan en zàl het gebruikt worden. Ons
land staat niet buiten den diplomatieken strijd, gelijk het gestaan heeft buiten dien
met wapenen. Nederlandsche gebieds-quaesties zullen bij de vredesbesprekingen ter
tafel komen en willen de machtigen haar oplossen op onze kosten, dan is het
voorwendsel - hoe poover het dan ook wezen moge - bij de hand.
***
De bevolking van het ‘bedreigde Nederlandsche gebied’ is in een prachtig élan
opgekomen tegen de pogingen om haar van het moederland af te scheuren en
ongetwijfeld heeft deze krachtige en spontane beweging indruk gemaakt in de
geassocieerde landen en vormt zij een zeer gewenscht tegenwicht tegen het rumoer,
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dat door sommige Belgen en Franschen gemaakt wordt over de historische rechten
van België en wat dies meer zij. Waren de Limburgers en Zeeuwen niet tegen deze
sofismen opgekomen dan hadden de annexionisten vrij spel gehad en een oplossing
in ons nadeel zou dan veel gemakkelijker geweest zijn dan thans het geval is. Dit
neemt echter niets af van het feit dat ‘de geassocieerden’ bij machte zijn, zulk een
oplossing te forceeren, indien zij dit verkiezen. Want hoe veel mooie, en groote
woorden men nu ook gebruikt, het is eenmaal niet anders: door het wegvallen van 't
machtsevenwicht in Europa, door de verovering van de macht door een van de twee
groepen die vier jaar lang om haar geworsteld hebben, zijn ook wij ten volle in de
macht van die eene groep gevallen. En al bedreigt deze wijziging in de
machtsverhoudingen der wereld - den hemel zij dank! - onze onafhankelijkheid niet,
zooals wel het geval ware geweest als de andere groep overwonnen had, wij zouden
ons toch moeten schikken in een regeling die de overwinnaars in hun eigen belang
mochten achten, al werden daardoor onze belangen aangetast. En wij behoeven ons
daarbij niet eens het schrikbeeld van wapengeweld, gepleegd door de geheele
associatie tegenover onze zwakke kracht, voor oogen te roepen, want nu Middenen Oost-Europa dermate gedesorganiseerd zijn door hun binnenlandsche troebelen
dat zij vooreerst wel nauwelijks zullen deelnemen aan het leven der volkeren in
politieken en economischen zin, nu is ons volk voor zijn zoo dringend noodigen
economischen wederopbouw zoo volslagen aangewezen op hulp van overzee, dat
hardnekkig verzet tegen een stellig en vast besluit der associatie als zoodanig gelijk
zou staan met zelfmoord. Alleen met de geassocieerden hebben wij vooreerst rekening
te houden en derhalve is voor onze staatslieden minnelijk overleg met hen, op politiek
en economisch gebied, de door de omstandigheden gebiedend voorgeschreven
gedragslijn. Trouwens dat onze diplomatie dit helder inziet en hiernaar handelt is
reeds gebleken door de Londensche onderhandelingen.
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Gelukkig schijnen ook de geassocieerden niet ongeneigd om met ons den weg van
minnelijk overleg op te gaan en dit is zeer goed te begrijpen: ten eerste zouden zij
door geweldpleging en machtsmisbruik tegenover een kleine natie al hun beginselen
overtreden, en ten tweede is het in hooge mate ook hun belang om de hangende
quaesties door minnelijk overleg met ons te regelen. Want al is ons volk klein, onze
militaire kracht gering, onze volksaard, geschiedenis, ligging en koloniën maken ons
niettemin tot een factor waarmee rekening gehouden moet worden bij de nieuwe
politieke en economische ordening der wereld, en de staatslieden der geassocieerden
zullen al voor zóó veel quaesties een niet allen bevredigende oplossing moeten vinden,
dat zij ongaarne ook in ons land een centrum van ontevredenheid, van irredentisme
wellicht, zullen laten ontstaan. Trouwens daarop wijzen nu reeds teekenen: het
spoedige einde der eerst zeer felle laster-campagne; de warme ontvangst der
Nederlandsche missie aan den Koning van België in deze dagen, en vooral Engeland's
onthouding van deelneming aan den veldtocht tegen onze reputatie. Want zonder
een oogenblik den ernst en het gevaar daarvan te onderschatten, moeten wij het toch
als een belangrijke geruststelling opvatten, dat noch de Engelsche regeeringspersonen,
noch de Britsche pers - zelfs de Jingo-pers - zich hebben laten meeslepen. Een
doelbewuste, politieke campagne was het, maar zuiver een Fransch-Belgische,
uitgaande van Fransche en Belgische journalisten en politici, gesteund wellicht door
sommigepersoonlijkheden uit Fransche en Belgische regeeringskringen, en zeker
door die regeeringen zelf niet tegengegaan, maar van eenigen steun uit Engeland of
Amerika is nimmer gebleken, en dit maakt het waarschijnlijk, dat de gestelde
vraagstukken wel punten van bespreking zullen uitmaken, edoch op zulk een wijze
dat ook met onze meening en belangen wordt rekening gehouden. Zij zullen deel
uitmaken van de nieuwe ordening waarvoor thans in Parijs de grondslagen gelegd
worden, maar juist omdat
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bij die nieuwe ordening onze medewerking noodig is, zal men, zoo eenigszins
mogelijk pogen, onze belangen met de eigene te vereenigen. En, laten we het niet
uit het oog verliezen: al moge er dan op enkele punten van gewicht een conflict van
belangen bestaan, in het groot gezien gaan die van de geassocieerden en de onze
samen.
Op welke wijze wij geroepen zullen worden, deel te nemen aan de nieuwe ordening,
hoe de problemen waarbij wij betrokken zijn gesteld zullen worden, zal eerst in de
komende maanden bekend worden, en het zou voorbarig zijn om nu reeds over de
wenschelijkheid eener bepaalde gedragslijn te willen schrijven. Maar niet te vroeg
is het om ons rekenschap te geven van de verschillende mogelijkheden en onze
gedachten te laten gaan over de houding die ons daarbij zou passen.
***
Bij elke toekomstbeschouwing waaraan men zich in deze tijden durft wagen, moet
met twee eventualiteiten rekening gehouden worden: er komt een volkerenbond, of
er komt er geen; de vrede wordt een vrede-Wilson of een vrede-Clemenceau. Een
derde mogelijkheid schijnt nog te bestaan, n.l. een vrede Wilson-Clemenceau, dat is
dan een regeling waarbij het beginsel van den volkerenbond wordt aanvaard en
waarbij maatregelen worden genomen om geleidelijk tot verwezenlijking van dit
ideaal te geraken, maar tegelijkertijd vastgehouden wordt aan het oude
machtsevenwicht, aan de bondgenootschapspolitiek, bij wijze van waarborg tegen
een herhaling van de gebeurtenissen van 1914, voor het geval de volkerenbond eens
mocht blijken niet voldoende daartegen te beveiligen. Die derde mogelijkheid is
misschien zelfs de waarschijnlijkste van de drie, maar bij onze beschouwing kunnen
we haar gelijkstellen met de tweede - géén volkerenbond - omdat indien het hiertoe
komt, er wel op den duur afgerekend zal worden met de
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euvelen waartegen de volkerenbond als redmiddel gedacht is, maar inmiddels, in
afwachting daarvan, die oude euvelen en oude instellingen in stand moeten blijven,
zoodat men voor een nog onafzienbaar tijdperk alles juist zoo moet inrichten als of
er géén volkerenbond was.
Hoe staat het nu in beide gevallen met de vraagstukken waarbij ons land betrokken
is? Komt de volkerenbond tot stand, d.i. ontstaat er in waarheid een vreedzame
samenleveng der naties binnen een grooter geheel, gelijk die van burgers binnen een
staat of die van staten binnen een Unie, met een degelijke sanctie van de in die groote
samenleving geldende rechtsregelen, dan zijn de gestelde vraagstukken dien naam
nauwelijks meer waard. Dat België in dat geval Staats-Vlaanderen niet noodig heeft,
behoeft geen betoog, want het heeft er dan geen enkel belang bij, de Schelde ‘te
beheerschen’, die immers vrijelijk openstaat voor alle handelsvaart en eveneens voor
de oorlogsvloot die het volkerenrecht komt sanctioneeren, terwijl een vloot van de
natie die dit mocht willen schenden, met vereende krachten buiten de rivier gehouden
zou worden. Een Schelde-quaestie bestaat dan niet meer en het is volkomen
onverschillig, welk lid van de volkeren-familie aan de oevers van den Zeeuwschen
stroom haar woningen gebouwd heeft. Derhalve, door de Schelde-quaestie te
beschouwen als een vraagstuk dat noodzakelijk geregeld moet worden, geeft men te
kennen, niet te gelooven in de vestiging van den volkerenbond bij de totstandkoming
van den vrede, - gelijk inderdaad met het gros van de Fransche en Belgische pers,
ondanks alle mooie woorden van hulde aan Wilson en zijn beginselen, het geval is.
In hoofdzaak geldt hetzelfde van de Limburgsche quaestie, in zoover namelijk als
zij een strategisch vraagstuk is, d.i. in zoover betreft de bewering dat België
Zuid-Limburg noodig heeft als waarborg tegen een herhaling der overrompeling van
Augustus 1914. Ze wordt dan teruggebracht tot een nationaliteits- en een econo-

Onze Eeuw. Jaargang 19

241
misch vraagstuk. Het eerste omdat van Belgischen kant beweerd is, dat de Limburgers
Belgen zijn en de meerderheid hunner aansluiting bij België wenscht. en het tweede
omdat sommige belanghebbenden in België belust zijn op het steenkolengebied in
Zuid-Limburg en omdat men via Limburg de kortste verbinding tusschen Antwerpen
en den Rijn kan verkrijgen. Komt echter de volkerenbond inderdaad tot stand, dan
zullen de Belgische aanspraken op déze gronden vermoedelijk wel zeer weinig steun
vinden bij andere naties, omdat ten eerste de onjuistheid der bewering omtrent de
Belgische gezindheid der Limburgers gemakkelijk te bewijzen valt, ten tweede het
steenkolen-rijke België geen enkele moreele aanspraak maken kan op het eenige
mijngebied van ons land en ten derde omdat er tegen een verbinding van Antwerpen
met den Rijn over Nederlandsch gebied niet het minste bezwaar bestaat als de
volkerenbond den politieken vrede waarborgt. Derhalve verdient ook het Limburgsche
vraagstuk nauwelijk den naam van een probleem als er een volkerenbond komt en
ook wat deze aangelegenheid betreft zijn de besprekingen in de Fransche pers geheel
doortrokken van ongeloof in de uitvoerbaarheid van Wilson's ideaal en van het
verlangen om nieuwe waarborgen te scheppen tegen mogelijke nieuwe gevaren uit
het oosten.
Met dit verlangen moeten wij rekening houden als wij thans de vraagstukken gaan
bezien voor het geval er geen of voorloopig slechts een schijnvolkerenbond komt.
Want het is duidelijk als de dag dat Frankrijk al zijn - zeer grooten - invloed op de
conferentie tot het uiterste zal aanwenden om die waarborgen voor dat geval zoo
afdoend te maken als menschelijkerwijs gesproken mogelijk is. Daaraan valt niet te
twijfelen en zijn staatslieden zouden zelfs hun plicht verzuimen als zij anders
handelden. Tweemaal binnen een menschenleeftijd heeft Frankrijk de ellende van
den vijandelijken inval doorstaan; vier jaar lang heeft het geworsteld, zijn beste zonen
zien vallen, de zwaarste offers gebracht; maar het heeft
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dit alles kunnen verdragen en de bovenmenschelijke inspanning volgehouden in het
vaste geloof dat het ditmaal voor het laatst zal zijn, voorgoed. ‘Wij nemen deze
beproeving gaarne op ons, opdat onze kinderen ervoor bespaard zullen blijven.’
Tallooze malen heeft men deze gedachte uitgesproken gevonden en ongetwijfeld is
het dit geloof geweest, dat 't Frankrijk mogelijk maakte hardnekkig en moedig vol
te houden, ook in den donkersten tegenspoed. Kan het dan anders, of nu ten laatste
het doel volledig is bereikt, is de allesoverheerschende zorg die voor de eigen
toekomstige veiligheid? ‘On les aura’ voegde men in Parijs elkander toe, ook als het
slecht ging. Welnu, ‘men heeft ze’ en moet nu zorgen dat ze nooit, nooit meer kwaad
kunnen doen. Kan dit bereikt worden door middel van een volkerenbond, zooveel
te beter, maar haal het niet in 't hoofd om ter wille van dit ideaal, zoolang het nog
niet de proef der praktijk heeft doorstaan en dus wel eens zou kunnen blijken de
vereischte veiligheid niet te verschaffen, eenige voorzorg achterwege te laten waartoe
ge nu in staat zijt, dank zij de bloedige offers van vier jaren oorlog! Ziedaar den
grondtoon van Clemenceau's en Pichon's politiek en ziedaar dus tevens den grondslag
waarop Frankrijk en België de Limburgsche en de Schelde-quaestie zullen verlangen
te regelen. als de volkerenbond niet belooft zulke degelijke waarborgen te bieden,
dat niemand meer aan de mogelijkheid van een nieuwen Duitschen aanval op
West-Europa gelooven kan.
Neemt men dit in aanmerking, dan wordt de Fransch-Belgische pers-campagne
tegen ons land met al haar perfiden laster jegens ons en haar grove onjuistheden,
haar kleinzielig voorwendsels-zoeken, een zeer verklaarbaar verschijnsel, even
verklaarbaar als de onwil der verantwoordelijke regeeringen om de annexionistische
eischen te désavoueeren. Want als het om eigen veiligheid gaat pleegt men niet zoo
heel angstvallig toe te zien op de juistheid der gebruikte argumenten en ook de
dankbaarheidsplicht waarover ten onzent misschien wel
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ietwat te veel geroepen is, wordt dan makkelijk uit het oog verloren. Kort en goed:
velen daarginds meenen dat Frankrijk voor zijn eigen veiligheid, voor zijn bestaan
dus, de militaire beheersching van Zuid-Limburg en de Scheldemonding niet kan
missen, en dat wij, die in den oorlog geen duizendste deel geleden hebben van wat
Frankrijk en België leden, dit offer nu maar moeten over hebben voor de verlossing
uit de bedreiging van den gepantserden vuist. Het middel dat men gebruikt heeft om
de wereld van de rechtvaardigheid dezer meening te overtuigen is minderwaardig
geweest, maar daarmee is, ook voor iemand die objectief oordeelt, de zaak zelf nog
niet veroordeeld. En indien inderdaad de leiders der' Fransche politiek die meening
toegedaan zijn en zij steun vinden bij de andere Entente- en bij de Amerikaansche
staatslieden, dan - het spreekt van zelf - zal men alles doem om ons er toe te brengen
in de militaire beheersching van dit gebied waarover wij tot dusver souverein waren,
te berusten. Men zal dit vermoedelijk doen in minnelijk overleg met ons, wellicht
onder het aanbieden van compensaties, misschien tevens door het uitoefenen van
een meer of minder zachte pressie met behulp van een der vele dwangmiddelen
waarover de Entente jegens ons beschikt, maar in elk geval zal men het doen.
Wat wij tegenover die mogelijkheid behooren te doen of te zeggen...... het is zeker
nog te vroeg om daaromtrent iets concreets te willen vaststellen. Ons volk heeft zich
terstond, zoodra de quaesties gesteld waren, zeer terecht, op het zuivere
rechtsstandpunt geplaatst van onze historisch gerechtvaardige souvereiniteit over
deze landen, in verband met den onbetwistbaren wensch van de meerderheid hunner
bevolking om onderdaan te blijven van de Nederlandsche Kroon, en ongetwijfeld
moeten en zullen wij op dit standpunt blijven staan en slechts van daaruit - dus zonder
eenig moreel of stellig recht van anderen te erkennen - eventueele voorstellen of
maatregelen van de geassocieerden beantwoorden. Maar wij mogen en moeten blijven
hopen dat wijs diplo-
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matiek beleid dit standpunt zal weten te vereenigen met de verlangens van Frankrijk
en België naar hechte waarborgen tegen nieuwe gevaren uit het oosten.
Wij mogen vooral daarom die hoop koesteren, omdat eenerzijds als Frankrijk en
België zulke waarborgen in waarheid behoeven, ook wij ze noodig hebben, anderzijds
omdat Frankrijk en België die waarborgen nimmer ten volle zullen verkrijgen zonder
onze medewerking. Over dit laatste aanstonds meer. Wat het eerste betreft: als
Frankrijk en België beveiliging tegen het oosten noodig hebben, dan is dit wegens
gevaren die ons evengoed kunnen bedreigen als die landen zelf. Wel hebben wij niet
den ernst van het Duitsche gevaar aan den lijve ondervonden, zooals zij, maar wij
hebben het toch van zeer nabij gezien en ons dikwijls genoeg de mogelijkheid voor
oogen gesteld dat België's lot ook ons beschoren zou zijn. Dit gevaar is voor het
oogenblik geweken, maar al is een herhaling van het in 1914 gebeurde, op dezelfde
wijze als toen, zeer onwaarschijnlijk, wie kan bij benadering zeggen welke nieuwe
bedreiging voor de West-Europeesche wereld zich in den heksenketel van Middenen
Oost-Europa zal ontwikkelen? En als het voor Frankrijk en België noodig is om zich
daartegen te beveiligen, dan is dit voor ons evenzeer noodzakelijk. Dat wij ditmaal
buiten schot gebleven zijn, was immers een toevallige gelukkige schikking der goden,
een constellatie van omstandigheden die zich wel nooit meer juist zoo herhalen zal
en waarop wij zeker niet mogen rekenen.
In hoever wij er dan wel rekening mee moeten houden daarover spreek ik aan het
slot van dit opstel een enkel woord. Voor 't oogenblik is het mij voldoende erop
gewezen te hebben dat reeds deze overeenstemming van belangen ons dringt naar
een Fransch-Belgisch-Nederlandsche toenadering. Maar nog veel sterker worden
onze zuidelijke buren en hun vrienden in die richting gedrongen door het tweede
zooeven gezegde: Frankrijk en België zullen de beveiliging die zij zoeken, de
waarborgen tegen een nieuwen aanval uit het oosten, nimmer

Onze Eeuw. Jaargang 19

245
kunnen vinden zonder eenigerlei medewerking onzerzijds. Ziedaar de kern van al
de problemen die tijdens de lastercampagne ter tafel gebracht zijn: evenals een eeuw
geleden de noodzakelijkheid werd gevoeld van een Belgisch-Nederlansch blok als
afweermiddel tegen een eventueel opnieuw opdringend Frankrijk, zou thans
aaneensluiting tusschen ons en onze zuidelijke buren noodig zijn als dam tegen een
nieuwen aanval uit het oosten, - wanneer althans de volkerenbond geen betere
beveiliging brengt. Er is immers - dunkt mij - niet heel veel scherpzinnigheid toe
noodig om in te zien, dat een kleine annexatie als die van Zuid-Limburg en
Zeeuwsch-Vlaanderen de gezochte beveiliging allerminst zou verschaffen. Ten
aanzien van Zeeuwsch-Vlaanderen is reeds, zeer terecht, door anderen betoogd, dat
het bezit van dit gebied onvoldoende is voor de beheersching van den stroom, omdat
wie dezen wil beheerschen, ook den noordelijken oever in zijn macht moet hebben.
Wij zouden dus, behalve Zeeuwsch-Vlaanderen ook nog Zuid-Beveland en Walcheren
moeten afstaan, wilden de Belgen zich veilig voelen. Maar bovendien: waarom is
het bezit van de Schelde voor België's beveiliging tegen gevaren uit het oosten
noodig? Toch alleen maar, om aan een transportvloot gelegenheid te geven naar
Antwerpen op te stoomen en daar hulptroepen aan land te zetten? Maar is het
waarschijnlijk dat in geval van werkelijk gevaar een groote vloot zich zal wagen in
den nauwen trechter dien de Schelde in de richting van Antwerpen vormt? In 1914
zou zulk een avontuur de Britsche vloot duur te staan zijn gekomen! Nog gevaarlijker
zou zulk een onderneming zijn in het geval dat de vijand uit het oosten onze
onzijdigheid niet eerbiedigde, maar zijnerzijds over Nederlandsch gebied poogde op
te rukken ten einde onze riviermonden te bezetten. Dus zou veel beter dan door de
beheersching van de Wester-Schelde de vrije toegang van Antwerpen verzekerd
worden door een overeenkomst tusschen België en ons land tot gezamelijken afweer
van alle gevaren die uit het oosten mochten dreigen.
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Nog sterker geldt hetzelfde voor de Limburgsche quaestie. Want, respecteert de
aanvaller uit het oosten onze onzijdigheid, dan is het voor den Belgischen verdediger
een groot voordeel, dat ons land zich zoover naar het zuiden uitstrekt en de oostelijke
Belgische grens zooveel korter en gemakkelijker te verdedigen maakt. Mocht dus
België werkelijk ter wille van zijn verdediging behoefte hebben aan Zuid-Limburg,
dan is dit in de veronderstelling dat de vijand onze neutraliteit niet eerbiedigt, maar
via het door ons niet krachtig verdedigde Limburg de Belgische Maas-linie omtrekt
en kaarsrecht op Brussel en Antwerpen aanrukt. Niemand zal den ernst van deze
mogelijkheid kunnen ontkennen en de Belgische, Fransche en...... Nederlandsche
staatslieden moeten met haar rekening houden, voor het thans besproken geval van
mislukking der volkerenbondidealen. Maar hier geldt nu nog veel sterker dan voor
de Schelde-quaestie, dat het door Franschen en Belgen te hulp geroepen middel, de
annexatie van Zuid-Limburg, volkomen onvoldoende is. Wil België zichzelf en
Frankrijk tegen een vijand die onze onzijdigheid schendt, beveiligen achter een
geducht versterkte Maas-linie - en zoo is immers de gedachtengang - dan moet het
de Maas beheerschen, niet tot Masseyck of Roermond, maar veel verder; dan zou
het behoefte hebben aan den geheelen benedenloop der rivier, tot aan de
Zuid-Hollandsche eilanden toe, en dus zou België..... behalve Zeeuwsch-Vlaanderen,
Zuid-Beveland, Walcheren en Zuid-Limburg, ook nog de rest van Limburg en heel
Noord-Brabant tot zich moeten trekken! Ziedaar een eisch waarvan, zoover wij weten,
zelfs de felste Belgische annexionist nog niet heeft gerept.
De conclusie is hier derhalve geheel dezelfde als ten aanzien van de
Schelde-quaestie: door de geopperde annexatie-plannen door te drijven, zouden
België en Frankrijk de gezochte beveiliging niet vinden; alleen door een verbond
met ons is die te bereiken. Eén blik op de kaart maakt het duidelijk: tusschen de
vesting Holland
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en de stellingen onzer riviermonden eenerzijds, en de Belgische Maas-defensie aan
den anderen kant, ligt een breede, niet krachtig verdedigde strook Nederlandsch
gebied, gaapt een wijde opening, en door die opening zou een sterke vijand uit het
oosten kunnen binnenrukken in België en wellicht ook in Frankrijk juist zooals in
Augustus 1914 Wilhelm's troepen in België binnendrongen door de opening tusschen
Visé en Luik. Kleine annexaties van Nederlandsch gebied vermogen niets tegen dit
gevaar. Slechts aansluiting van het Nederlandsche defensie-stelsel aan het
Fransch-Belgische kan de beveiliging brengen, waarnaar men in België en Frankrijk
zoozeer verlangt.
***
Ik ben in bovenstaande beschouwing uitgegaan van het Fransch-Belgische standpunt,
niet van het Nederlandsche. Thans, tot besluit een woord over het laatste. Voor
Frankrijk en België is aansluiting van hunne defensie aan de onze dringend
noodzakelijk tot beveiliging tegen het oosten, maar nu rijst de vraag: is zij dit ook
voor ons? Ik wijs er op nogeens op, dat ik de vraag stel en bespreek, voor het geval
van mislukking der volkerenbond-plannen bij de tot-standkoming van den vrede, en
herhaal tevens dat het nog te vroeg is om haar definitief te willen beantwoorden.
Mijn eenig doel is, de quaestie die voor ons zoowel als voor onze buren een
levensbelang betreft, te belichten.
Ons standpunt dan is niet hetzelfde als dat van Franschen en Belgen: zij gaan bij
al wat zij zeggen en doen uit van de vrees voor een Duitschen revancheoorlog, wij
doen dat niet, al houden wij rekening met de mogelijkheid. Dit kan niet anders. Van
de vroegste tijden af heeft een overwinnaar alles in het werk gesteld om zich te
beveiligen tegen revanche-pogingen van zijn verslagen vijand. Het oudst bekende,
dikwijls toegepaste en zeer afdoende beveiligingsmiddel bestond daarin
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dat de vijandelijke steden met den grond werden gelijk gemaakt, het land onder de
overwinnende soldaten verdeeld en de bevolking werd ter dood of in slavernij
gebracht. Misschien dat enkelen in de geassocieerde landen dit beproefde middel
gaarne op Duitschland zagen toegepast, maar ook zij zien in dat het in deze tijden
kwalijk voor toepassing vatbaar is en dus wordt gezocht naar andere middelen, naar
zulke als Duitschland in 1871 op Frankrijk toepaste. Wij van ons standpunt begrijpen
dit, maar wij voelen die behoefte niet, omdat wij niet aangevallen zijn, en daarom
zoeken wij in het Fransch-Belgische beveiligings-verlangen naar een verstandelijken,
rationeelen, redelijken grond. En ziehier een groot verschil in standpunt: wij willen
redeneeren, de Franschen en Belgen handelen bijna instinctief, uit drang naar
zelfbehoud. Wat voor hen vanzelf spreekt, wordt voor ons een quaestie. Wij zien dat
Duitschland ten gevolge van zijn nederlaag en van de revolutie militair vrijwel
machteloos is geworden en kunnen betwijfelen of nieuwe militaire maatregelen tegen
oorlogsgevaar uit dien hoek van dringende urgentie zijn. In Frankrijk en België kan
men zulk een twijfel onmogelijk voelen, omdat men, als bij instinct, zich na de
overwinning beveiligen wil tegen een mogelijk wederopstaan van den vijand. Die is
verslagen machteloos, beoorlogt zichzelf, wordt verteerd door revolutie-koorts,......
nu ja, goed, dat is prettig, en voor 'n jaar of tien maakt het hem misschien onschadelijk,
maar intusschen blijft hij ‘de vijand’. Er blijven daar over den Rijn ‘Duitschers’
wonen, dat zijn menschen die Franschen en Belgen haten en benijden, die hen
aanvallen als zij kunnen, en hun steden en dorpen platbranden. Daar zijn geen
agressieve jonkers naast vredelievende socialisten; alleen maar ‘Boches’ die goed
slaag gehad hebben en die daarom voor het oogenblik hun agressieve neigingen niet
kunnen toonen, maar die niettemin ‘Boches’ blijven en over een menschenleeftijd
weer kunnen komen opzetten en het mooie Fransche land platbranden. Dat mag nóóit
meer! Wij
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vragen niet of de kans dat het gebeuren zal, groot is of klein, want het is voldoende
dat ze bestaat, en daarom: waarborgen, in den vorm van annexatie, schadeloosstelling,
uitlevering van vloot en ander oorlogstuig! Ruk het beest klauwen en tanden uit!
Maak het voorgoed onschadelijk, want het is nooit te vertrouwen!
Dit is het Fransche standpunt, dat niet het onze kan zijn. Wij vragen, verstandelijk,
wat hierin van zulk een reëele beteekenis is, dat wij in verband er mede maatregelen
moeten nemen. En dan moeten wij op die vraag allereerst antwoorden, dat het door
de Franschen en hun vrienden gevreesde gevaar allerminst denkbeeldig is. Wel
gelooven wij dat het Duitsche militarisme in zijn ouden vorm afgedaan heeft, omdat
het zoo nauw samenhing met de feodale overblijfselen waaraan het Duitsche volk
zich nog niet ontworsteld had, dat het vermoedelijk, met die herinneringen aan de
middeneeuwen, weggevaagd wordt in den storm die nu over de Duitsche landen
giert. Maar dat Pruisische militarisme was immers niet de eenig bestaanbare soort;
in Frankrijk en Engeland weet men dit zeer goed, en waarom zou, als Duitschland
de gevolgen van zijn nederlaag eenmaal te boven gekomen is, als de revolutie-stormen
uitgewoed hebben en de anarchie overwonnen is, er niet een nieuw Duitsch
imperialisme, een laten wij 't noemen ‘democratisch imperialisme’ herrijzen, dat
voor de Fransche belangen hinderlijk en dus voor Frankrijk's veiligheid gevaarlijk
werd? Immers, als de volkerenbond niet tot stand komt en een nieuwe rechtsorde
schept, dan blijft het oude antagonisme der verschillende imperialismen bestaan en
waarom zou het groote, werkzame, begaafde, sterke Duitsche volk dan ook weer niet
bezocht worden door expansiedrang? En waarom zou dit Duitsche imperialisme geen
aansluiting zoeken bij het Russische, gesteld dat ook daar de socialistische
sovjet-republiek weer eens plaats maakt voor een burgerlijk regime, behept met
ouderwetsche, grootscheepsche expansie-verlangens? Afgezien nog van de
mogelijkheid eener Russisch-Duitsche
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poging om het bolsjewisme met wapengeweld aan West-Europa op te dringen.
Dit zijn zeker geen denkbeeldige gevaren voor Frankrijk en ook onze staatslieden
zullen er bij het vaststellen van hun gedragslijn rekening mee moeten houden. Want
geen maatregelen die in Parijs bedacht en bij het vredesverdrag vastgesteld worden,
kunnen het feit uit de wereld helpen, dat daar in Oost- en Midden-Europa vele
millioenen menschen wonen, die nu door nederlaag en revolutie verleerd hebben
inperialistisch te denken, maar die eenmaal weer zullen deelnemen aan den wedstrijd
der naties en daardoor bezield kunnen worden met expanisieverlangen, indien de
wereld kapitalistisch blijft en het bolsjewisme is deze landen den strijd verliest inplaats
van zich voort te planten naar het westen en ook de overwinnende volkeren aan te
tasten. Ook de socialistische Duitsche regeering verlangt nu de koloniën terug die
het imperialistische Duitschland indertijd tot zich genomen heeft, blijft dus tot op
zekere hoogte imperialistisch. Zal dan die expansie-drang niet weer herleven, al is
het in minder agressieven vorm dan vroeger, als eenmaal de rust daarginds is
teruggekeerd en het Duitsche volk er eenigszins in geslaagd is, de geslagen wonden
te heelen? Maar daarmee herleeft dan het oude gevaar voor de Franschen, en als
dezen zich daartegen nu reeds willen wapenen, dan komt dit verlangen zekerlijk niet
alleen voort uit den instinctieven beveiligingsdrang van den overwinnaar, maar het
berust wel degelijk tevens op een rationeelen grond.
De conclusie schijnt voor de hand te liggen: als dan de kans op een nieuw
Fransch-Duitsch conflict in de toekomst zoo weinig denkbeeldig is, en Frankrijk
geen voldoende beveiliging vinden kan zonder onze medewerking, terwijl wij er op
moeten rekenen dat onze onzijdigheid niet nog eens ontzien wordt, dan lijkt een
defensief verbond met onze zuidelijke buren en hun bondgenooten een wijze politiek!
Toch schroom ik deze slotsom te trekken en ik ben er zeker van dat de meerder-
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heid van ons volk denzelfden schroom voelt. Om vlak na een zoo gruwelijken oorlog,
waarvoor wij gespaard gebleven zijn dank zij onze politieke isolatie, een verbond te
sluiten, dat ons met zekerheid in den oorlog betrekken zou indien het conflict zich
weer op dezelfde wijze voordeed...... het schijnt even tegennatuurlijk als het zou zijn
wanneer Frankrijk en België na de bloedige ondervinding van deze vier jaar den
ouden toestand herstelden. Ieder steunt zich in dergelijke gevallen liefst op zijn eigen
onderwinding en deze staat, wat ons betreft, lijnrecht tegenover de verstandelijke
redeneering welke ons tot aansluiting aan het verbond van West-Europa zou moeten
brengen. Voorwaar, een moeilijk dilemma voor onze staatslieden, dat door hen nu
reeds overwogen moet worden, maar dat urgent wordt, zoodra bij de
vredesbesprekingen de behandeling der Limburgsche en Scheldequaestie leidt tot de
vraag van een verbond.
Laten wij blijven hopen dat de beslissing niet genomen behoeft te worden, dat wil
zeggen, dat de volkerenbond de moeilijkheden oplost in voor een ieder gewenschten
zin. Want dit is uit het bovenstaande nog eens weer gebleken: een volkomen
beveiliging tegen de toekomstgevaren geeft slechts de verwezenlijking van Wilson's
plan. Laat men doen wat menschelijkerwijs mogelijk is om de gevaren af te wenden:
bondgenootschappen sluiten, militaire defensieve maatregelen beramen en tot in het
volmaakte uitvoeren, den vijand machteloos maken zoo dat hij er nauwelijks het
leven bij houdt, niets kan verhinderen, dat hij na verloop van jaren zijn krachten
herwint en oprukt om wraak te nemen, zoo lang het oude stelsel van
bondgenootschappen en zoogenaamd machtsevenwicht in stand blijft. Alleen wanneer
dit plaats maakt voor den nieuwen geest van volkerenbond en wereldrecht, door
rechtspraak gesanctioneerd, kunnen de overwinnaars van thans zich veilig voelen,
kunnen zij zich met recht overwinnaars noemen. De sterkste wallen en diepste
grachten konden de Middeneeuwsche steden niet beveiligen tegen aanvallen van
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den kant harer zusters-mededingsters, maar toen allen zich stelden, onder
gemeenschappelijk hooger gezag, waren wallen en grachten overbodig geworden.
Zoo ook nu: slechts door het prijsgeven van eigen souvereiniteit ter wille eener
hoogere gemeenschap, is de veiligheid te vinden waarvoor de Entente den oorlog
heeft gevoerd.
De hoop dat dit ingezien en dat er naar gehandeld zal worden, en daarbij de
onzekerheid omtrent de toekomst, ziedaar de redenen waarom het wel aanbeveling
verdient vragen als wij in dit opstel bespraken te stellen en te overwegen, maar niet
om er een stellig antwoord op te geven. De toestand in Europa is nog te verward, te
vaag, om eenige beslissing te nemen. De Ententeoverwinning is eerst drie maanden
oud en de wereld kon in dien korten tijd nog niet voldoende tot bezinning komen,
om de nieuwe orde van zaken vast te leggen. Hoe zou dan voor ons de tijd al rijp
zijn om een beslissing te nemen in vragen van zulk een ver-strekkend belang? Nog
brengt ons elk nummer van de krant wereldschokkend nieuws dat van invloed kan
zijn op onze positie en dus op onze politiek. Nog weten de Entente-leiders zelf niet
bij benadering, hoe zij de ontzagwekkende moeilijkheden zullen oplossen, waarvoor
de overwinning hen heeft geplaatst: welke houding tegenover Rusland aan te nemen,1)
opdat dit in zijn nieuwe gedaante, zijn oude taak overneme van soliden debiteur,
afnemer van industrie-producten, leveraar van grondstoffen en voedingsmiddelen,
kortom van nuttig, maar voor de Entente ongevaarlijk lid van de volken-familie? En
dan vooral: welke voorwaarden op te leggen aan Duitschland, zóó dat dit niet opnieuw
in de mogelijkheid komt om schade toe te brengen aan de Entente-belangen, maar
wel in staat zij, de schade die de overwinnaars in den oorlog geleden hebben te
vergoeden en tevens zijn eigen schulden te betalen; en ook zóó, dat zijn militaire
macht niets beduidt tegenover

1) Nadat dit geschreven werd, is het Entente-plan ten aanzien van Rusland bekend geworden.
Het vindt echter zoo sterke tegenwerking dat zijn uitvoering uiterst twijfelachtig is.
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die der geassocieerden, maar wel sterk genoeg is om als dam te dienen tegen het
westwaarts spoedende bolsjewisme? Zie, dit zijn vragen van zulk een ontzagwekkende
moeilijkheid en van zoo onmetelijk belang dat men zich niet verbazen kan als de
Entente-leiders na drie maanden zelfs nog geen begin van oplossing gevonden hebben
en hun politiek alle vastheid mist. Maar duidelijk is het, dat zoolang ten eerste nog
volkomen onbekend is in welke richting de vredes-conferentie een oplossing zal
vinden, en vervolgens bij benadering zelfs niets te zeggen valt over den
waarschijnlijken loop van zaken in Rusland en Duitschland, het ook voor ons
onmogelijk zal zijn om een oriënteering onzer staatkunde te vinden die ons later de
handen zou kunnen binden.
Een conclusie heeft mijn beschouwing over onze verhouding tot het buitenland
derhalve niet en de lezer voelt zich misschien even wijs als voordat hij haar las. Ik
betreur het, maar kan er niets aan veranderen. Het was mij er ook niet om te doen,
onzen staatslieden wijsneuzig den weg te wijzen waarlangs zich naar mijn meening
onze internationale politiek moet bewegen, maar alleen om de vraagstukken die ten
aanzien van ons land gesteld zijn naar aanleiding van de overwinning der Entente,
te bezien in verband met andere vragen van wereldpolitiek. Nederlandsche
vraagstukken zijn nu, als een eeuw geleden, Europeesche vraagstukken geworden
en maken onvermijdelijk deel uit, en wel een zeer gewichtig deel, van het ontzaglijke
probleem der nieuwe politieke ordening dezer wereld, de ordening die haar tot een
betere toekomst moge voeren dan haar verleden is geweest.
Groningen 24 Januari 1919.
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Leestafel.
Dr. G. Doyer van Cleeff. Scheikunde in dienst van den mensch. Haarlem.
Tjeehk Willink en Zoon, 1918.
De schrijver herinnert in zijn voorbericht aan de 1e en de 2e Nederlandsche Jaarbeurs
te Utrecht, die getuigden van de groote beteekenis der scheikundige industrie in
onzen tijd ook voor Nederland. Hij vernam daar van ouderen van dagen, dat zij met
verbazing tot de ontdekking kwamen, dat scheikunde een vak was, dat voor het
praktisch leven belang had. Deze en dergelijke uitingen wekten hem op tot de
samenstelling van het hier aangekondigde boek.
Uit deze voorrede maak ik op, dat het de bedoeling van den schrijver is zich te
richten tot de geheel onkundigen op scheikundig gebied. Hij stelt zich daardoor een
zeer zware taak. Betrekkelijk eenvoudig is de taak personen, die reeds over zeker
aantal chemische begrippen beschikken, meerdere kennis aangaande hun tot nu toe
onbekende chemische processen bij te brengen. Maar zeer moeilijk is het bij degenen,
die niet met de grondbegrippen der chemie vertrouwd, zijn, belangstelling voor die
wetenschap in te boezemen en hun erin in te leiden door het schrijven van een populair
werkje. Of de schrijver erin is geslaagd de taak, die hij zich heeft gesteld te vervullen?
Ook deze vraag is niet gemakkelijk te beantwoorden. Het is niet met zekerheid te
zeggen welken indruk deze beschouwingen zullen maken op personen voor wie zij,
en eveneens het geheele gebied der wetenschap, waaraan zij ontleend zijn, volkomen
nieuw zijn. Maar ik vrees, dat er er niet velen zullen zijn, die het boekje ten einde
lezen en die eenig inzicht in chemische processen en procédé's als winst van die
lectuur zullen kunnen boeken.
De schrijver heeft zich met groote ernst en toewijding aan den arbeid gezet. Hij
is van de onderwerpen, die hij bespreekt volkomen op de hoogte en tracht niet de
belangstelling te boeien door grapjes, die buiten de zaak omgaan, zooals zoovele
populair wetenschappelijke schrijvers, die daardoor aangeven, dat zij hun onderwerp
zelf niet voor belangwekkend genoeg houden om te boeien. Wanneer ik meen, dat
de schrijver niettegenstaande deze goede eigenschappen niet in zijn bedoeling geslaagd
is, schrijf ik dit toe aan een gebrek aan voorstellingsvermogen. De schrijver stelt zich
niet steeds zijn lezers met hun bijzondere eischen voor, maar hij denkt aan zijn
onderwerp en laat
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zich verleiden daarover allerlei bijzonderheden mede te deelen, die mijns inziens
voor den niet deskundigen lezer dood materiaal moeten blijven.
Het komt mij voor, dat de bedoeling van den schrijver beter te bereiken zou zijn,
door het bespreken van een enkel onderwerp, maar dit dan met uitvoeriger
beschrijvingen en illustraties, zoodat het voor den lezer meer gaat leven. De thans
in het boekje te veel voorkomende opsomming van chemische stoffen en processen
werken op den lezer verbijsterend.
Maar ‘la critique est aisée’ en ik zou niet gaarne voor de taak gesteld worden de
beteekenis van de chemie voor de praktijk van ons dagelijksch leven aan leeken
duidelijk te maken.
W.
I. Kooistra. Onze groote kinderen. Over opvoeding in de puberteitsjaren.
Hun wezen en ons doel. Amsterdam. P.N. van Kampen en Zn., 1918.
De schrijfster heeft herhaaldelijk aanleiding in dit werkje op het verschil in psychische
eigenschappen tusschen mannen en vrouwen te wijzen. Voor wie het boekje leest is
het niet twijfelachtig, wie bij de beschrijving van de vrouwelijke eigenschappen als
model heeft gezeten. De schrijfster vertoont in hooge mate de eigenschappen die zij
steeds als, zoo al niet uitsluitend, dan toch hoofdzakelijk vrouwelijke eigenschappen
beschrijft. En juist in die ‘vrouwelijke eigenschoppen’ ligt m.i. eensdeels het
aantrekkelijke, anderdeels de zwakte van haar boekje. Aantrekkelijk is het door de
warme belangstelling en sympathie, die de schrijfster voor haar leerlingen aan den
dag legt. Dat zij ernst maakt van het bestudeeren van haar meisjes, om zoo het middel
te vinden met dezen in levend contact te komen en een heilzamen invloed op haar
uit te oefenen, blijkt op iedere bladzijde. Maar zij heeft weinig critiek en dat is ook
een eigenschap, die de schrijfster naar ik meen wel nergens als meer speciaal
vrouwelijk noemt, maar die toch geheel thuis behoort bij het type van vrouwen, dat
haar bij haar beschrijving voor oogen zweeft en waarvan zij zelf een representant is.
Het best geslaagd lijken mij haar beschouwingen, waarin zij individueele gevallen
bespreekt van hetgeen zij met haar leerlingen heeft doorgemaakt, minder die, waarin
zij algemeene paedagogische of psychologische stellingen verkondigt, - en dit past
weer geheel in het kader van haar beschouwingen over den vrouwelijken aanleg.
Maar, - het moge waar zijn, dat de aanleg van de schrijfster en haar vrouwen-type
meer geschikt is voor beschouwingen over individueele aangelegenheden, de neiging
is niet te miskennen om te schrijven over het algemeene. En ik ben bang, dat de
schrijfster juist die deelen met het meeste genoegen geschreven heeft, die mij het
zwakst voorkomen, als b.v. haar lange slotapotheose, waarin zij zegt, dat de volmaakte
mensch ‘man’ en ‘vrouw’

Onze Eeuw. Jaargang 19

256
beide moet zijn, ‘man’ in kracht, ‘vrouw’ in zachtheid, ‘man’ in nauwkeurig denken,
‘vrouw’ in intuïtief zuiver voelen, enz.
De schrijfster spreekt in haar boek met sympathie van een leeraar, van wien zij
vroeger les gehad heeft, die vol lof was over een opstel, waarin een eenvoudige maar
echte en eigene uiting van het persoonlijk leven voorkwam, maar die zijn ironie niet
spaarde aan die passages, die de meisjes zelf meestal juist het mooist vonden. Ik zou
gaarne willen, dat die leeraar nu nog eens aan de schrijfster zou kunnen zeggen, wat
hij sympathiek vond in haar werk,...... maar ook hoe hij over die slot-passage dacht.
W.
Johanna W.A. Naber, Het leven en werken van Jeltje de Bosch Kemper.
Haarlem, H.D. Tjeenk Willink en Zoon, 1918.
‘Eene nobele figuur, op sympathieke wijze beschreven’, - dat is, dunkt mij, de indruk
dien de lectuur van dit boek achterlaat. Mejuffrouw Naber heeft er allerminst naar
gestreefd, hare heldin op hooger voetstuk te plaatsen dan deze verdiende, maar juist
daardoor krijgen wij te meer eerbied voor de vrouw, die zoovele jaren deed wat haar
hand vond te doen, en steeds op middelen bedacht was om anderer lot te verbeteren.
Groot is het aandeel geweest, dat freule de Bosch Kemper heeft gehad in de
bevordering der economische zelfstandigheid van de vrouw; in den opbloei van het
onderwijs in de fraaie handwerken; in de belangrijke verbetering der
zieken-verpleging: in de organisatie onzer huishoudscholen. Van het een kwam zij
op het ander, omdat zij inderdaad hart had voor hare mede-menschen; hare
trapsgewijze ontwikkeling leidde er toe, dat zij zich ten slotte mede op de bres stelde
voor de verbetering van den maatschappelijken en rechtstoestand der vrouw in
Nederland.
Het is een rijk, gezegend leven geweest, dat leven van Jeltje de Bosch Kemper!
Haar helder verstand, haar groote toewijding, haar hoog ethisch bewustzijn mogen
dankbaar gewaardeerd blijven, - in de eerste plaats bij de vrouwen van Nederland.
Het boek van Johanna Naber is, dunkt mij, eene herinnering voor de ouderen van
dagen, die de laatste halve eeuw hebben meegeleefd; het moge een spoorslag zijn
voor de jongeren, die, zij het weer langs andere paden, het werk der zoo altruïstisch
aangelegde ‘freule’ hebben voort te zetten.
Hulde zij ten slotte gebracht aan de Commissie, die voldoende gelden
bijeenzamelde om dat boek in sierlijken vorm te doen verschijnen; met de schrijfster
heeft zij aldus er krachtig toe medegewerkt, dat de naam van Jeltje de Bosch Kemper
niet vergeten zal worden.
E.B.K.
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Romantische studiën
Door Prof. G. van der Leeuw.
II.
Toegepaste Religie.
Het religieuze verlangen, waarvan de Romantiek vervuld was, uitte zich in wat wij
‘toegepaste religie’ noemen, op eigenaardige wijze. Den naam vinden wij in de
Fragmente van Novalis. Deze fragmenten zijn geschreven onder sterken invloed van
Schleiermachers Reden über die Religion, en het is dan ook in deze Reden, dat wij
de gedachte moeten zoeken, die bij Novalis, de andere romantici en Schleiermacher
zelf wordt uitgewerkt niet slechts tot eene theorie, maar levenshouding en wereldblik
voor een groot deel bepaalt Wij kunnen haar niet beter weergeven dan met de bekende
woorden uit de tweede Rede: ‘Mitten in der Endlichkeit eins werden mit dem
Unendlichen und ewig sein in jedem Augenblick.’ Het oneindige niet slechts weten,
in verre hemelsche verten; maar het voelen en tasten in allen en alles om zich heen,
in elk oogenblik, - wij begrijpen hoe deze opvatting, zoodra ze practisch wordt,
vereischt een voortdurend verplaatsen van het eindige in het oneindige, een telkens
herhaald vereenigen van hemel en aarde, een in alles
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God zien, een ononderbroken toepassen van de religie op het leven, angewandte
Religion. Men kan, hier althans, van de romantici niet zeggen, dat zij het bij theorieën
lieten. Henriette Herz zegt van Schleiermacher: ‘Was er in seinen Reden über die
Religion ausgesprochen, lebt er jetzt, er schaut das Universum an und lebt allein fast
dafür, und liebt es’1). De religie wordt tot een algemeenen achtergrond voor al het
bijzondere. Niets lag de romantiek zoo verre als religie voor den Zondag of bij wijze
van troost bij sterfgeval. ‘Deze mannen, zegt Brandes, konden de religieuze begrippen
niet in een laatje apart laten liggen, zonder samenhang met hun leven en handelen.
Zij hielden zich niet op een verloren morgen of driemaal in het jaar bezig met eene
idee als het Avondmaal, maar deze doordrong al hunne gedachten, en zij spanden
zich in om de werkelijkheid in het licht van het mysterie te zien’2).
Zij spanden zich in - inderdaad! Dit is een typisch romantische trek, dat de
μεταβασις ε ς λλο γενος, de overbrenging van het eindige in het oneindige, de
Anschauung des Universums, systematisch en ook wel kunstmatig werd toegepast.
Het is geene kleinigheid bij voortduring de werkelijkheid onder eeuwigheidslicht te
zien, het is eene kunst. Niet slechts in den gewonen zin, ook in den meer populairen,
het tegengestelde van: het is geene kunst. Schleiermacher spreekt van virtuozen der
religie. Bij Schleiermacher heerscht een virtuozendom in den goeden zin; het gaat
als van zelf: ‘Schnell und zauberisch entwickelt sich eine Erscheinung, eine
Begebenheit zu einem Bilde des Universums.’ Maar bij anderen wordt het een
virtuozendom, zooals wij dit in de muziek kennen: moeizame oefening en aanstellerij.
Bij Friedrich Schlegel is het eene soort van sport geworden; in een brief noemt hij
zich op het Universum ‘Knollig verliebt, ja vernarrt.’

1) Baur. Ungedruckte Predigten Schleiermachers S. 117.
2) Hauptströmungen der Literatur II S. 291.
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Virtuositeit, maar dan in beteren zin, is het toepassen der religie ook bij Novalis.
Alles moet zin, goddelijke beteekenis krijgen. Het geldt de gansche wereld te maken
tot tolk Gods, of, met zijne eigen woorden: ‘Alles in Gottes Wort (zu) verwandeln.’
Vandaar de hooge dunk, dien hij heeft van de prediking, die het hoogste is, wat een
mensch kan geven en ‘toegepaste individueele religie moet bevatten.’ Alles moet
religieus worden opgevat, tot religie gemaakt.
Daarbij is geen terrein des levens uitgezonderd. De hoogste menschelijke functies
komen het eerst aan de beurt. Zoo de poëzie. Zij was voor de romantiek, vooral voor
Novalis, het eigenlijke in het leven. ‘Die Poesie is das echt absolut Reelle. Das ist
der Kern meiner Philosophie. Je poetischer, je wahrer.’ In de poëzie wordt het absolute
gegrepen, het oneindige openbaar in het eindige. Poëzie en religie raken elkaar. Zij
zijn eigenlijk hetzelfde. Religie is beleefde poëzie. ‘Bei den alten war die Religion
schon gewissermassen das, was sie bei uns werden soll - praktische Poesie,’ zegt
Novalis. Maar de poëzie stelt de romanticus hoog, op ééne lijn met de religie. Gelijk
alles tot religie moet worden, zoo ook tot poëzie. ‘Es können Augenblicke kommen,
wo Abc. bücher und Kompendia uns poetisch erscheinen.’ Dit had Novalis ook van
de religie kunnen zeggen. De eigenlijke toepassing der religie vinden wij vooral,
waar het de liefde geldt.
Als hoofdvoorbeeld kiezen wij een werk van dien eenzame onder de latere
romantici, den onmachtig genialen Heinrich von Kleist: Amphitryon, eene bewerking
van Molière's blijspel, doch geheel van den geest der romantische mystiek vervuld.
De bekende sage, - hoe Jupiter in de gestalte van den thebaanschen held Amphitryon
diens kuische vrouw Alkmene nadert en zich met haar vereenigt, - is door Kleist
gemaakt tot het voertuig zijner pantheistisch-mystieke gedachten. Daarbij staan
weliswaar uitwendige handeling en inwendige gedachtenont wikkeling elkaar
voortdurend in den weg,
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zoodat het werk, als drama, ondanks het meeslepende geweld van Kleists genie
mislukt is.
Als nu Jupiter de niets vermoedende Alkmene tracht te bemoedigen in de
zonderlinge verwarring, welke door het optreden van twee Amphitryonen ontstaan
is, ontwikkelt zich een eigenaardig gesprek. Hij verzekert haar, nog altijd in de
gestalte van Amphitryon, dat de man, die haar in den bewusten nacht genaderd is,
slechts de godheid zelf kan zijn geweest. De trouwe echtgenoote behoeft dus geene
wroeging te koesteren, want waar de godheid verschijnt, houden alle aardsche
verhoudingen en oordeelvellingen op; en een god kan nimmer een te vreezen
medeminnaar zijn. Maar dan volgt een zacht verwijt. Hebt gij hem den grooten god,
misschien ook vertoornd?
‘Ist er dir wohl vorhanden?
Nimmst du die Welt, sein grosses Werk wohl wahr?
Siehst du ihn in der Abendröte Schimmer,
Wenn sie durch schweigende Gebüsche fällt?
Hörst du ihn beim Gesäusel der Gewässer,
Und bei dem Schlag der üpp'gen Nachtigall?
Verkündet nicht umsonst der Berg ihn dir,
Getürmt gen Himmel, nicht umsonst ihn dir
Der felszerstiebten Katarakten Fall?
Wenn hoch die Sonn' in seinem Tempel strahlt
Und, von der Freude Pulsschlag eingeläutet,
Ihn alle Gattungen Erschaffner preisen,
Steigst du nicht in des Herzens Schacht hinab
Und betest deinen Götzen an?’

Hebt ge uw afgod, uw minnaar niet liefgehad boven God? Als gij in vrome verrukking
voor zijn altaar knieldet, tot wien badt ge dan?
‘Ist er 's dir wohl, der über Wolken ist?
Kann dein befangner Sinn ihn wohl erfassen?
Kann dein Gefühl, an seinem Nest gewöhnt,
Zu solchem Fluge wohl die Schwingen wagen?
Ist's nicht Amphitryon, der Geliebte, stets,
Vor welchem du im Staube liegst?’
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Ziet ge niet, zelfs ‘in des Blitzes zuckender Verzeichnung’ den welbekenden naam?
Maar Alkmene verweert zich! Wie bidt tot eene abstractie?
‘Soll ich zur weissen Wand des Marmors beten?
Ich brauche Züge nur, um ihn zu denken.’

Zij heeft niet genoeg aan bovenzinnelijke vroomheid, zij wil practische, ‘angewandte
Religion’. Zij heeft een beeld noodig, eene levende presentie, die zij aanbidden kan.
En dat wil Jupiter haar ook niet verhinderen. Immers, ook hij is Amphitryon, zooals
hij alles is, de alomvattende oergod,
‘Die Kadmusburg und Griechenland,
Das Licht, der Äther, und das Flüssige,
Das was da war, was ist, und was sein wird.’

Wie Amphitryon aanbidt, aanbidt ook hem. Mits de liefde zich bewust zij het
goddelijke te aanbidden. Liefde, die buiten het algemeene, buiten het geheel der
godsopenbaring omgaat, is afgoderij.
Toegepaste religie. Het Universum in het voorwerp der liefde. Schleiermacher
schreef het schertsend aan Henriette Herz: ‘ik moet terwille der religie naar Berlijn
komen, want waarlijk ik wil het Universum in u aanschouwen’. Hyazinth, in Novalis'
sprookje, vindt de groote godin der wijsheid in zijn buurmeisje, het oneindige in het
eindige. ‘In dieser romantisch gefassten, religiös gefärbten Liebe zu Gott und zum
Weibe kommt die Sehnsucht des Romantikers nach dem Absoluten zur Ruhe’1).
Bij Novalis en F. Schlegel vloeien liefde tot het goddelijke en liefde tot de vrouw
geheel in elkander over. Religie is voor Schlegel het gevoelen van den samenhang
met het Universum, maar het Universum openbaart zich het reinst in den mensch,
die zijn beeld is. Wij moeten dus het voorbeeld der menschvergodende Grieken
volgen en den geliefde aanbidden, Zeus in

1) Walzel. Deutsche Romantik S. 20.
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Amphitryon, zou Kleist zeggen. Bij Novalis is alles fijner, zachter, minder sport dan
bij Friedrich, den intellectualist, die er vermaak in schepte ‘alles zur Religion zu
treiben’. Bij Novalis gaat het vanzelf. Zijne vroomheid en zijne liefde zijn beide zóó
innig, dat ze elkaar vanzelf vinden. Men kon uit wat hij zeide nooit opmaken, of hij
de harmonie der werelden dan wel eene Harmonica liefhad, zei de ondeugende
Karoline. Heinrich spreekt tot Mathilde in Novalis' Ofterdingen in waarlijk
dithyrambische woorden: ‘Ich bete Dich an. Du bist die Heilige, Du bist die göttliche
Herrlichkeit, das ewige Leben’. En van zijne eigene geliefde heet het: ‘Ich habe zu
Sophien Religion, nicht Liebe’. In het lichaam van de geliefde woont de godheid.
‘Man berührt den Himmel, wenn man einen Menschenleib betastet’. God moet men
onder menschen zoeken. Het aardsche heeft in zich de ‘Allfähigkeit, Wein und Brot
des ewigen Lebens zu sein’. In het eindige wordt het oneindige openbaar; de
omarming der minnenden gelijkt op het Avondmaal (men leze de uitwerking van de
fragmentarische gedachte in de prachtige Avondsmaalshymne). Goddelijke en
menschelijke liefde zijn niet gescheiden. ‘Die Liebe ist der Endzweck der
Weltgeschichte, das Amen des Universums’. ‘Christus und Sophie.’
De liefde tusschen menschen wordt hier wel heel hoog verheven. Zóó hoog, dat
het practische beleven van de eenheid van menschelijke en goddelijke liefde, niet
zonder de reeds besproken virtuositeit mogelijk is. Zelfs Novalis spreekt van de
‘Kunst alles in Sophien zu verwandeln, oder umgekehrt’. Hier is weer het gevaar
van het ‘Spielerische’, dat tevens kunstmatig is, nabij. Schlegel's Julius schrijft aan
zijne Luzinde: ‘Heute fand ich in einem französischen Buche von zwei Liebenden
den Ausdruck: “Sie waren einer dem andern das Universum”. - Wie fiel mir's auf,
rührend und zum Lächeln, dass, was da so gedankenlos stand, bloss als eine Figur
der Ubertreibung, in uns buchstäblich wahr geworden
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sei!’ Wij voelen het gevaar van gedachtenspel, ook van een omlaagtrekken van het
eeuwige1).
Maar wanneer alle virtuositeit verre blijft en eenvoudig, spontaan in het aardsche
voorwerp van liefde het bovenaardsche wordt gevoeld, wanneer de eindige betrekking
als vanzelf wordt gesteld in oneindig verband, gezien in het licht der eeuwigheid, dan bevinden wij ons in een kring van algemeen menschelijke gevoelens en gedachten,
die ons zeker niet vreemd of tegen is. Het schoonst en vroomst tevens heeft
Schleiermacher het wel uitgedrukt in zijne eerste preek over het huwelijk: ‘wanneer
zoo het gemeenschappelijk leven, - niet als aardsch gevoeld en genoten wordt, maar
het gevoel beiden doordringt: onze wandel is in den hemel; wanneer de wederzijdsche
liefde door de gemeenschappelijke liefde tot den Verlosser zoo geheiligd wordt, dat
de vrouw tot den man mag zeggen: gij zijt mij wat Christus der gemeente is; en de
man tot de vrouw: gij zijt mij, wat de gemeente Christus is’. Hier vinden wij in de
toegepaste religie een ethisch element, dat alle virtuositeit in den minderwaardigen
zin uitsluit. En dan is er zoo iets echt menschelijks in dit zoeken van de eeuwige
liefde in die menschelijke liefde, welke door hare reinheid en innigheid boven het
menschelijke uitgaat. ‘Wie liefheeft, is uit God geboren’. Het beste in onze liefde is
eeuwig, het raakt aan het goddelijke.
Wij moeten denken aan de klacht van God, in Tagore's Hovenier, over den asceet,
die vrouw en kind verlaat (gelijk Hyazinth zijn Rosenblütchen): ‘Waarom gaat mijn
dienstknecht zwerven om mij te zoeken, terwijl hij mij verzaakt?’ En aan het
eenvoudige meisje, dat, bij denzelfden dichter, haar minnaar vraagt: ‘Is het dan
waarlijk waar, dat het geheimenis van den oneindige op dit mijn voorhoofdje
geschreven is?’ Of

1) Brandes. Hauptströmungen III S. 194 noemt het voorbeeld van Frau von Krüdener, bij wie
de religie op weerzinwekkende, aan sommige middeleeuwsche mystieken herinnerende
wijze, werd ‘toegepast’ en verzinnelijkt.
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aan Jacques Perk met zijne bekende, niet zeer gelukkige versregels, die eindigen met
den uitroep:
‘Heelal, waarvoor ik biddend lig gebogen.’

Of ten slotte - en dat liever - aan den vromen Seth uit Eliot's Adam Bede, die de
schoone liederen zijner kerk op zijne liefste toepaste en vreesde, dat dit wel
menschvergoding zou zijn.
Och neen, dat is het niet. Maar de Romantiek gaat verder. Zij ziet niet slechts het
goddelijke in den geliefde, zij vergoddelijkt hem. God wordt mensch en mensch
God. Wij zullen zoo aanstonds zien, waartoe dit leidt.
De religie wordt ‘toegepast’ op alle terreinen des levens. De romantische ethiek (in
Schleiermacher Monologe) vraagt van elken mensch, dat hij op eigene wijze het
Universum, de menschheid verwerkelijke. Het algemeene moet bizonder worden.
Maar het bizondere mag niet worden opgevat buiten verband met het algemeene.
‘Der Strahl, an dem wir aus dem Unendlichen ausgehen und als einzelne und
besondere Wesen hingestellt werden, ist die Stimme des Gewissens, die jedem seinen
besonderen Beruf auferlegt und durch die der unendliche Wille einfliesst in das
Endliche’1). Schleiermachers patriotisme en sociaal besef zijn niets dan toegepaste
religie. Hij preekt over het thema: ‘der Mensch vollendet Gottes Werk auf der Welt,
indem er die Erde beherrscht und bildet’. Kunst is, volgens Sölger, toegepaste mystiek.
Op bewust toegepaste mystiek berust de allegorie, op onbewust toegepaste de
symboliek2).
Er is in dit alles veel, dat weldadig aandoet. Het algemeene wordt bizonder, het
hemelsche aardsch en ‘toegepast’. Dit is wel eene echte religie van de practijk. Geene
decoratie van een vlak leven, geene bloempotten voor het raam van een bekrompen
kamertje. Gods

1) Walzel. Deutsche Rom. S. 34.
2) Huch. Blütezeit S. 329.
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frissche wind mag overal waaien, Gods heilig oog overal om den hoek zien. Hij
wordt nergens buitengehouden. Er is een voortdurend contact tusschen hemel en
aarde. De zonen Gods kiezen zich dochteren der menschen en hemelsche jonkvrouwen
beminnen aardsche jongelingen. Elk woord heeft een diepen zin, elke handeling eene
hooge beteekenis.
Maar nu de keerzijde. Al het bizondere wordt algemeen. God wordt mensch, maar
de mensch tevens God. In de christelijke gedachte past God de religie toe, doordat
Hij zijn zoon mensch doet worden. In de romantische gedachte past de mensch de
religie toe, doordat hij God mensch en zichzelf God doet worden.
Sterk komt dit uit in het mooie boekje van Schleiermacher, Die Weihnachtsfeier.
‘Elke moeder is Maria. Elke heeft een eeuwig, goddelijk kind’. De typische goddelijke
geboorte, die van Jezus, moet dan ook worden ‘toegepast’ op eigen verhoudingen:
wat wij met Kerstmis vieren ‘ist nichts anderes als wir selbst, wie wir insgesamt sind,
das heisst die menschliche Natur -, angesehen und erkannt aus dem göttlichen Princip’.
Daarom ziet elke moeder, die het voelt, dat ze een mensch geboren heeft, en die het
weet door eene hemelsche boodschap, dat de heilige Geest in haar woont, - Christus
in haar kind: en juist dit is het onuitsprekelijk-moederlijk gevoel’. Hier is geene
aandacht meer voor een kind, in Bethlehem geboren, slechts voor den Christus, die
prototype is van ons aller leven. Met Hem gestorven, met Hem opgewekt, dat is niet
meer een onbegrijpelijk wonder, maar eene door de natuur gegeven troost. Henriette
von Willich jubelt in een brief aan Schleiermacher, na den dood van haar man: ‘Erich's
Auferstehung feierte ich mit der des Erlösers zugleich’. Schleiermacher zelf denkt
bij Jezus' dood aan dien van von Willich. En nog de Urbild-christologie van den
lateren bezonken dogmaticus is aan deze angewandte Religion niet vreemd.
Bij Novalis overheerschen deze momenten zoozeer,
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dat een formeele Mariacultus er het gevolg van is: overal is Maria, doch nergens
volkomen. Zoo in de beroemde, ook in de Weihnachtsfeier aangehaalde verzen:
‘Ich sehe dich in tausend Bildern,
Maria, lieblich ausgedrückt,
Doch keins von allen kann dich schildern
Wie meine Seele dich erblickt.’

Zooals voor den man geliefde en godheid één worden, zoo onderscheidt ook de vrouw
niet meer tusschen bruidegom en Christus. De non vindt in Christus haren bruidegom,
de romantische vrouw veeleer in haren bruidegom Christus.
Het duidelijkst misschien wordt de ‘toegepaste religie’ omschreven in een fragment
van Novalis: ‘Alle bizondere neigingen vereenigen zich in ééne, welker wonderlijk
object een hooger wezen, eene godheid is daarom sluit echte godsvrucht alle gevoelens
en neigingen in. - Maken wij de geliefde tot zulk een god, dan is dit toegepaste
religie’.
De romantisch-monistische poging bleef veelal steken. De romantici voelden zich,
trots alle ‘toegepaste religie’ steeds in tegenstelling tot het leven, dat zich al evenmin
in religie als in poëzie liet omzetten. De levenskunst werd vaak tot
levensdilettantisme1). Alkmene aanbidt in haar Amphitryon Zeus; maar, naarmate de
vroomheid inniger wordt, kan de liefde wel eens wijken. Door de betrekking van al
het bizondere, einmalige op het oneindige wordt het genivelleerd, vaag en kleurloos
gemaakt. Alles wordt niets. Onder menschen moet men God zoeken. Men zal echter
veelal niets vinden dan menschen. De Romanticus komt, aan het einddoel zijner reis,
weer bij zichzelf terug. Hyazinth vindt Rosenblütchen. En zeer zeker lag ook op haar
voorhoofdje een glans der oneindigheid. Maar er zullen ook wel eens andere glansen
om gespeeld hebben. Iet of wat bitter zou men kunnen varieeren: Narcissus vindt

1) Walzel. Deutsche Romantik S. 151.
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Narcissus. In alle monisme steekt een Narcissustrek.
Er is in het: aber, was sah' er? er sah, Wunder des Wunders, sich selbst’ iets
oneindig bekoorlijks, maar ook iets oneindig teleurstellends. Men zou nu zoo gaarne
eens iets anders zien. Er is eene sterke monistischpantheistische strekking in de
Romantiek. Wel achtte Novalis een Middelaar noodig voor de religie. Wel schreef
hij over dien Middelaar, opgevat als de historische Christus, zijne geestelijke liederen,
die tot het schoonste behooren, wat de religieuze lyriek heeft voortgebracht. Wie is
nimmer onder den indruk gekomen van het innige
‘Wenn ich ihn nur habe,
Wenn er mein nur ist’

of van het hartstochtelijk blijde
‘Ich sag'es jedem, dass er lebt
Und auferstanden ist.’

Maar dezelfde dichter wijdt zijn Middelaar dat niet minder schoone, doch volslagen
pantheistische
‘Die Augen sehn den Heiland wohl,
Und doch sind sie des Heilands voll,
Von Blumen wird sein Haupt geschmückt,
Aus denen er selbst holdselig blickt.
Er ist der Stern, er ist die Sonn',
Er ist des ew'gen Lebens Bronn,
Aus Kraut und Stein und Meer und Licht
Schimmert sein kindlich Angesicht.’

Dat zeide Kleist - slechts in minder schoone en ontroerende verzen - ook van zijn
Jupiter. De Christus der Romantiek is eene onpersoonlijke grootheid. Alles kan tot
Middelaar worden; al het aardsche zich veranderen in brood en wijn; elke dood is
een zoendood1). Het historische is aan dit Christendom geheel vreemd.

1) W. Dilthey. Das Erlebnis und die Dichtung S. 314.
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De historische openbaring in Christus wordt tot de alomtegenwoordigheid Gods in
zijne Hem openbarende schepping; de historische openbaring in den Bijbel slechts
een type van het godswoord, dat de heiligen van alle tijden ‘symbiblisierende’,
spreken en schrijven. Daarom verheerlijkt Novalis het Avondmaal: het is zinnebeeld
van de alomtegenwoordige, alles doordringende, alles bezieiende, alles verheerlijkende
liefde Gods, van de eindelooze vereeniging van God en mensch.
Het behoeft niet uitvoerig te worden aangetoond, dat deze opvatting van het
Avondmaal niet al te ver afstaat van die der roomsch-catholieke kerk. Beide
opvattingen leggen den nadruk op het onpersoonlijke, alomtegenwoordige, tijdelooze
van het offer Gods, van de vereeniging van hemel en aarde in den Godmensch. Hier
ligt wel een der vele redenen, waarom de Romantiek in de richting der Moederkerk
werd gedreven. Immers ook de roomsche kerk, wanneer zij vroom, wanneer zij
mystiek wordt, toont - bij ongerepte handhaving van alle dogmata - eene sterke
neiging tot monisme. De romantici en Böhme, de romantici en de cherubinische
Wandersmann hooren bij elkander.
Eene gevolgtrekking uit dit monisme, die de roomsche kerk nooit en ook de
roomsche vroomheid zelden maakt, is de vergoddelijking der natuur, de verheerlijking
van het creatuurlijke als deel der godheid. Novalis zag ook hier weder zeer scherp
en waarschuwde voor Aberglauben, die daarin bestaat, dat men den Middelaar voor
God zelf houdt. Maar, zegt hij, zulk een bijgeloof kan beter zijn, dan de Irreligion,
die in het natuurlijke geen Middelaar ziet, voor wie alles dood is en koud, onverschillig
of boos naar den aard. Wij denken aan ‘der Gottheit lebendiges Kleid’ van Göthe,
aan Carlyle en aan Fechner, wanneer wij de wonderlijk-diepe en vermetele gedachten
in Novalis' fragmenten lezen. Het heelal is niet dood: des Verlossers zachte trekken
glanzen overal, zijn kinderlijk doen werkt overal. Wat beeld was geworden, herleeft,
zegt Ricarda Huch; de Dryaden
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van het woud, de elfen der weiden en bloemen vieren hunne opstanding1).
Pas uwe religie toe, roept de romanticus. Laat haar toch niet worden tot een dood
ding uit het verleden, tot eene abstracte gedachte. Loop toch niet Gods openbaring
voorbij. Hij is aan deze plaats. Moet gij als Jakob zeggen: ik heb het niet geweten?
Mrs. Barret Browning meende hetzelfde in Aurora Leigh:
‘De aarde is vol hemel,
En ieder braambosch staat in brand door God,
Maar slechts wie zien ontschoeien zich de voeten;
De rest picnict en knabbelt op de bramen’.

De religieuze mensch leeft altijd op de grens van twee werelden, de zichtbare en de
onzichtbare. Maar het is eene even begrijpelijke als aantrekkelijke anticipatie, dat
hij, reeds midden in de zichtbare, de onzichtbare deelachtig zou zijn; dat, met
Aristoteles, de dingen dragers zouden zijn der eeuwige idee, dat er een breede band
zou zijn tusschen hemel en aarde, ja, dat beide ten slotte één zijn, of althans worden.
Eenheid, daar gaat de Romantiek in hare toegepaste religie naar uit. Schoon en vol
klinken de accoorden van Hölderlin's Hyperion: ‘Eines zu sein mit allem, das ist
Leben der Gottheit, das ist der Himmel der Menschen. Eines zu sein mit allem, was
lebt, in seliger Selbstvergessenheit wiederzukehren ins All der Natur, das ist der
Gipfel der Gedanken und Freuden, das ist die heilige Bergeshöhe, wo der Mittag
seine Schwüle und der Donner seine Stimme verliert’. Stilte en vergetelheid in het
al; het doel der reis bereikt, het verlangen vervuld in de armen der goddelijke natuur.
Twijfelt iemand? Geen nood! ‘Wie der Geist der Liebenden, sind die Dissonanzen
der Welt. Versöhnung ist mitten im Streit und alles Getrennte findet sich wieder’.
‘Alles Getrennte findet sich wieder’. Het is niet

1) Ausbr. und Verfall S. 52.
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te veel gezegd, dat de groote scheidingslijn in het religieuze denken en voelen der
menschen juist hier loopt. Er zijn er, die gelooven, dat de dissonanten dezer wereld
- hoevele en gruwelijke worden er gehoord! - meer zijn dan onschuldige amantium
irae; dat al het gescheidene niet zoo gemakkelijk weder vereenigd wordt en dat de
middelaars Gods niet voor het grijpen zijn. Dat, in tegendeel, slechts eene
uitzonderlijke daad, een wonder Gods mensch en wereld kan redden.
Maar, ook bij deze geheel andere - christelijke - levenshouding, blijft het eene
verdienste der Romantiek, dat zij, met grooten nadruk, gewezen heeft op het
goddelijke in natuur en menschenleven; op hetgeen wij gaarne noemen: dat wat in
deze wereld van Christus is; op hetgeen Novalis treffend aanduidde als ‘Sonnenblicke
der andern Welt’.
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Oudhelleensche eenheidsidealen
Door Prof. K. Kuiper.
De bewering, dat ‘de geschiedenis steeds zich zelve herhaalt,’ en dat de menschen
nooit veranderen, is in vroeger jaren zoo dikwijls uitgesproken, dat men weigert er
verder naar te luisteren. Eene historieopvatting die verkondigt dat men slechts naar
‘het boek der Wereldgeschiedenis’ behoeft te grijpen om uit de lotgevallen van het
voorgeslacht lessen voor de toekomst te putten, drukt zich zelve het stempel van
verouderd pragmatisme op het voorhoofd. Zoo schijnt het althans. En toch - terwijl
wij de ontwikkeling van gedachten en gebeurtenissen in onze eigene dagen,
verbijsterend snel en verwarrend door hun samengestelden aard, aan ons oog zien
voorbijgaan, wendt ieder onzer onwillekeurig zijn gedachten naar het verleden, en
vraagt: ‘Zijn al die wonderen al eerder geschied? Eenheid, vereeniging der volken,
zelfbeschikkingsrecht, gelijkheid van macht - zijn dat nieuwe woorden?
Niet als éénige leermeesteres, maar als ééne onder velen kan daarop oud-Hellas
het antwoord geven. Begrijpelijk, omdat haar omvang zoo klein is, en de vraagstukken,
die zij zich stelt, zooveel minder gecompliceerd, toont die oude wereld ons sommige
van de grondgedachten die onzen geest bezighouden in meer elementairen
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en daardoor meer bevattelijken vorm. Op dien grond schijnt mij de ontwikkeling der
eenheids-gedachte op politiek en geestelijk gebied bij de oude Grieken ook thans
nog onze aandacht waard.
Hoe verschillend bij ons allen de levenskracht en de standvastigheid van onze
vaderlandsliefde ook moge zijn - in het laatste viertal jaren ongetwijfeld vaster
geworteld dan te voren - en hoe sceptisch wij soms mogen redetwisten over de
eigenlijke oorzaken van ons nationaliteitsgevoel, het begrip zelf van het Vaderland
staat ons helder voor den geest: ons Vaderland is Nederland; geen internationalisme
- hoe gerechtigd ook - doet dat feit te niet. Voor de oude Grieken is de zaak minder
eenvoudig. Twee elementen strijden in hun nationale leven om den voorrang: het
besef van burgerschap, d.i. van innige verknochtheid aan de stad hunner inwoning,
en het bewust-zijn van Helleen te zijn. Velerlei werkt samen om dat eerste element
het sterkst te maken. Immers voor den Griek is de stad niet maar een toevallige
nederzetting, als een Amerikaansche stichting, die haren oorsprong dankt aan een
speculatief ontworpen spoorlijn; het gemak, waarmede wij het haagsche burgerschap
voor Amsterdam, het amsterdamsche voor Utrecht prijsgeven, is den ouden Griek,
ondanks zijn reislust, vreemd, hij kent en eert zijne stad als gegroeid uit de hoeven
op welke zijne vaderen hebben gewoond, en op welker haarden hij offert aan hunne
schimmen: zijne vaderstad is de woonplaats ook nog van zijne gestorvene, wellicht
vergodlijkte voorouders. Zijn staat is zijn stad: Polis beteekent zoowel het één als
het andere. En nog Aristoteles zegt: Eene polis is de vereeniging van geslachten en
buurschappen tot één gemeenschap ter volkomene en zelfstandige voorziening in de
behoeften des levens.’
Dit verschijnsel is te bekend om er lang bij stil te staan. Een blik op de kaart van
Griekenland met zijn tientallen van bergvertakkingen en stroomgebieden - scherper
scheiding nog dan het Alpensysteem in Zwitser-

Onze Eeuw. Jaargang 19

273
land - heeft ons allen al lang doen begrijpen dat Hellas in kantons was gescheiden.
Nauwkeuriger toezien verscherpt dien indruk. De gemeenschappelijke taal ondergaat
in de nuanceeringen harer vier hoofddialecten zóó sterke wijzigingen dat het is alsof
het verschil in idioom een muur trekt om elk gewest. Buren als de Boeotiërs en de
Atheners zijn bijna vreemdelingen tegenover elkaar; de trotsche burger van Attica
spot over 't breede Dorisch der Spartanen. En verder, heeft niet iedere stad haar eigen
munt, lust en vreugd voor onze numismatici, maar een bron van remmende verwarring
in een handelsverkeer dat nauwelijks nog de eerste elementen van chèque of giro
kende? Zelfs de kalenders van Delphi, van Sparta en Athene zijn niet dezelfde.
Van de oudste tijden af moet het wel zoo zijn geweest, al geeft de Ilias ons het
verrassend tafreel te zien van een geheel vereenigd Pan-Achaisch volk, eendrachtig
onder éénen koning strijdend om den roof van Menelaos' vrouw te wreken. Wat de
homerische tijd onder staat en staatsleven verstond zegt de Odyssee ons duidelijker.
Op het eiland van de gelukzalige Phaeaken heeft Odysseus den mikrokosmos van
een stad-staat, naar vast model ontworpen, gezien. De stichter van die stad, een
overgrootvader van de bekoorlijke Nausikaa, had om den koningsburg en zijn
omgeving een muur getrokken, hij had godentempels gesticht, een markt gebouwd,
het akkerland om den muur heen verkaveld, en zoo was uit de eerste dorpachtige
neerzetting eene polis gegroeid. - Op dezelfde wijze is het te Tiryns en te Mycene
gegaan. En ook van Corinthe of Athene is in het kort de geschiedenis niet anders.
De koningsburg moge overgaan in de macht van den adel, de adel moge wijken voor
de democratie, steeds blijft de heuvel waarop het oude koningspaleis had gestaan als
baken en symbool der stadseenheid in eere: de polis blijft het eerste en hoogste
voorwerp van vereering voor den vaderlandslievenden Griek. - Chauvinisme,
stadsijdelheid en parochiegeest wassen welig op zulk eenen bodem. Voor Grieksch
gevoel is het
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zeer natuurlijk dat de Atheners den Thebaan Pindarus met goud beloonen, omdat hij
in een loflied zingt van ‘Athene bekransd door violen’, maar even begrijpelijk is het
voor elken Griek dat Thebe zelf hem daarvoor straft met een zware boete. Want,
zelfs afgezien van de spanning die in Pindarus' tijd tusschen Athene en Thebe bestond,
beschouwden de inwoners der beide gewesten elkander nauwelijks als naburen. De
landpalen van het eigen gebied zijn voor de inwoners eener polis om zoo te zeggen
de grenzen van 's vijands land: alleen krachtens afzonderlijke verdragen kan een
burger der eene stad een dochter uit het andere gebied huwen. Bestaat zulk eene
‘epigamie’ niet, dan zijn de kinderen uit zoodanige verbintenis bastaards.
Op de schaduwzijden van dezen toestand wordt door alle moderne
geschiedschrijvers met nadruk gewezen. Niet zonder grond. Ons althans klinkt het
als eene uiting van bekrompenheid wanneer we, nog in de vierde eeuw, Demosthenes,
woordvoerder van het verlichte en vrije Athene, in een zijner redevoeringen hooren
verklaren: ‘Voor ons, Atheners, is het niet mogelijk vriendschap te houden met een
staat die oligarchisch wordt bestuurd.’ En lezen wij bij Aristoteles: ‘een Staat moet
van zoodanigen omvang zijn dat alle burgers hen, die zij tot bestuurders verkiezen,
persoonlijk kennen,’ dan slinkt in onze oogen de grieksche staatsgedachte tot zeer
kleinsteedsche afmetingen, en toont de steeds herhaalde eisch van die helleensche
‘staten’: vrijheid tegenover andere staten, zelfbeschikkingsrecht in wetgeving en
jurisdictie, zelfgenoegzaamheid tot het voorzien in eigene behoeften, ons wel een
wonderbaar versplinterd en verdeeld Hellas. Evenwel vertrouwder kennismaking
met de oude Hellenen zelf geeft ons toch ook een sterk besef van de levenskracht
die in deze beperktheid was gelegen. George Grote, die in zijne nog geenszins
verouderde History of Greece deze hartstochtelijke liefde voor autonomie ‘the chief
cause of the short duration of Grecian freedom’ heeft genoemd’ (hist. of Gr. IX p.
224) zegt evenzeer
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volkomen naar waarheid: ‘All the distinctive glory and superiority of Hellenism, all
the intellectual and artistic manifestations, all that there was of literature and
philosophy, or of refined and rational sociality depended on the city-life of the people.’
Toch kan op deze gescheidenheid, ja verdeeldheid van Oud-Hellas in autonome,
elkander vaak bestrijdende en meestal benijdende, kleine staten, ook te eenzijdig de
nadruk worden gelegd. Zeker, men zou met volle recht kunnen beweren dat de
Attische staat nooit anders dan eene stad, des noods eene hoofdstad is geweest; zelfs
kan men zeggen dat de wereldberoemde slag bij Marathon een Atheensche, niet een
Helleensche overwinning was; de Grieken zelf zien en beschrijven de geheele
Perzische expeditie van 490 als eene poging tot tuchtiging van die eene stad die
vermetel had gewaagd opstandige onderdanen van den Grooten Koning in hun afval
bij te staan. Maar de dag van Marathon voorspelt dien van Salamis. De
nationaliteitsgedachte is op dat oogenblik te Athene ontwaakt. De maritieme politiek
van Themistocles versterkt de weerkracht van Attica, verheft Athene tot den rang
van eene zeemacht, en kweekt in Hellas het besef dat de naderende aanval der Perzen
niet meer Athene, doch geheel Griekenland geldt. In die dagen, als het dreigende
gevaar de provinciale belangen op den achtergrond dringt, zien wij voor de eerste
maal in Griekenland iets dat leiden kan tot Pan-Helleensche vereeniging, al is het
dan ook nog geen innige gemeenschap. Op de landengte van Corinthe komen alle
Staten die trouw blijven aan de nationale zaak tezamen: zij doen den eed, om alle
onderlinge twisten vergetend pal te staan in de verdediging van het gemeenschappelijk
belang, en zenden gezanten uit tot zelfs naar Sicilië en Creta met den oproep ‘Steunt
Hellas!’
Allen hebben wij die geschiedenis gelezen en herlezen; de naam van Salamis is
ons bijna even vertrouwd als die van Waterloo, en niemand onzer is zoo koel
tegenover deze levée en masse, of hij stemt in met de woorden
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van hulde door Herodotus aan de Atheners van 480 gebracht. Maar klinkt in die
woorden, dertig jaren nà Salamis geschreven, niet iets anders dan alleen hulde aan
Athene? ‘De nood’ - zoo schrijft hij - is mij opgelegd een oordeel uit te spreken, dat
wel aan velen ergernis zal geven, maar dat ik niet mag terughouden, daar het mijns
bedunkens de waarheid is. Indien de Atheners uit vrees voor het naderend gevaar
geweken waren uit hun land, of wel, daar blijvend, zich aan Xerxes hadden
overgegeven, dan zou geen ander volk van Hellas het hebben kunnen beproeven ter
zee den koning het hoofd te bieden.’
De tijd in welken Herodotus deze woorden schrijft is de periode in welke Athene
als koningin heerscht over de confederatie der zeestaten en de ontwakende gedachte
van panhellenisme geheel op den achtergrond wijkt om plaats te maken voor die
scheuring die de geschiedenis van Griekenland een volle eeuw lang heeft beheerscht,
het antagonisme tusschen den Dorischen en den Ionischen stam, de wedijver tusschen
Sparta en Athene. Minder vernietigend zou voor Attica's hoofdstad die worsteling,
culmineerend in de ellende van den peloponnesischen oorlog (431-404) zijn geweest,
indien zij hare taak als ‘ongekroonde koningin’ van het Attisch-Delische rijk anders
had opgevat. In eersten aanleg was zeker die zee-confederatie een symptoom van
panhelleensch streven. De eilanden en zeesteden, groot en klein, scharen zich
eendrachtig ‘ter bevrijding van Hellas’ om den machtigen zeestaat van Athene die
niet hun beheerscher maar hun leider zal zijn. Verweer tegen den vijand uit het Oosten
en handhaving der orde ter zee door de gemeenschappelijke politiemacht die de
Atheners zullen vormen, en de bondsleden zullen betalen - het was een schoon ideaal,
doch alleen in zoover en zoolang bestaanbaar als niet eenerzijds particularisme der
kleine bondsstaten, wisseling der eischen hunner nu eens democratische dan weer
aristocratische regeeringen, steeds smeulende ijverzucht - door Sparta aangeblazen
- en
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van den anderen kant het voortdurend sterker zelfbewustzijn, het steeds
onmeedoogender imperialisme van Athene het evenwicht verbraken. De stad van
Pericles zelve, het Athene der gouden eeuw - die glansrijke openbaring van den tot
vollen wasdom ontwikkelden Helleenschen geest - bereikte in die dagen het toppunt
van hare heerlijkheid en macht. Maar rondom de stad, die zich toen reeds trotsch het
‘Hellas van Hellas’ noemde, schoolden de zeestaten samen, mokkend en in de ooren
van het gaarne luisterende Sparta klagend ‘dat zij van geconfedereerden onderdanen
waren geworden’. Hoe anders zou het einde van die schitterende vijfde eeuw zijn
geweest, indien toen ter tijd Athene de klacht had begrepen die Thucydides een der
weerspannige bondsstaten op de lippen legt: ‘Geen gemeenschap is bestaanbaar,
hetzij tusschen bijzondere personen hetzij tusschen Staten, zonder wederzijds gebleken
rechtschapenheid, gelijkaardigheid van zeden en verwantschap van karakter,’ hoe
anders, indien de groote gedachte van Pericles in en buiten Athene ware verstaan.
Eenmaal - toen de oorlog met Perzië tot rust was gekomen, en de doodelijke
worsteling met Sparta nog niet dreigde - had Pericles zijn Atheensche volk tot een
uiting van zuiver Helleensch nationaliteitsbesef weten op te wekken. Als een kroon
van Hellas waren onder zijn bestuur de kunstwerken van plastiek en bouwkunst op
de Acropolis verrezen, de stad zelve was een internationale werkplaats geworden;
geestelijk en materieel was de stad rijp om hoofdstad van Hellas te zijn. Toen bracht
Pericles de Atheensche volksvergadering tot het volgende besluit: ‘Ter bestendiging
van den vrede en ter behartiging van de gemeenschappelijke belangen zullen alle
staten in Griekenland worden uitgenoodigd om gezanten te zenden naar een
panhelleensch congres te Athene. Daar zal worden overlegd over opbouw van de
verwoeste tempels, over vervulling van de afgelegde offerbeloften en over verzekering
van de volkomene vrijheid der zee’.
Wat zou de reden zijn dat slechts de late Plutarchus
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dit besluit vermeldt en zelfs Thucydides het geheel verzwijgt? Is het in de oogen van
den ernstigen beschrijver der worsteling van Athene met Sparta om de oppermacht
al te zeer in strijd met het Athene dat hij te schetsen heeft? Is het naar zijne meening
te idealistisch, zelfs voor dien Pericles, op wiens lippen hij de uitnemendste lofrede
van Athene heeft gelegd! Helleensche eenheid, geconcentreerd in de heerschappij
der Atheensche beschaving, ideaal van Grieksche levenskracht en Grieksche
levenswaardeering - ziedaar de korte inhoud van Pericles' grafrede. De
peloponnesische oorlog heeft dit ideaal vernietigd - niet alleen door de schuld van
Athene's vijanden.
Toch verdwijnt van dat oogenblik af de gedachte van Grieksche éénheid niet meer
uit het leven der Helleensche staten. Griekenlands politieke geschiedenis gedurende
het tijdperk dat ligt tusschen den Peloponnesischen oorlog en Alexander blijft wel en in nog sterker mate dan de vorige periode - het tafreel vertoonen van een
voortdurende worsteling tusschen staten en bonden onderling, een onophoudelijken
provincie-oorlog: wel blijft, hetzij Sparta, hetzij Athene, hetzij Thebe de leiding
neemt, Griekenland als in kampen gescheiden, maar in zeer verschillende schakeering
treedt telkens duidelijker het verlangen op den voorgrond naar homonoia, d.i. eenheid
van streven.
In zeer verschillende schakeering, zoowel door den aard der Staten als door hunne
woordvoerders. Sparta kan zich die grieksche eenheid niet denken als eene
confederatie. De heerschappij door dezen militairen staat begeerd is feitelijk eene
volstrekte ontbinding van alle bondgenootschappen, de eenige eenheid van het door
Sparta nagestreefde éénige Griekenland is gelegen in de suprematie van Sparta zelf.
Symbolisch had dit in de eerste jaren van Sparta's oppermacht de Spartaansche koning
Agesilaos uitgedrukt, toen hij, met zijn volk droomend van de mogelijkheid om
Perzië te weerstaan
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en Aziatisch Griekenland te ontwringen aan den Grooten koning, tot den overtocht
uit Hellas zijne troepen had verzameld in Aulis (396), omdat van daaruit ook
Agamemnon eens zijne Pan-hellenen naar Troje had gevoerd; praktisch en minder
poëtisch wordt de zelfde gedachte belichaamd in de vredesclausule van 387, den
befaamden koningsvrede, waarbij de koning van Perzië den Grieken het zwaard uit
de handen neemt, met deze voor het vrije Griekenland zoo krenkende woorden:
‘Koning Artaxerxes acht het rechtvaardig dat de steden in Klein-Azië zijn eigendom
zijn, alsook van de eilanden Clazomenae en Cyprus, maar dat al de andere Grieksche
steden, groot en klein, autonoom zullen zijn uitgezonderd Imbros en Lemnos en
Skyros die als voorheen aan Athene zullen toebehooren. En wie van de partijen dezen
vrede niet aanvaarden, tegen hen zal ik strijden in vereeniging met hen die het zelfde
willen als ik, te zee en te land, met scheepsmacht en met geld.’
De beginselen in deze woorden neergelegd heeft Sparta, in de jaren gedurende
welke het daartoe de macht had, met onverbiddellijke consequentie volgehouden.
Het Spartaansche ideaal van eenheid is een ideaal van volstrekt militaristischen aard.
De ‘autonomie’ die de door Sparta geïnspireerde koningsvrede beloofde was in de
werkelijkheid niet anders dan een met wapengeweld fnuiken van elke poging tot
confederatie, en een gelijkvormig organizeeren van de verschillende Grieksche staten
naar volstrekt antidemocratische beginselen.
Om dit in bijzonderheden aan te toonen zou men de geheele verwarrende politieke
geschiedenis van het vierde-eeuwsche Hellas moeten beschrijven. Een enkel voorbeeld
intusschen moge voldoende zijn, vooral, omdat daaruit blijken kan, dat ook in de
opvatting van de autonomie der verbondenen zekere evolutie begon te werken.
In 382 - vijf jaren na den Antalcidasvrede - begon zich in het Noorden, op het
Chalcidische schiereiland, ten zuiden van Macedonië, een confederatie te vormen
onder leiding van Olynthus. Het hoofdbeginsel van dien
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bond, die onderlinge aaneensluiting tegen Macedonië beoogt, is dat alle aangesloten
steden naar hare eigene wetten zullen kunnen leven, maar tevens deelgerechtigd zijn
in het bestuur van den bond. Maar hiertegen komen de afgezanten van twee
Chalcidische steden, welke voor zulk eene innovatie niets gevoelen, Sparta met
nadruk waarschuwen. ‘Wij hebben den indruk gekregen,’ zoo spreken zij, ‘dat Gij,
Spartanen, niet opmerkt, hoe gewichtig eene zaak daarginds aan het opkomen is. De
Olynthiërs zoeken reeds contact met Athene en Thebe en als zij nu ook nog sterk
worden door aaneensluiting ten gevolge van onderling huwelijksrecht en bevoegdheid
tot landeigendom in elkanders gebied, dan zal daar een macht ontstaan, die gij niet
gemakkelijk zult kunnen ten onder brengen.’
Sparta, hoezeer het in zijn eigen Peloponnesische statenvereeniging het
bondsysteem, door den koningsvrede gewraakt, bleef handhaven, heeft niet gerust,
vóór het deze Olynthische confederatie met kracht van wapenen had vernietigd. Maar
ondanks het feit, dat deze bond slechts drie jaren heeft bestaan, heeft hij historische
beteekenis als een van de eerste pogingen in Griekenland om de gedachten van
autonomie en éénheid met elkander te vereenigen.
Intusschen - al deze en dergelijke confederaties, defensief als offensief, dragen
een bijna uitsluitend militair karakter. Toen enkele jaren na de ontbinding van het
Olyntische stedenverbond, Athene, opgeschrikt door Sparta's imperialistische en
niets ontziende veroveringspolitiek, een nieuwen tweeden zeebond in het leven riep,
lag ook aan dien bond geen andere gedachte ten grondslag dan die van vermeerdering
der militaire weerkracht tegenover het gevreesde Sparta. Reeds vóór het stichten
dezer tweede zeeconfederatie hadden zich enkele eilandstaten met Athene tot eene
symmachie vereenigd. Thans, in 378, bij het tot stand komen van de tweede groote
Attische confederatie, wordt openlijk de antispartaansche bedoeling uitgesproken:
‘Opdat de
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Lacedaemoniërs de Grieken vrij en autonoom, rustig mogen laten leven elk in het
bezit van zijn eigen gebied’, zoo luidt de aanhef van de gedeeltelijk bewaarde
stichtings akte. Maar naast die woorden, die, hoe defensief gesteld, toch de uiting
zijn van een tot nieuwen oorlogslust ontwaken den geest van verzet tegen het door
Perzië gesteunde Sparta, wordt hier eene confederatie aangekondigd die van nieuwer
opvatting getuigt dan de oude Attisch-Delische zeebond.
‘Indien’, zoo klinkt de aan alle vrije staten gerichte uitnoodiging, ‘hetzij van de
Grieken of van de vreemde volken die op het vasteland wonen of van de eilandstaten
- zoovelen namelijk niet onder het gezag van den Koning staan - iemand bondgenoot
van de Atheners wil zijn en tot de confederatie wil behooren, dien zal het vrij staan
om toe te treden, met behoud van eigen vrijheid en autonomie dien bestuursvorm
handhavend aan welken hij de voorkeur geeft: hij zal geen bezettingstroepen in zijn
staat behoeven te ontvangen, geen landoccupatie behoeven toe te laten, geen
bondsbelasting behoeven te betalen enz’.
Het schijnt dat Athene deze nieuwe confederatie met een zeker enthousiasme heeft
aangevangen. Een der oude historici gewaagt van de groote opgewektheid die de
stad vervulde tengevolge van de welgezinde stemming der nieuwe bondgenooten,
van den ijver met welken men de bondsvergaderingen organizeerde, en zorg droeg
voor een billijke machtsverdeeling: wel zou de bondsdag steeds te Athene worden
gehouden maar elke stad, zoo groot als klein, zou gelijkberechtigd zijn; het zou zijn
eene vereeniging van autonome staten, onder praesidium van Athene. Op een
marmerzuil naast het standbeeld van Zeus Elentherios, den beschermer der vrijheid,
wordt het volksbesluit gegrift, en gezanten reizen wijd en zijd om bondgenooten te
winnen voor de nieuwe ‘eensgezindheid.’
Intusschen - ook deze confederatie heeft geen vervulling der eenheidsidealen
gebracht. Wel heeft zij
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- voor een korten tijd althans - haar uitgesproken ideaal bereikt, en Sparta's
overheersching gekortwiekt; maar na Sparta's deemoediging is er geen
gemeenschappelijk belang meer dat de bondgenooten tezamen bindt. Stad na stad
valt af. Soms om louter particularistische belangen - zooals Byzantium, dat vol
verlangen terug ziet naar den ouden tijd toen geen bondsverdrag die stad verhinderde
tolrecht te eischen van alle korenschepen die door den Hellespont kwamen - soms
verbitterd door de herlevende hebzucht van Athene. Zoo kwijnt het bondsleven eenige
jaren lang tot na een korten ‘bondgenooten-oorlog’ een dreigende lastgeving van
Perzië aan de staten hun eigene vrijheid hergeeft, en de confederatie ontbindt.
Het zou niet moeilijk zijn deze voorbeelden te vermeerderen. Verschillende deelen
van Griekenland hebben in deze jaren van woeling en ijverzucht confederatiepogingen
ondergaan; bovenal Boeotië, in de dagen toen de geniale politiek van Epaminondas
aan Thebe korten tijd den voorrang in Hellas verzekerde. Maar hetzij men zijn
aandacht wijdt aan de bescheidener pogingen tot eenheid in Arcadië, hetzij aan de
groote politiek der Thebaansche meesters van Boeotië, het karakter dezer verbonden
blijkt steeds hetzelfde: tijdelijke vereeniging van belangen ter bestrijding van anderen.
Eigenlijk panhellenisme vinden we daar niet, aangezien steeds de oorlogsgedachte
domineert.
Toch waren velen in Griekenland die oorlogsgedachte hartelijk moede. Volkomen
rust van de wapenen had menig Griek in dien tijd zijn leven lang niet gezien: na den
Peloponnesischen oorlog de strijd tusschen Sparta en Thebe, de oorlogen tusschen
Athene en Sparta en alle daaruit voortvloeiende twisten. Was het wonder dat elk
vredescongres werd begroet als de langverwachte dageraad der rust?
Rust! men zou haast zeggen dat voor dat woord in het lexicon van den waren
Athener geen plaats was.
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Hoe forsch had Pericles de figuur van den idealen Athener geschilderd ‘altijd meer
wagend dan hij vermocht omdat hij wist dat zonder wagen ook het mogelijke niet
bereikt werd, nooit tevreden met het bereikte omdat ieder succes hen nieuwe
mogelijkheden opende.’ Maar de tijden waren veranderd. Meer en meer bleek in de
opkomende samenbotsing van groote staten de zelfstandigheids-politiek der Grieksche
steden onhoudbaar; was het - zoo begon men te vragen - niet beter afstand te doen
van het kwalijk verdedigde recht om mee te spreken in de wereldpolitiek? Brengt de
praktijk van de bescheidenheid niet deugdelijker voordeel?
In zeer verschillenden toon werden dergelijke vragen gesteld; doch twee schrijvers
verdienen door de wijze waarop zij die beantwoordden boven alle anderen onze
aandacht. Zeer uiteenloopend in de idealen, die zij zich stellen, komen zij beiden
hierin overeen, dat zij voor het eerst duidelijk als grondbeginsel van rust binnenlands
en vrede naar buiten de rechtvaardigheid stellen.
Oeconomische, d.i. praktische idealen brengt de schrijver van het boekje ‘over de
inkomsten van Athene’ het meest naar voren. Dit kleine geschrift - in strekking en
stemming eene afschaduwing van de grondbeginselen die na den bondgenootenoorlog
de finantieele politiek van Athene beheerschten - wordt door de geleerden gewoonlijk
pseudo-xenophonteïsch genoemd. Mij komt het voor dat ten onrechte Xenophons
naam op den titel wordt geschrapt. Is die meening juist dan treft ons te meer de toon
op welken deze oud-officier tot zijne vroegere medeburgers spreekt. ‘Ziet - zoo
redeneert hij ongeveer - een goede staat kan alleen bestaan indien hij gebouwd is op
de rechtvaardigheid. Dit geldt ook voor Athene. Gijlieden zijt verarmd en gehaat.
Beide die rampen kunnen weggenomen worden, indien gij leert uit eigen kracht in
Uwe behoeften te voorzien. Uw grond kan het noodige opbrengen, mits gij dien beter
exploiteert: de draagkracht uwer burgerij kunt gij vergrooten door practischer
verdeeling der lasten, maar bovenal kunt gij
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Athene maken tot een internationaal middelpunt door aan den handel in uw stad met
haar gunstigen naam op finantieel gebied en haar zoo gewaardeerd muntsysteem alle
mogelijke faciliteiten te geven. Hoe weinig zou het U kosten eerbewijzen te verleenen
aan de groote importfirma's van het buitenland; eeremaaltijden, onderscheidingen,
burgerschap. Waarom zou niet de staat de exploitatie of de verhuring van een
handelsvloot op zich nemen, havenwerken, beursgebouwen, scheepstimmerwerven
inrichten en zoo zelf als groot-industrieel optreden?
Maar voor dit alles is vrede noodig! Volkomen juist. Ik zou daarom willen dat uw
staat, die dat door zijn gezag wel vermag, Wakers over den Vrede aanstelde. Meent
niet dat men zou weigeren naar zulke mannen te luisteren of Athene gedeclasseerd
zou achten van wege hare vredespolitiek. De ondervinding heeft ons geleerd dat wij
in onze beide confederaties om den harden eisch der hegemonie te handhaven ons
gezag hebben verspeeld. Keerde niet telkenmale dat gezag terug zoodra wij zelf
streefden naar een meer welwillende politiek?
Zoo zouden wij in de verwarring, die thans over Hellas heerscht, zonder groote
finantieele offers de onderling strijdende partijen tot elkaar kunnen brengen. Niet
door strijd maar door gestadige overreding zouden wij het oppergezag van den
Delphischen Apollo kunnen herstellen en de homonoia - de eendracht - aan
Griekenland teruggeven. Al wat geestelijke ontspanning en materieele welvaart zoekt
zou komen toestroomen naar onze stad, het middelpunt van den Griekschen vrede,
het tweede vaderland van ieder Helleen. Oorlog is nood en gebrek; vrede is rijkdom.’
Op een hooger standpunt staat de publicistische arbeid van den Atheenschen
redenaar Isocrates. Voor den roem van dezen rhetor is het niet van gunstigen invloed
geweest dat hij, half-philosoof, half-staatsman, eenerzijds ten opzichte van zijne
wijsbegeerte een zoo poover figuur maakt naast Plato - die hem uit de hoogte aanziet
- en aan den anderen kant ten opzichte van zijn
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politiek, ondanks de fijn gestileerde eloquentie zijner vertoogen, zoo zeer in de
schaduw wordt gesteld door het gloeiend en krijgshaftig patriotisme van Demosthenes.
Demosthenes sleept ons mee in zijn onverzoenlijke bestrijding van den Macedonischen
veroveraar - zelfs al beseffen wij dat zijn strijd nutteloos moest zijn, doch Isocrates
laat ons koel bij zijn schoon gestelde betoogen, ook al vermoeden wij dat het juiste
inzicht in den toestand van Hellas aan zijn kant is geweest.
Het parool van Isocrates is niet, zooals dat van Xenophon: abdicatie. Hij kan zich
geen Athene denken, dat terug zou treden van het staatstooneel als een rustige stad
van weelde en handel; Isocrates' politiek, van den aanvang af consequent, doch alleen
in haat en minachting voor de democratie toenemend met de jaren, is altijd uitgegaan
van dit beginsel: éénheid van Hellas tegenover den vijand in het Oosten, dus ook
thans nog eene eenheid die geharnasd is en het zwaard draagt. Maar steeds stelt hij
den eisch der homonoia op den voorgrond. Griekenland is verloren als het verdeeld
blijft. - Een tijd lang, omstreeks den vrede van Antalcidas, denkt nu Isocrates aan de
mogelijkheid eener zeer eenvoudige oplossing. Laten Sparta en Athene, onderling
eensgezind, de hegemonie over Hellas zóó deelen dat de eerste staat te land en de
andere ter zee het bestuur voere: hun begeerte naar vermeerdering van macht kunnen
ze dan aan het bezit van den gemeenschappelijken vijand, Perzië, koelen. - Maar
meer en meer gaat die voorstelling - op practische buitenlandsche politiek gericht schuil in deze met gloed en welsprekendheid verdedigde overtuiging dat het ware
en eenig vruchtbare panhellenisme eigenlijk is pan-Athenisme. Athene is de haard
van alle ware Grieksche beschaving: ‘Zoover staat onze staat in inzicht en taal boven
al de anderen, dat de leerlingen van Athene de onderwijzers zijn geworden van alle
andere menschen. Athene heeft bewerkt dat de naam van Hellenen niet meer dient
tot kenmerk van afkomst, maar van gezindheid, en veeleer Hellenen genoemd worden
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allen die onze beschaving dan die onze afstamming deelachtig zijn.
De nuttelooze breedsprakigheid, met welke Isocrates in zijn Lofrede op Athene,
aan welke deze laatste woorden zijn ontleend, de verdiensten zijner stad van de
allereerste mythische tijden af uitmeet, wekt ons ongeduld, maar kan de beteekenis
van zijn panhellenisme niet verduisteren. Evenmin doet zulks het feit dat zijn betoog
is doortrokken van eene tot melancholie neigende idealizeering der vervlogen tijden
van Athene's grootheid. Want op die schildering van dat groote verleden bouwt hij
(in zijn latere Vredesrede) een duidelijke aanwijzing van de eischen die het heden
stelt. Het is begrijpelijk dat hij daarbij gevoelt, hoe koel zijne vermaningen een volk
als de Atheners moeten aandoen, en hoezeer zijn eerlijke bekentenis van diepgaanden
afkeer voor de democratie het volk moet ontstemmen. Evenals Xenophon in zijn
boekje ‘over de Inkomsten’ verkondigt Isocrates in zijne Vredesrede deze stelling
dat de eerste eisch is ‘geen groote macht te begeeren in strijd met de rechtvaardigheid.’
Uitvoeriger dan Xenophon had gedaan toont hij aan hoezeer èn de oeconomische
conditie van zijne stad èn haar aanzien zullen winnen bij eene eerlijke vredespolitiek;
maar na deze bijzonder op Athene zelf toegepaste vertoogen komt hij tot algemeener
politieke ethiek: ‘de gerechtigheid is voordeeliger dan het onrecht.’ Woordkeus en
inhoud dezer stelling, door Socrates in leven en leer gehandhaafd en door Plato
gemaakt tot het fundament van zijne Politeia, zijn zeker niet toevallig De redenaar
is zich stellig bewust dat hij op meer praktische wijze ‘voedzame wijsheid’ aan zijn
medeburgers brengt dan Plato. Maar het grondbeginsel is hetzelfde, een beginsel dat
consequent toegepast zoowel den oorlog tot machtsuitbreiding, als de particularistische
statenverdeeling vonnist en uitbant. Isocrates streeft er zeer naar hier zijne meening
duidelijk en eenvoudig te zeggen. ‘Alle menschen - zoo spreekt hij ongeveer begeeren hun voordeel en verlangen meer te bezitten dan anderen,
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maar zij kennen meestal den juisten weg niet. Wij, Atheners, hebben gefaald door
onze methode van beheersching der eilanden. Die geheele methode is een gevolg
geweest van het bij ons heerschende wanbegrip dat onrecht weliswaar schandelijk
doch tevens voordeelig is, gerechtigheid daarentegen, hoezeer eervol, schadelijk.
Het tegendeel is waar. Noch in zaken, noch in eerambten noch in eenige onderneming
ter verwerving van geluk kan iets grooter macht geven dan de deugd. Door de
geestelijke goederen die wij in onze ziel bewaren verwerven wij ook de andere
voordeelen die wij werkelijk behoeven. Dat moet toch ook wel de overtuiging zijn
van hen, die wij zien volharden in de gerechtigheid. Leert niet de ervaring dat de
onrechtvaardigheid slechts tijdelijk voordeel brengt, maar de waarheid en de
gerechtigheid veiligheid in ons leven en rustig vertrouwen aangaande onze toekomst?’
Bij zulke woorden ziet de redenaar de burgers voor wie hij schrijft ongeloovig
glimlachen. Maar het kost hem weinig moeite zijne bewering door de lessen der
ervaring te staven. Ook hij zegt - jaren vóórdat een Perzisch bevel Athene dwingen
zal hare confederatie te ontbinden - ‘heil en redding is voor Athene alleen te vinden
in het prijsgeven van hare begeerte naar zeeheerschappij. Deze heeft de ware
democratie (die onzer vaderen) doen verkeeren in tyrannie. Zij is noch rechtvaardig,
noch bereikbaar, noch voor ons voordeelig. Dat zij niet rechtvaardig is heeft het
Atheensche volk metterdaad erkend door zijn verzet tegen Sparta's overheersching
en zijn eisch dat geen Grieksche staat meester zou zijn over een anderen staat in
Hellas. Bereikbaar is zij niet omdat de oeconomische toestanden aan de eischen eener
dergelijke heerschappij niet meer kunnen voldoen; en dat zij niet wenschelijk is
bewijst eene vergelijking van Athene's toestand vóór het imperialistische régime en
daarna.’
De idealistische schildering van den tijd der vaderen, welke Isocrates op dit betoog
laat volgen, kunnen wij

Onze Eeuw. Jaargang 19

288
voorbijgaan. Gelijk zoovelen legt deze redenaar den gouden tijd in het verleden dat
hij met eene geloovige vereering verheerlijkt. Ook kunnen wij de consequentie laten
rusten tot welke hem, in tegenstelling met het patriotisme van Demosthenes, eenige
jaren later zijn eenheidsidealen zouden brengen, wanneer hij Philippus van Macedonië,
den gevreesden bestoker van Griekenlands onafhankelijkheid, oproept als vorst en
leidsman der Panhellenen.
Andere - en uit algemeen historisch oogpunt belangrijker - symptomen trekken in
de publicistische prediking van Isocrates onze aandacht. Zoo dikwijls men op
congressen en volksvergaderingen van die jaren zocht naar eene mogelijkheid van
hereeniging, klonk toch telkens weer dat woord: ‘dat de oorlog heerscht onder de
menschen is door de goden vastgesteld,’ of ‘oorlog zal er wel steeds weer komen.’
Hier, in Isocrates' vredesrede, klinkt een andere toon. De eenheid wordt hier op een
ander gebied gezocht. ‘Slechts wie met terzijdestelling van al het niet-tijdelijke alleen
denkt aan eigen onmiddellijk en dan nog slechts schijnbaar voordeel kan blind zijn
voor het besef dat een bescheiden leven met rechtvaardigheid verkieslijker is dan
ongerechtigheid met grooter rijkdom. Besturen beteekent verzorgen. Geen bestuur
is bestendig dan dat van de gerechtigheid.’
Men noeme dit vrij ‘Platonisch idealisme in duodecimo’, en speure vrij in Isocrates'
Redenen naar den verflauwden weerschijn van Plato's Staatstheorie, toch kan men
niet ontkennen dat de idealen van den panegyricus buiten de grenzen van den ouden
stads-staat treden, al werpen zij dan ook den redenaar in de armen der Macedonische
monarchie en al doen zij hem in de oogen van Demosthenes niet veel beter schijnen
dan de ‘landverrader’ Aeschines.
De opvattingen van Isocrates, gebouwd op de overtuiging dat de waarachtige
Helleensche geest in de Atheensche beschaving haar edelste vertolking vond, zouden
bij weinigen weerklank hebben gevonden indien zoo eenzijdig
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als in de politieke historie - oppervlakkig beschouwd - het geval was, de
gescheidenheid der staten zich overal had doen gelden. Oppervlakkig beschouwd,
want zelfs in de politieke geschiedenis treedt ondanks de trage en gebrekkige
ontwikkeling van het internationale recht, voortdurend de gedachte van eene
gemeenschappelijke rechts-idee naar voren. Niet dadelijk in zoo algemeenen zin als
ten tijde van Aristoteles. In zijne Rhetorika zegt de groote staatsphilosoof: ‘Ik erken
tweeërlei wet, de eene gemeenschappelijk, de andere bijzonder; de bijzondere door
de afzonderlijke groepen voor zich zelf vastgesteld, hetzij geschreven, hetzij
ongeschreven, doch de gemeenschappelijke die is volgens de natuur: want er bestaat
- zooals vrijwel alle menschen dat in hun geest vermoeden - een natuurlijk recht en
een natuurlijk onrecht, ook daar waar tusschen de menschen geen gemeenschap noch
overeenkomst is.’ En die overtuiging, hoezeer telkens weer in de Grieksche philosofie
eene aanleiding tot sterke verdeeldheid, leeft toch bij allen, hetzij als leer van een
natuur-recht, hetzij althans als geloof aan algemeen voor de Hellenen geldige
ongeschreven wetten. Vooral op het laatste legt de nationale trots van de Grieken
graag den nadruk, niet alleen in menige peroratie op het tooneel, maar zelfs bij
Herodotus, die anders een open oog heeft voor de deugden van niet-grieksche volken
en zeer vrij is van chauvinisme. Op barbaarsche wijze hebben na den slag bij
Thermopylae de Perzen hun woede gekoeld aan het lijk van Leonidas. Maar als in
't volgend jaar de overwinnende Spartanen bij Plataeae den Perzischen veldheer
Mardonios gesneuveld op het slagveld vinden liggen, en een der bondgenooten den
Spartaanschen koning opwekt om nu op het lijk van Mardonios de aan Leonidas
gepleegde lijkschennis te wreken, wijst de koning dien raad met verontwaardiging
af: ‘aan Barbaren’ - zoo zegt hij - niet aan Grieken past een handelwijze zooals gij
mij aanbeveelt.’ - Gemeenschappelijk Grieksch recht erkennen de Helleensche staten
algemeen. Er zijn enkele oude onaantastbare regelen, welker over-
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treding den strijdenden ook in den felsten oorlog zwaar wordt aangerekend.
Heiligdommen in een veroverd land door profaan gebruik te ontwijden, Grieksche
krijgsgevangenen buitenslands te verkoopen, uitlevering der gesneuvelde vijanden
te weigeren, overwonnenen die de handen opsteken neer te vellen, dit alles achtten
de Grieken steeds in strijd met de ‘ongeschreven wetten van Hellas’. Ook is in het
algemeen de gewoonte als een eisch van recht erkend, geen oorlog te beginnen tenzij
eerst de poging tot oplossing der moeilijkheid door een scheidsgerecht is gedaan.
Corcyra - ons Corfu - stond in de Grieksche wereld bekend als een ruw-democratische,
weinig beschaafde staat; maar desniettemin, wanneer tusschen Corcyra en hare
moederstad Corinthe een moeilijke rechtskwestie is gerezen, stellen zij, aleer zij tot
oorlog willen overgaan, den Corinthiërs voor, hun gedragslijn te verdedigen ten
overstaan van een met beider goedvinden aangewezen onpartijdigen staat. De
Corinthiërs hebben dat voorstel afgewezen, en erkend moet worden dat het zoo is
gegaan met vele pogingen tot scheidsgerecht van welke wij in de oorlogsgeschiedenis
der Grieken lezen; maar ongetwijfeld is in de vierde eeuw, in den tijd van Isocrates,
het arbitrage-gebruik èn sterker toegenomen èn beter geregeld geworden dan in den
voorafgaanden tijd. Zeker was de traditie oud en vooral de gewoonte om ter
vermijding van oorlog tusschen Grieksche staten de beslissing van Delphi in te roepen
niet zeldzaam.
Dit laatste gebruik wijst op den nauwen samenhang tusschen internationaal recht
en helleenschen godsdienst. Hoe zeer tegenover de politieke gescheidenheid de
algemeene helleensche godsdienst de gedachte van nationale eenheid bevorderde,
behoeft nauwelijks uitvoerig te worden betoogd. Delphi, Olympia en Delos zijn ten
allen tijde middelpunten geweest van zeer geregeld onderling verkeer, het meest van
de drie Olympia, niet alleen door de ongeevenaarde beteekenis der groote kampspelen,
waarvan de helleensche heerlijkheid zich
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zoo glansrijk weerspiegelt in de poëzie van Pindarus, maar ook door den gewichtigen
invloed der gemeenschappelijke beraadslagingen, der waarlijk panhelleensche
congressen en der redevoeringen te Olympia gehouden. Die godsdienstige banden
hebben de Grieken ten allen tijde gevoeld, niet minder dan de pieteitsbanden door
hun uitgebreid colonisatiesysteem geknoopt. Wanneer de stad (de polis) te eng wordt
voor hare bevolking, zoeken vele burgers, aangedreven tevens door den zwerflust
die den Grieken is aangeboren, op het voetspoor hunner wereldontdekkers nieuwe
woonplaatsen op. Zoo werd de gansche kustlijn van het Middenlandsche zeebekken
reeds vroeg met tal van helleensche volksplantingen bedekt. En al zijn nu die koloniën
ook zelfstandige staten, er blijft toch steeds een familieband bestaan. Komen zij in
't barbarenland in nood, dan wenden zij zich het eerst tot hunne moederstad en vragen
hare hulp als iets waarop zij aanspraak kunnen maken. Maar van haren kant hebben
de koloniën dan ook kinderplichten: de burger der Moederstad is bij hen niet als een
vreemdeling, de metropolis heeft aanspraak op eeregeschenken, op offergaven en
daadwerkelijken steun in gevaar; Corfu staat reeds daarom in slechten roep bij
Corinthe, omdat het zich telkens aan die plichten onttrekt.
Dat ondanks de stroefheid van het internationale finantiewezen het commercieele
verkeer een sterk tegenwicht vormde tegen de politieke gescheidenheid, behoeft niet
in den breede te worden betoogd. De Grieksche koopman, niet zelden zijn eigen
zeekaptein en handelsreiziger, kent Athene zoo goed als Corinthe en gevoelt zich te
Smyrna of Ephesus, of vooral te Milete, evengoed tehuis als in zijn eigen stad. Maar
vooral kan dat gelden van alle geestelijke verkeer. Langen tijd heeft Anaxagoras, de
groote wijsgeer en vriend van Pericles, te Athene geleefd, Aeschylus, de
treurspeldichter wisselt het verblijf in zijne vaderstad, Athene, met Hiëro's residentie
te Syracuse, Simonides, op Ceos geboren, woont nu te Athene, dan weer in Thessalië,
Herodotus, de Ioniër uit
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Halicarnassus, draagt zijne Historiën voor ten aanhoore van een Atheensch publiek
en eindigt zijne dagen in het zuid-italisch Thurii.
Maar bovenal, de Grieksche litteratuur zelve is bij uitstek panhelleensch. Ofschoon
Pindarus' warme liefde voor zijne geboortestad Thebe zich nergens verloochent, en
ofschoon juist in zijne bewondering voor de edele deugden der adellijke afstamming
een sterk separatistisch element zou kunnen liggen, Pindarus dicht voor geheel
Griekenland, en geheel Griekenland viert en bewondert hem. Zoo is het ook met de
tragedie. Te Athene alleen heeft de kunst zelve van Aeschylus, Sophocles en Euripides
gebloeid, maar de tragische poezie wordt van Attica uit gedragen over de geheele
Grieksch sprekende wereld: de gewetenstrijd van Antigone en het lijden van Oedipus
zijn verstaanbaar voor iederen Griek.
Meest van alles echter vallen in de philosofie de grenzen weg, welke de
separatistische politiek had getrokken. Wie zou den Theaetetus van Plato, wie den
Protagoras of zelfs den Phaedo een uitsluitend Atheenschen dialoog durven noemen?
En moet men ten slotte niet erkennen dat in zijn geheelen opbouw de gedroomde
staat, in welken Plato de Gerechtigheid ziet geïncarneerd, ophoudt een stad-staat te
zijn en de geheele gemeenschap der Rechtvaardigen omvangt, gelijk de geheele
Grieksche wijsbegeerte een band weeft die over de separatistische politiek van het
praktische leven de denkers in één groot geestelijk vaderland vereenigt?
Dit alles behoeft slechts vluchtig te worden aangeduid om te doen gevoelen dat vooral
in de wijsbegeerte de eigenlijke eenheidsgedachte onder de Grieken duidelijk tot
uiting is gekomen. Intusschen geschiedt dit op zeer verschillende wijze. Ofschoon
de Socratische ethiek de beginselen van het cosmopolitisme in zich draagt, is toch
Socrates zelf in leven en overtuiging een stadsburger van Athene, die de leer huldigt,
dat het vaderland hooger aanspraken op onze gehoorzaamheid heeft dan
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onze ouders en die leer der volstrekte gehoorzaamheid aan de wetten der stad, welke
hij nooit placht te verlaten, met zijn leven en zijn dood heeft bekrachtigd.
Maar na Socrates' dood treden in de Socratische scholen andere stroomingen op,
het eerst maar tevens met de meeste beslistheid in de sekte der Cynici.
Het cosmopolitisme der Cynische school is anarchistisch van aard; het stelt de
persoonlijke rechten van den enkeling boven de rechten der gemeenschap, en tegelijk
de individueele overtuigingen boven de traditie van recht en moraal. ‘De wijze - zoo
leert Antisthenes, de vader der “philosofie van het proletariaat” - richt zijn staatsleven
niet in overeenkomstig de vastgestelde wetten, doch in overeenstemming met de
deugd’. Maar hoe die deugd te onderkennen? Zal de helleensche moraal hem die
leeren? Of de afstamming uit edele ouders? Dit laatste zeker niet. ‘Zie de Atheners’
- zoo smaalt de bastaard Antisthenes - ‘Zij gaan prat op hun aloude afstamming uit
den grond van Attica zelf, een titel van roem voor slakken, niet voor menschen,’ en
voorts ‘burgerdeugden en burgerschap - wat zijn ze waard! Sterker stadsmuur is de
samenhoorigheid van eensgezinden dan eenige vesting kan zijn. De deugd geleidt
den wijze naar het vaderland; het inzicht is de eenig bruikbare vestingmuur’. - Gij
vraagt wederom: ‘wàt is dan die deugd?’ De Cynici zullen U antwoorden, en door
geenen mond duidelijker dan door dien van Diogenes van Sinope: ‘Deugd is
wereldverzaking. Deugd is terugkeer tot de natuur. De eerste afdwaling van haar
weg-tot-geluk is geweest de stichting van den Staat; en hierin ligt de strafwaardigheid
van Prometheus' vuurdiefstal, dat hij aan de menschheid de ellende der beschaving
heeft gebracht.
Men kan vragen of deze wijsbegeerte - zoo pessimistisch, al heeft ze nooit vermocht
de onverstoorbare blijmoedigheid van Diogenes te bederven - eigenlijk wel iets met
echt cosmopolitisme te maken heeft. Het cynisme van den half-Griek Antisthenes,
van Diogenes den man uit Sinope, van Menippus, den Semiet, is retro-
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spectief niet slechts maar ook negatief. Het verwerpt met het vaderland het geheele
Helleensche beschavingsideaal, en op het oogenblik dat de Grieksche vrijheid
bezwijkt, ondergaande in het wereldrijk van Alexander, roepen zij om persoonlijke
vrijheid. Er is een verzenpaar uit eene oude tragedie, als vloek bedoeld, maar door
Diogenes als roemende wensch overgenomen:
‘Van stad, van woning en van vaderland beroofd,
als beedlend zwerver terend op het daaglijksch brood.’

Waarlijk, de man die zoo spreekt heeft nauwlijks het recht zich wereldburger te
noemen. Al is hij ook de uitvinder van het woord ‘cosmopoliet’ en al weet hij dat de
zon hem evengoed warmt te Corinthe als in Athene, zijn ‘wereld’ is niet eene
uitbreiding van de burgergedachte der klassieke oudheid, maar eene inkrimping van
de ‘autarkeia’ der polis tot den engeren cirkel van de eigen persoonlijkheid, die de
zelfbevrijding zoekt in het dooden van alle begeerte naar gemeenschap. Dat is de zin
van Diogenes' woord ‘stoor U niet aan huwelijk of kinderen of vaderland,’ daartoe
strekt zijn vonnis van iederen regeeringsvorm, zijn smalen op democratie en
aristocratie beiden, en zijne telkens herhaalde stelling: ‘alle heerschappij van den
eenen mensch over den anderen is onwettig.’
Het was zeer zeker te begrijpen dat in een tijd van afmatting der geheele helleensche
wereld, toen de oude vrijheidsidealen verflauwden en de onafhankelijkheid der
stads-staten bezweek in den strijd tegen de Macedonische overheersching, die
prediking der zelfbevrijding, door de Cynici, als ware bedelmonnikken, energiek en
drastisch gehandhaafd, bewondering en aanhang vond. Crates die zijn geld wegwerpt,
die de ballingschap roemt als eene verlossing, spreekt voor velen een verlossingswoord
uit in zijne vaak herhaalde verzen:
Niet één burcht, niet één woning is mijn vaderstad:
In iedre landstreek ligt een stad of is een dak,
dat mij tot veilige en voldoende rustplaats strekt.
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Maar deze cynische zelfbevrijding blijft negatief en ten opzichte van de
eenheidsgedachte destructief, zelfs in den veredelden vorm dien zij in latere tijden
bij Epictetus zal aannemen. Hoe zou dan ook de eenheidsgedachte zijn bevorderd
door eene philosofie die als éénige wet boven alles het individueel inzicht stelt, die
den spot drijft met elke beschaving, het als eene verzwakking van het menschdom
beschouwt dat het kleeren noodig heeft en verfijnd voedsel, en als hoogste vaderland
van den wijze ‘Bedelland’ roemt!
Maar in eene andere richting dan de school van Antisthenes had de Stoa hare
eudaemonistische idealen uit Socrates' levensleer ontwikkeld. De lijnen in Plato's
staatsleer gestippeld, heeft de school van Zeno doorgetrokken, niet op een politiek
doch veeleer op een zuiver philosofisch-theologisch grondplan. Reeds Plato's eisch
dat in den staat zich de waarachtige gerechtigheid zal verwezenlijken vaagt, door de
vastgewortelde overtuiging dat die gerechtigheid slechts kan worden gekend in de
aanschouwing van de bovenzinlijke wereld der Idee, de reëele grenzen van de
historisch geworden polis uit, en bouwt eene Stad der Rechtvaardigheid op die geene
andere dan ideëele grenzen kent, volkomen op dezelfde wijze als het platonisch
idealisme in de goddlijke idee van het Allerhoogste eene religie predikt die de
omheining van den Helleenschen Olympus omverwerpt.
Dien weg gaat nu ook de Stoa, maar hare cosmopolitische idealen worden in
zekeren zin gedragen door de werkelijkheid. Ook in de reëele wereld was de
voorstelling van een wereldrijk ontstaan, dieper doordacht en met grooter intensiteit
ontwikkeld dan was geschied in de politieke vertoogen van mannen als Isocrates:
een cosmopolitisch geheel, niet een machtig aantal van provinciën door wapengeweld
in bedwang gehouden, niet een reeks van door satrapen in strenge onderworpenheid
bestierde gewesten, allen tezamen gehoorzamend aan de willekeur van een enkelen
overheerschenden staat; doch een in evenredigheid der deelen samengesteld
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organisme, doortrokken van helleenschen geest en symbolisch geincarneerd in den
persoon van den Monarch. Dat was de alles bezielende grondgedachte van Alexanders
wereldplan. Zooals zijn vader Philippus Macedonië had gehellenizeerd, zoo brengt
hij de Grieksche beschaving in het Oosten en vervult hij - voor eene korte spanne
des tijds - de eenheidsgedachte van een groot Helleensch wereldrijk, dat de geheele
bewoonde wereld - de ‘Oikoumené’ - moet omvatten.
De Stoa, zelf wisselend in vorm en gedaante met de tijden, die zij in hare
ontwikkeling van eeuwen heeft doorleefd, heeft zoowel de verbrokkeling van
Alexanders wereldrijk als de herschepping van zijne rijks-gedachte in het imperium
Romanum aanschouwd. Maar al gaan hare cosmopolitische gedachten parallel met
deze politieke werkelijkheid en al worden zij daardoor ten deele gesteund, den
diepsten en hechtsten grondslag vindt het cosmopolitisme der Stoa in hare religieuze
grondovertuigingen.
Krachtiger dan te voren doet zich in het stoïsch cosmopolitisme het geloof gelden
aan een algemeen en constant rechtsbeginsel. De Stoa, eenerzijds materialistisch in
hare voorstelling van eene godheid die al de bestaande stof doortrekt en vervult, eert
andererzijds die godheid als den wereldgeest en het wereldverstand. ‘Een levend
wezen’ - zoo schildert een der uitnemenste meesters harer school dien God - ‘een
levend wezen, onsterflijk en volmaakt in rede en inzicht, gelukzalig en ontoegankelijk
voor het booze, voorzienig ten opzichte van de wereld en hare deelen.’ En wanneer
hij daaraan de woorden toevoegt: ‘die God is niet slechts de Schepper der wereld
maar ook de Vader van ons allen gemeenschappelijk,’ dan legt hij daarmee den
grondslag tot de geheele wereldbeschouwing der Stoa. Voortreffelijk vertolkt Cicero
dat cosmopolitisme in zijne Academica: ‘De wereld, bestuurd door den godlijken
wil, is als het ware één gemeenschappelijk vaderland van goden en menschen, ieder
onzer is een deel van die wereld, en dus
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spreekt het van zelf, dat wij allen het gemeenschappelijke belang van dien wereldstaat
moeten stellen boven ieder persoonlijk voordeel.’ En eens zal Marcus Aurelius die
uitspraak bevestigen en versterken door dat korte woord. ‘Niet deelen (meros) doch
ledematen (melos) van den wereldstaat zijn wij.’
De wereldstaat van de Stoa is een hellenistisch ideaal. Het is de tot menschelijke
afmetingen teruggebrachte Politeia van Plato. Zonder op Cynischen trant de liefde
tot het vaderland uit te roeien, zonder lichtzinnig en ruw de beschaving van Hellas
te verwerpen, veroordeelt het iedere scheiding tusschen mensch en mensch. ‘Ziet gij
niet - zoo roept Epictetus een' leerling toe - dat Uw slaaf uw broeder is? Hij heeft als
gij God tot een vader.’ En van Marcus Aurelius is het woord: ‘Met Uw hart moet gij
Uwen broeder liefhebben.’
Naast het platonisme kan onder de Grieksche scholen de Stoa op de langste en
rijkste levensgeschiedenis wijzen. Dat hare eenheidsidealen niet in vervulling zijn
gegaan, ook niet toen zij in het christendom dieper beteekenis en duidelijker bodem
hadden gekregen, bewijst slechts de onbereikbaarheid, niet de ondeugdelijkheid dier
idealen. Tot de edelsten van hun tijd hebben de mannen behoord die als Zeno,
Cleanthes, Chrysippus en Posidonius leven en leer hebben gebouwd op het geloof
dat Cicero (de Legg. II. 4.8) uitnemend kort onder woorden brengt: aeternum quiddam
esse quod universum mundum regeret imperandi prohibendique sapientia.’ En zij
eerst hebben de karaktertrekken van de oudgrieksche homonoia verduidelijkt en
veredeld, wanneer zij boven de toevallige eenheid van staatkundige en tijdelijke
overeenstemming, boven politieke confederatie en commercieele
belangengemeenschap de hoogere geestesverwantschap nastreven die alle
gelijkdenkenden maakt tot zonen van een huis. Maar zoo sprekende hebben de besten
onder hen nooit vergeten, dat zij de woorden herhalen eens gesproken door den
Athener Socrates en den Athener Plato.
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Samenspanning van voortbrengers tegen verbruikers
Door Jhr. Mr. H. Smissaert.
Vraagstukken der Economische Bedrijfsorganisatïe, door Mr. J.A. Veraart,
privaat-docent aan de Technische Hoogeschool te Delft. 's Hertogenbosch.
C.N. Teulings, 1918.
In de vraagstukken, die samenhangen met wat hij noemt de ‘economische
bedrijfsorganisatie’ is Mr. J.A. Veraart voor alle daarin belangstellenden zeker in
zooverre een uitmuntende gids, dat hij in het grafisch- en boekbedrijf, waarin deze
organisatie het verst en het meest stelselmatig is doorgevoerd, behoord heeft trouwens nog behoort - tot de stuwende krachten waardoor in dit vak deze vorm van
bedrijfs-uitoefening is gekozen en wordt gehandhaafd. ‘Quorum pars magna fui,’
mag hij zeggen. Voor een zeker niet gering deel is deze organisatie zijn werk, was
het door zijn arbeid dat niet geringe daartegen rijzende bezwaren werden overwonnen.
Voor dat werk heeft hij liefde; hij schrijft daarover met volle overtuiging, ziet daarin
niet alleen toekomst, maar de toekomst, stelt met vreugde vast dat het school maakt,
ijvert voor de verbreiding daarvan en bestudeert de vraagstukken, die daarmee zijn
verbonden. Intusschen, waar een zoo vurig pleiter voor dezen bedrijfsvorm aan het
woord is, aanvaarden wij hem gaarne
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als gids, wanneer hij ons wijst op den reeds afgelegden weg, ons de feiten meedeelt,
maar behouden wij ons het recht van kritiek voor, wanneer hij bij de uiteenzetting
van de vraagstukken, de waardeering van het stelsel en zijn werking, de beschouwing
van mogelijkheden en wenschelijkheden in de toekomst, o.i. meer propagandistischen
dan critischen arbeid levert.
Wat is ‘economische bedrijfsorganisatie’? Hoe ontstond en hoe werkt zij? Welke
zijn haar voor- en nadeelen en welke toekomst schijnt voor haar weggelegd?
Met het vereenigen van bedrijfsgenooten is het ten onzent jarenlang sukkelen
geweest - veelal sukkelt men nog - omdat werkgevers en werknemers niet inzagen
- nog niet algemeen inzien - dat zij elkaars aangewezen bondgenooten zijn ‘in den
economischen bestaansstrijd van heel het bedrijf tegen de andere bedrijven en
tegenover de consumenten, het publiek.’ De werkgever beriep zich voor afwijzing
van loon-eischen steeds op het feit dat zijn concurrent aan die eischen niet voldeed
en dat voldoening daarvan slechts mogelijk was bij instelling van
minimumprijstarieven, of liever: bij handhaving daarvan door de vakvereeniging der
patroons, die daartoe sterk moest worden gemaakt ook door toedoen van de arbeiders,
voor wie immers alleen dan het verhoogd loon gewaarborgd kon heeten. Zoo ging
het in het grafisch en boekbedrijf, waarin collectieve arbeidersovereenkomsten (1914
en 1917) tot stand kwamen, regelingen waarbij tot versterking van de wederzijdsche
organisaties de bepaling van het verplicht lidmaatschap werd opgenomen. Deze
bepaling is een wezenlijk bestanddeel van - zij leidt tot de economische
bedrijfsorganisatie, die wel een collectieve arbeidsovereenkomst onderstelt maar
door deze alleen niet wordt gevormd. Waar het bij die organisatie vooral op aankomt,
is: aan de gezamenlijke ondernemingen in het bedrijf een zoodanigen prijs voor haar
product te verschaffen, dat behalve de ondernemers-kapitalisten, de arbeiders- en
verder de leveranciers-groepen een zoo
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goed mogelijken prijs voor de factoren arbeid en grondstoffen erlangen. Zoo zijn
dan ook door de economische bedrijfsorganisatie bij de
boekdrukkerspatroonsvereennigingen drie prijsregelingen mogelijk geworden: een
minimumtarief voor handelsdrukwerk, een voor boeken krantwerk en een
‘periodiekenbesluit’; dit laatste verplicht elk drukker, die prijsopgave voor een (reeds
bestaand) periodiek wil doen, zich met den tegenwoordigen drukker in verbinding
te stellen en een prijs op te geven. die een zeker bedrag hooger is dan de door den
tegenwoordigen drukker laatst opgegevene, tenzij een der ‘periodiekencommissiën’
bij wege van rechtspraak uitmaakt dat de tegenwoordige prijs inderdaad te hoog is,
in welk geval deze commissie een prijs bepaalt waarvoor beide partijen mogen
leveren.
Dit laatste punt voert ons reeds tot de ‘rechtspleging’. De meest geduchte straf (in
de drukkers-organisatie) is het royement, omdat dit medebrengt (krachtens de bepaling
van het verplicht lidmaatschap) dat de arbeiders den dienst bij den schuldigen
werkgever opzeggen en dat, daar ongeorganiseerde arbeiders zoo goed als niet
beschikbaar zijn, diens onderneming dus ten ondergaat. Deze straf werd slechts
zelden totnogtoe uitgesproken en dan slechts voorwaardelijk, als uiterste bedreiging,
wanneer de schuldige niet alsnog zich naar de gestelde regelen gedroeg. Ook de
leveranciers zijn in de economische organisatie betrokken: zij mogen geen materiaal
aan geroyeerde patroons leveren; omgekeerd mogen patroons niets van geroyeerde
leveranciers betrekken. Voorts is bepaald dat de vereenigde papiergroothandelaren
niet aan ongeorganiseerde drukkerijen leveren zullen; de georganiseerde drukkers
betrekken het benoodigde alleen van de georganiseerde handelaren. Zoodat
‘ongeorganiseerd zijn in het grafisch en boekbedrijf steeds meer een onmogelijkheid
wordt.’
Terwijl men bij vrije concurrentie vond: ‘een knabbelen aan elkaars prijzen tot
deze dalen beneden den kostprijs; een pogen allereerst om een zoo groot
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mogelijk aandeel te ontvangen van wat het publiek aan prijs voor het product besteedt’
- treft men bij economische bedrijfsorganisatie aan ‘een streven, om op de eerste
plaats voor bepaalde gezamenlijke prestatie een prijs te ontvangen, die zoo hoog
mogelijk ligt boven den kostenden prijs der verschillende ondernemingen, een
verkoopprijs, die dan voor de verschillende ondernemingen vrijwel automatisch in
deelen wordt gesplitst naar haar deelname in de productie.’ Hier dus niet, als bij vrije
concurrentie, het streven om de kosten, dus o.a. ook de arbeidsvoorwaarden, zooveel
mogelijk te drukken ten einde den mededinger te beter te kunnen verdringen, maar
hier dus allereerst de vraag: wat is op het publiek te verhalen? om daarvan vooral
ook de totale belooning van den factor arbeid afhankelijk te stellen.
Maar: wàt is op het publiek te verhalen? Ten siotte bepaalt het afnemend publiek
de maximale grootte van den prijs voor een zekere productie. Deze economische
waarheid beheerscht geheel en al de prijspolitiek van het economisch georganiseerd
bedrijf. Wanneer in eenig bedrijf, wellicht na één of meer verhoogingen van de
prijstarieven, de bedongen prijs en de maximale waardeering van het publiek elkander
dekken en de arbeiders en (of) grondstoffenleveranciers stellen nieuwe eischen aan
de ondernemers-kapitalisten, die dezen niet kunnen afwijzen, dan zal men bij
toenemende vraag naar de productie deze op het oude peil houden of bij
gelijkblijvende vraag de productie inkrimpen. Men zal dus b.v. in het drukkersbedrijf
òf de bestaande productiecapaciteit alleen richten op dat drukwerk, waarvoor het
publiek meer geld over heeft òf men zal het aantal drukkerijen beperken, hetzij door
concentratie, hetzij door kapitaalvernieuwing te verhinderen, hetzij door de aanvulling
met nieuwe arbeidskrachten te beletten. Met zoodanige maatregelen behoeft niet
gewacht te worden totdat de nood dringt; ook reeds ‘het natuurlijk verlangen naar
meerdere welvaart voor alle betrokken producentengroepen’ kan leiden tot
bedrijfs-sluiting, bedrijfscon-
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centratie en bedrijfsbeperking. Concentratie is een kostelijk middel, vooral wanneer
de sluiting van het bedrijf daaraan is voorafgegaan, want dan eerst biedt die
concentratie blijvende voordeelen voor heel het bedrijf. En bij die bedrijfsconcentratie
sluit zich dan ter wille van prijsverbetering en prijshandhaving aan: de beperking
van de productie door de samenwerkende leiders der patroons- en
arbeidersvereenigingen. ‘Niet alleen laat men geen nieuwe ondernemingen meer toe
tot het bedrijf, men gaat er toe over in de bestaande ondernemingen minder kapitaal
en arbeid aan de productie werkzaam te stellen. Versleten kapitaal wordt niet
vernieuwd, arbeiders, die het bedrijf verlaten, worden niet vervangen. De vraag naar
het product vermeerdert, het productie-aanbod wordt niet meer alleen constant
gehouden, maar men perkt het in om uitsluitend met de hoogste en allerhoogste
waardeeringen te maken te hebben. Bij volkomen samenwerking van de arbeidersen leveranciersgroepen met de ondernemers-kapitalisten, gaat de kartelvorm van het
economisch georganiseerde bedrijf wellicht geleidelijk over tot den trustvorm.’
Aldus geraakt men tot opvoering van den verkoopprijs. Stelt men nu de vraag, in
welke verhouding die verkoopprijs zal worden verdeeld onder de groepen
ondernemers-kapitalisten en arbeiders (na aftrek van de andere bedrijfsonkosten),
dan moet het antwoord luiden, dat arbeiders-groepen, die de collectieve
arbeidsovereenkomst wenschen te behouden, in de meeste gevallen zich niet ten doel
kunnen stellen de winst en de rente uit het bedrijf te doen verdwijnen. ‘Aan het
regelmatig contact tusschen de leiders aan beide kanten kan worden overgelaten te
bepalen, of er van terzijdestelling van de winst in het een of ander bedrijf sprake kan
zijn, of de arbeiders dus zonder schade voor het bedrijf en zonder schade dus ook
voor de arbeidsvoorwaarden op den duur, bij een verlenging der collectieve
arbeidsovereenkomst de arbeidsvoorwaarden zoo hoog kunnen opvoeren, dat de
winst langzamerhand uit het bedrijf verdwijnt.’ Op

Onze Eeuw. Jaargang 19

303
den duur zullen in het economisch georganiseerd bedrijf ‘kapitaalrente en
ondernemerswinst tot haar noodzakelijke minima worden teruggebracht, de winst in
een aantal gevallen misschien wel tot nul, terwijl het overige aan de
arbeidsvoorwaarden ten deel valt.’ Wat arbeidstijd en arbeidsprestatie betreft, deze
zal men moeten bezien in verband met het geheele financieele bedrijfsresultaat, zulks
te meer omdat ‘krachtig doorgevoerde economische organisatie van een bedrijf
beteekent dat dit bedrijf een monopolie wordt.’ - ‘De tendenz is ongetwijfeld: zoo
weinig mogelijk voor zooveel mogelijk geld, evengoed in de vakvereenigingen der
ondernemers-kapitalisten als in die der arbeiders. En dit wijst heen naar
Staatsbemoeiïng in het algemeen belang.’
Waarom is vooralsnog economische organisatie alleen te verwachten bij productie
voor nationale en plaatselijke markt? Omdat bij deze de zoo nauw verbonden
arbeidsvoorwaarden en prijsregelingen zoo betrekkelijk gemakkelijk in onderlinge
overeenstemming zijn te brengen; ‘bij productie voor de internationale markt is het
wachten op een moeilijke internationale overeenstemming’, zonder welke de
ondernemer-kapitalist eene regeling zal afwijzen met het oog op de internationale
concurrentie. - Wat de verhouding tot den (laatsten) consument (van ge- en
verbruiksmiddelen) betreft, zijn economische positie wordt door de bedrijfsorganisatie
‘aanzienlijk bemoeilijkt bij die in het tijdperk der vrije concurrentie’: hij wordt gesteld
voor een prijsregeling, een prijstarief, d.i. een prijsverhooging. Hij zal van het duurder
product òf minder betrekken òf zich den hoogeren prijs getroosten, het meerbetaalde
bezuinigend op andere uitgaven. Men zegge niet: de consument is veelal ook
producent en ontvangt daardoor meer dan voorheen, zoodat hij ook meer betalen
kan. Niet alle consumenten zijn tevens producenten; ook is er hier geen kringloop:
prijsverhooging van luxe-artikelen stelt de daaraan werkende arbeiders door het
hooger loon in staat meer massa-producten te koopen. Onjuist is dus de leer dat
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de hoogere prijs den producent niet baat omdat hij toch als consument meer besteden
moet. Door de voortgezette economische organisatie van bedrijven zullen er minder
producerten (ondernemers en arbeiders) zijn; de producent zal dus als consument
een steeds grooter deel van het totale product ontvangen, De bedreigde consument,
die de prijsverhooging niet verhalen kan, heeft zeer weinige verweermiddelen. De
verbruikers-coöperatie zal bij voortschrijdende economische bedrijfsorganisatie haar
aanhang zien verminderen.
Hoe werkt het economisch georganiseerd bedrijf op andere bedrijven in? De
prijsverhooging dwingt den verbruiker tot bezuiniging ten koste vooral van de in
vrije concurrentie werkende bedrijven. Treft deze schade een reeds economisch
georgai iseerd bedrijf; dan zal het alle wapens der organisatie tot afweer gebruiken.
De consument wordt ‘steeds meer beperkt in zijn behoefteleven’; hij ‘krijgt steeds
minder gelegenheid om nieuwe behoeften te kweeken, nieuw ontwaakte behoeften
te bevredigen.’ Dus wordt de opkomst van nieuwe bedrijven ‘aanzienlijk belemmerd’.
Dit overwegend ‘krijgt men den indruk, dat in het economisch leven door economische
bedrijfsorganisatie aan allen, die op bepaald gebied leven, of wel een behoorlijke
positie, gevestigd op de van de waarde afhankelijke levenskosten, ofwel volstrekt
geen positie zal worden toebedeeld. Voor halve bestaantjes schijnt steeds minder
plaats te komen; voor voordeeltjes verkregen uit het feit, dat de consument in zijn
qualiteit van consument producent gaat spelen, evenmin.’ De Staat zal ‘van die
scherpe verhoudingen de algemeen-gevaarlijke scherpte’ moeten afslijpen.
Hoe heeft men zich die staatsbemoeiïng te denken?1) Biedt de economische
organisatie naast voordeelen ook gevaren op voor bevolkingsgroepen, dan moet de
Staat

1) Aan de beschouwing van deze vraag gaan in het werk van Mr. V. nog twee § § vooraf over
de rechtspraak in en over het publiekrechtelijk karakter van de economische
bedrijfsorganisatie, welke ik voorbijga, omdat zij m.i. tot de economische zijde der zaak niet
veel afdoen.
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ingrijpen. Als ‘kapitale’ voordeelen zijn aan te merken: 1o. het kwijnend bestaan
van een groote hoeveelheid productie voor de eigen markt onder het stelsel der vrije
concurrentie maakt plaats voor een ‘steeds grooter welvaart voor alle bij de
(economische) organisatie betrokken ondernemingen’; zoo in het grafisch en
boek-bedrijf zoo niet minder in het landbouwbedrijf; 2o. de vrije concurrentie maakte
de arbeiders tot slachtoffers van haar streven om de productiekosten laag te houden;
de economische organisatie verschaft den arbeiders middelen om ‘hun geldloonen
in verband met de beperking, die zij aan de arbeidsmarkt van het bedrijf geven,
hooger op te voeren, een steeds betere economische positie voor zichzelf en de
arbeidersgezinnen te verwerven’; 3o. met de ‘halve bestaantjes’ als arbeider of
ondernemer is het gedaan; de arbeidsmarkt wordt beperkt, maar wie zich daarop een
plaats verschaft, zal er een behoorlijke plaats vinden in verband met zijn waarde.
‘Een deel der bevolking moet nieuwe productie-gebieden, in binnen- of buitenland,
gaan zoeken, wat op een staatstaak wijst’; 4o. ‘het sociale voordeel van een
voortdurende toenadering der werkgevers- en werknemers-groepen’; geen staking
of uitsluiting, maar vrede in de bedrijven. - Nu de nadeelen. Prijsopdrijving van het
product tot schade van den laatsten afnemer. Maar de consument heeft ‘niet het recht,’
hem bij de ‘anarchistische productie’ zoo vaak toegekend, ‘om de producten beneden
den kostenden prijs te kunnen koopen.’ Bij dien prijs valt ook te rekenen met ‘een
behoorlijk arbeidsloon.’ Men schreeuwe dus niet te hard over uitbuiting van den
consument. Maar economisch nadeel is er wanneer de prijs wordt opgevoerd boven
het peil, waarop aan ondernemer-kapitalist en arbeider ‘het hun redelijkerwijze
toekomende’ is gewaarborgd. - Ander nadeel: productie-beperking, sluiting van het
bedrijf; uitsluiting uit de productie van ondernemingen en arbeiders. Zoo wordt de
algemeene werkloosheid op onredelijke wijze vergroot. Wie als nadeel der
concurrentie-beperking zou willen noemen slechter
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product en slechter bediening van den consument, bedenke dat ook bij vrije
concurrentie de consument slecht verzorgd wordt. Ook aanvaarde men niet zonder
meer als economisch nadeel: verslapping van energie en vermindering van productie;
er blijft concurrentie van in eene economische organisatie begrepen ondernemingen,
ook van zoodanige organisaties onderling, wanneer het product der eene dat der
andere kan verdringen. Bedoeld nadeel zal zich slechts voordoen als de organisatie
zich tot een ware trust ontwikkelt, wat op de nationale markt niet gemakkelijk gaat.
Ziedaar dan de voor- en nadeelen. De eerste zijn ‘voor de economische
ontwikkeling van het geheele volk veel grooter’ dan de laatste, die bovendien ‘niet
aan het stelsel der economische bedrijfsorganisatie inherent zijn.’
De Staat dan zal allereerst zich moeten aanpassen aan en leiding geven bij de
zelfstandige bedrijfsrechtspraak en daardoor een voortreffelijke rechtsbedeeling en
rechtszekerheid waarborgen. Voorts late de Regeering zich omtrent de vraagstukken
der economische bedrijfsorganisatie en omtrent haar houding daartegenover
voorlichten door eene Staatscommissie. Inmiddels worde reeds een faculteit der
economie aan onze hoogescholen in het leven geroepen, immers ‘weten wij allen,
hoe treurig het academisch onderwijs in de economie geregeld is.’ Tevens worde
aan het Ministerie van Arbeid toegevoegd onder eigen directeur-generaal een
‘afdeeling der arbitrage en der collectieve arbeidsovereenkomst.’ Deze afdeeling
worde belast met de organisatie en toepassing van de verplichte arbitrage, met het
scheppen van de arbeidsvoorwaarden in de bedrijven, waarin de collectieve
arbeidsovereenkomst nog ontbreekt of weer te loor gaat, belast ook met de bevordering
van en de medewerking aan het sluiten van zulke overeenkomsten in de geheele
productie en met het regelmatig contact met de vakvereenigingen van patroons en
arbeiders. De Minister van Arbeid moet n.l. aan een wet de bevoegdheid ontleenen
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in alle bedrijven, die geen collectieve arbeidsovereenkomsten kennen, de
arbeidsvoorwaarden (gehoord de afgevaardigden der betrokken vakvereenigingen)
vast te stellen, terwijl de wet staking of uitsluiting in zulke bedrijven onder straf- en
burgerrechtelijke sanctie verbiedt. - Heeft dan de Staatscommissie de Regeering
voorgelicht, dan zal er naast de bovenbedoelde ‘Arbeidsvoorwaardenwet’ tot stand
komen een ‘Bedrijvenwet’, die de economisch georganiseerde bedrijven omspant,
alleen deze, dus niet het volle bedrijfsleven, niet de productie voor internationale
markt. Deze Bedrijvenwet zal regelingen bevatten. Er zullen ‘bedrijfsregelingen’
zijn 1o. voor de leiders van ondernemingen, ontworpen door een college, dat uit en
door de leiders wordt gekozen en 2o. op de arbeidsvoorwaarden, ontworpen door
een college uit vertegenwoordigers van patroons en arbeiders gekozen.
Bedrijfsregelingen zijn onderworpen aan de goedkeuring van den ‘Centralen Raad
der bedrijven,’ welken de Minister van Arbeid benoemt en welks voorzitter is de
reeds genoemde Directeur-Generaal. De Bedrijvenwet moet ‘tegen de economische
en rechtsuitwassen van de aan de vrije maatschappelijke krachten overgelaten
bedrijfsorganisatie optreden.’ De Centrale Raad kan verhoogde prijstarieven afkeuren
als de redelijkheid der verhooging niet blijkt. Hij kan ook ongemotiveerde
bedrijfsbeperking tegengaan. Die Raad zal ook zijn ‘een lichaam, tot bescherming
van de rechtsbelangen der consumenten, waarbij de in het nauw gedreven cliënt zijn
beklag kan indienen’1).
Ten slotte: de economische bedrijfsorganisatie met staatsbemoeiïng maakt het
streven naar staats-exploitatie om sociaal-politieke redenen geheel overbodig; zij zal
tevens door haar regelingen een steeds grooter deel der arbeidswetgeving overbodig
maken.
In het bovenstaande heb ik getracht een weliswaar

1) Uit het zinsverband blijkt dat met den ‘cliënt’ of ‘consument’ hier bedoeld wordt de afnemer,
niet de ‘laatste verbruiker’.
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natuurlijk sterk verkleind, maar op die schaal toch juist beeld te geven van des
schrijvers betoog. Zooveel mogelijk gebruikte ik daarbij zijn eigen woorden. Mijne
beknopte samenvatting stelt, meen ik, den lezer in kennis van de hoofdzaken, waarop
het bij dit stelsel van bedrijfsorganisatie aankomt.
Men ziet, dat dit boek tweeërlei bevat: een uiteenzetting van wat reeds is tot stand
gebracht (met eene waardeering daarvan) en: eene beschouwing van hetgeen verder
daaruit zou kunnen of moeten groeien. Laat mij dadelijk zeggen, dat ik vooralsnog
den schr. op dien laatsten weg niet zou willen volgen. De belangrijkste vraag,
voorloopig, is: hoe wij te denken hebben over de economische bedrijfsorganisatie,
gelijk zich die ten onzent heeft ontwikkeld. Men kan over verdere ontwikkelingen
daarvan in de toekomst verschillende bespiegelingen houden; men kan, op gevaren
en bezwaren van de reeds bestaande organisatie wijzende, een stelsel van wetgeving
en regeling uitdenken, waarvan men wegneming van die gevaren en bezwaren
verwacht. Daartegenover kan een ander andere bespiegelingen stellen en betoogen,
waarom hij de door den eersten gekoesterde verwachtingen niet deelt. Ik zal niet
zeggen, dat zulk een gedachtenwisseling over te scheppen recht geen groote waarde
kan hebben. Doch ik voor mij beperk mij bij voorkeur tot eenige opmerkingen en
vragen omtrent de stellige en reeds werkende regeling, gelijk die ons door den
schrijver is uiteengezet.
Die regeling dan heeft al het aantrekkelijke van...... een regeling, d.w.z. zij stelt
orde op de zaken, zij geeft vastheid en zekerheid; zij zet krachtig het mes in wonde
plekken van het lichaam der industrie; zij codificeert en reglementeert, bakent
bevoegdheden af, tracht elk het zijne te waarborgen. Tegenover het ongebondene,
dat het vrije spel der maatschappelijke krachten oplevert, tegenover wantoestanden
en misbruiken, wanorde en allerlei ‘Unfug’, tegenover den eeuwigen strijd en het
eindeloos geharrewar, tegenover uitwassen en schadelijke
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inkruipsels der ‘anarchistische productie’, verschijnt zij in een helder licht als
ordenende, zuiverende, genezende, herstellende, vrede-brengende en allen
bevredigende kracht. Wie tegen de tewerkstelling en de werking van die kracht
bedenkingen oppert, hoort zich de vraag toevoegen, of hij dan behoud wil bepleiten
van datgene, waarvoor juist redres wordt gezocht (en naar men meent gevonden) in
de nieuwe regeling; of niet vóór alles naar wegneming van immers erkende misstanden
moet worden gestreefd en of men, in die richting strevende, niet bereid moet zijn
zich heen te zetten over mogelijke bezwaren die uit de toepassing van een nieuw
stelsel voortvloeien.
Maar zoo staat de zaak niet. Natuurlijk mag iemand die wijst op nadeelen van
economische bedrijfsorganisatie, niet deswege geacht worden, goed te keuren of ook
maar licht te tellen misbruiken, die het gevolg zijn der toepassing van een vrijer
voortbrengings-stelsel. Zijnerzijds zal hij er op wijzen, dat, voor zoover de
vakgenooten er niet in slagen door ordening en regeling (buiten economische
bedrijfsorganisatie om) behoorlijke toestanden in hun bedrijf te scheppen en te
handhaven, het dwingend gezag van den wetgever hier tusschenbeide moet treden
met zijn gebod en verbod. Hij zal toegeven - en betreuren! - dat de ordenende en
regelende macht van vakgenooten langzamer werkt en minder uitwerkt dan
wenschelijk ware; toegeven ook dat des wetgevers inmenging eigenaardige bezwaren
meebrengt, niet steeds afdoende betering bezorgen kan, zoodat de radicale en snelle
hervorming, welke de economische bedrijfsorganisatie schijnt te beloven, niet aldus
wordt ververkregen, gelijk nu eenmaal alle blijvende en wezenlijke verbetering veel
tijd, veel geduld, veler medewerking en toewijding vordert. Maar deze erkenning
van het betrekkelijke der hervorming, die niet in economische bedrijfsorganisatie
haar kracht wil zoeken, maakt toch zeker hem, die haar uitspreekt, niet onbevoegd
tot het onderzoek van de vraag of deze bedrijfsorganisatie zoo volstrekt
aanbevelenswaardig is als haar pleitbezorgers
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beweren en of zij niet, zekere misstanden met breed gebaar wegvagend, andere in
het leven roept.
Zoodanige kritiek is te eer ten aanzien van Mr. Veraart's studie geoorloofd, waar
deze schrijver ‘vraagstukken’ behandelt en daarvoor, gelijk hij uitdrukkelijk zegt,
belangstelling wil wekken, terwijl hij herhaaldelijk blijk geeft wel te gevoelen in
welke richting de consequenties van het door hem aangewezen stelsel te ver gaan.
Laat mij dan naar aanleiding van zijn studie enkele opmerkingen maken en vragen
stellen over dat stelsel, en over zijn tegenwoordige en toekomstige werking, gelijk
die door den schrijver ons worden geschetst.
Den lezer der ‘Vraagstukken’ zal het evenals mij treffen, dat daarin slag op slag
verwezen wordt naar de economische bedrijfsorganisatie, gelijk die zich in het grafisch
en boekbedrijf heeft ontwikkeld. Daarin is het eerst en zeker ook het verst deze
organisatie-vorm toegepast en het spreekt dus vanzelf, dat mr. Veraart de in dat vak
getroffen regeling als toon-aangevend voor andere voorstelt. Hoe heeft deze regeling
in dat vak gewerkt? Wij lezen daaromtrent niet slechts telkens (algemeen luidende)
gunstige getuigenissen van den schrijver, maar vinden bovendien (blz. 134) deze
úitspraak: ‘Naarmate de bedrijfsorganisatie zich vervolmaakt, treedt in de plaats
daarvan’ (n.l. van een kwijnend bestaan) ‘steeds grootere welvaart voor alle bij de
organisatie betrokken ondernemingen. Het grafisch en boekbedrijf levert een
schitterend bewijs voor de waarheid van deze stelling’. Vooraf hebben wij (blz. 21)
gelezen: ‘De economische nood moest klimmen in het grafisch en boekbedrijf; het
water moest velen aan de lippen komen, door de teugellooze concurrentie, door het
fel opstuwen der arbeidersbonden, vóór een meerderheid voor de uitvoering van het
hierboven geschetste plan werd gevonden.’ Dit plan was door mr. Veraart in Februari
1911 ontvouwd; hij was toen nog slechts enkele maanden belast met de economische
organisatie van het boekdrukkersbedrijf
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en bepleitte toen een samengaan van arbeiders met werkgevers opdat deze laatsten
het prijstarief, dus ook het loontarief zouden kunnen handhaven, terwijl dan ook de
arbeiders in de tariefactie moesten worden betrokken. Als uitvloeisel van dat plan
kwam dan met veel moeite de collectieve arbeidsovereenkomst van 1914, daarna
met veel minder moeite, die van 1917 tot stand, waarbij de bepaling van het ‘verplicht
lidmaatschap’ als sluitsteen der economische organisatie werd gevoegd.
Het boekbedrijf heeft dus vóór 1914 ‘in de periode der vrije concurrentie’ een
‘kwijnend bestaan’ geleid en is na dien tot ‘steeds grootere welvaart’ geraakt. Ik zou
waarlijk deze feitelijke mededeelingen van mr. Veraart, die in dit bedrijf zoo goed
thuis is, niet durven tegenspreken. Slechts veroorloof ik mij de opmerking, dat mijn
indruk omtrent het tijdperk van vóór 1914 een andere was. Dien indruk grond ik niet
slechts op het algemeen bekend feit dat ook in het tijdperk van vrije mededinging
ten onzent vele belangrijke, technisch zeer hoog staande en bevredigende
bedrijfsuitkomsten opleverende boekdrukkerijen werden gevonden, doch ook op
hetgeen men omtrent de grafische bedrijven leest in het, ten jare 1912 verschenen,
degelijke en goed gedocumenteerde werk; ‘Beschrijving van Handel en Nijverheid
in Nederland, samengesteld onder leiding van mr. J.C.A. Everwijn, Chef der Afdeeling
Handel van het Ministerie van Landbouw, Nijverheid en Handel’ (Tweede Deel, blz.
405 v.v) Het zou, meen ik, belangwekkend en voor den leek stellig overtuigend zijn
geweest, wanneer mr. Veraart uit zijn ongetwijfeld rijk feiten-materiaal ons gegevens
had verschaft, waardoor wij een beeld hadden gekregen van het ‘kwijnend bestaan’
vóór en de ‘steeds grootere welvaart’ na de werking der economische organisatie
van dit bedrijf. Wij hadden dan iets meer gehoord dan slechts dit: dat velen het water
aan de lippen kwam door teugellooze concurrentie en door fel opstuwen der
arbeidersbonden. Dat deze twee laatste verschijnselen zich niet meer voordoen sedert
de concurrentie in zoo sterke mate
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door de organisatie is terzijde gesteld en de arbeidersbonden door voortdurend
stijgende loontarieven tot nader order bevredigd zijn, laat zich waarlijk wel denken,
maar het uitblijven van die verschijnselen vestigt nog niet steeds grootere welvaart
in een bedrijf, terwijl teugellooze concurrentie en opstuwen van arbeidersbonden
nog niet noodwendig een bedrijf tot een kwijnend bestaan voeren.
Een tweede vraag, die ik ten aanzien van het grafisch en boekbedrijf zou willen
stellen, is deze. Herhaaldelijk wordt door den schrijver nadruk gelegd op de
onvatbaarheid voor economische bedrijfsorganisatie van productie voor de
internatiomnale markt; zoo (blz. 28) waar wij lezen: ‘Productie voor de internationale
markt zal zeer moeilijk de moderne collectieve arbeidsovereenkomst kunnen
aanvaarden, tenzij deze ook internationaal tot stand komt’; zoo (blz. 99) ‘dat
vooralsnog alleen economische organisatie te verwachten is bij de productie voor
nationale en plaatselijke markt,’ waaraan wordt toegevoegd dat de
ondernemer-kapitalist, die voor het buitenland zal afwijzen met het oog op
internationale concurrentie. - Ik zou willen vragen: werkte ons grafisch en boekbedrijf
niet (vóór Augustus 1914) ook voor de internationale markt? Tot het stellen van deze
vraag word ik wederom geleid door hetgeen ik in de reeds genoemde ‘Beschrijving’
(blz. 431) lees. Daar is sprake van ‘een niet onbelangrijk aantal grootere en technisch
op een hoog peil staande boek- en plaatdrukkerijen, wier naam ook in den vreemde
een goeden klank heeft, omdat de producten, welke hare persen verlaten, met het
beste wat het buitenland voortbrengt, zich kunnen meten. Deze hebben vaak
belangrijke opdrachten uit den vreemde uit te voeren, evenals de hier te lande
bestaande inrichtingen, welke zich met de vervaardiging van cliché's bezig houden.
Zoo wordt er b.v. hier te lande niet alleen geldswaardig papier (bankbilletten,
obligatiën, aandeelen, couponbladen, postzegels enz.) voor het buitenland, o.a. voor
Perzië en Brazilië gedrukt, maar ook zijn er o.a.
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te Amsterdam, Haarlem en Leiden drukkerijen, die kostbare wetenschappelijke
werken...... voor rekening van binnen- of buitenlandsche uitgevers en geleerde
genootschappen uitvoeren...... Belangrijk is ook de export van zee- en landkaarten,
van atlassen en schoolwandkaarten, van werk in drie- en vierkleurendruk, van
verpakkingswerk en etiquetten voor verschillende takken van industrie, van
lichtdrukken voor bouw-en werktuigkundige teekeningen van geïllustreerde catalogi,
van showcards, reclame-transparantwerk, prentbriefkaarten en prentenboeken voor
de jeugd enz. De voornaamste landen, waarheen deze producten van de Nederlandsche
drukkerijen worden uitgevoerd, zijn: Groot Britannië, Frankrijk, België, Duitschland,
Oostenrijk-Hongarije, Zwitserland. Italië, Rusland, Denemarken, Zweden, Noorwegen,
Spanje, Griekenland, Egypte, de Vereenigde Staten van Noord-Amerika, Centraalen Zuid-Amerika, Japan en Australië.’
Deze mededeelingen geven den indruk van een niet onbelangrijken uitvoer, waarin
ons grafisch en boekbedrijf zich omstreeks het jaar 1912 verheugde. Nu was gelijk
wij zagen, de eerste collectieve arbeidsovereenkomst in dit bedrijf ten jare 1914
afgesloten; in 1914 ontketende zich de oorlog...... Men mag het er voor houden dat
de voor de internationale markt werkende productie door den oorlog is stopgezet
(kan men zich denken dat nog veel prentenboeken voor de jeugd naar Rusland zouden
worden uitgevoerd?) Merkwaardig toevallig is het feit dat in dit bedrijf eene
organisatie-vorm, welke voor internationale productie niet voegt, vastgesteld en in
werking gesteld werd tenzelfden jare, waarin de bestaansvoorwaarden voor die
productie zoo goed als geheel werden vernietigd. Doch nu rijst deze vraag: indien
productie voor de internationale markt zeer moeilijk de moderne collectieve
arbeidsovereenkomst zal kunnen aanvaarden; indien voor het grafisch en boekbedrijf
de economische bedrijfsorganisatie blijft gehandhaafd; indien grafische en
drukkers-ondernemingen haar inter-
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nationale productie van vóór den oorlog straks weer willen herstellen; hoe zal zulks
bij handhaving der economische organisatie dan mogelijk zijn? Indien onmogelijk,
zal men dan moeten afzien van herstel der internationale productie? Moet dit zoo
zijn, zal dan niet de welvaart in dit bedrijf daaronder lijden?
Wanneer men van die onvatbaarheid der exportnijverheid voor economische
bedrijfsorganisatie den grond naspeurt, dan wint ons inzicht in het wezen dier
organisatie aan diepte, ons inzicht althans in haar stelsel van prijsbepaling en haar
houding tegenover den verbruiker (den zoogenaamden ‘laatsten consument’). Vanwaar
die onvatbaarheid? Mr. Veraart antwoordt, gelijk wij zagen: de ondernemer-kapitalist
wijst tengevolge van de internationale concurrentie de regeling van
arbeidsvoorwaarden in een collectieve arbeidsovereenkomst af. Terwijl bij productie
voor nationale en plaatselijke markt ‘de zoo nauw verbonden arbeidsvoorwaarden
en prijsregelingen zoo betrekkelijk gemakkelijk in overeenstemming te brengen zijn’,
is bij productie voor de internationale markt ‘het wachten op eene moeilijke
internationale overeenstemming.’ Meer zegt de schrijver hiervan niet, doch de
bedoeling is duidelijk De voor export werkende patroon kan zijn arbeiders het door
hen verlangde ‘loontarief’ niet waarborgen, omdat niemand hem het overeenkomstig
‘prijstarief’ verzekert. Op de wereldmarkt, waar vrije concurrentie heerscht, staat de
producent, wiens kostprijzen hoogere loonen bevatten dan die door zijn mededingers
worden betaald, bij dezen achter. Wat op de nationale markt zijn positie redt of liever
die positie ongevaarlijk maakt, is dat al zijn concurrenten aan dezelfde loonen zijn
gebonden (aan eenzelfde tarief althans) en dat een met die loonen overeenstemmend
prijstarief is vastgesteld, welks handhaving door strenge straf op overtreding wordt
gegarandeerd. De prijsbepaling geschiedt aan de hand der loonschalen en deze worden
vastgesteld op grond der daarover tusschen partijen gevoerde onderhande-
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lingen. De vraag die de patroon zich stelt, is niet: voor hoe weinig geld kan ik mijn
waar aan den afnemer leveren? maar: hoeveel loon verlangen mijn arbeiders en
hoeveel moet mijn waar dus kosten? Wij zagen reeds, dat aan de economische
bedrijfsorganisatie ten grondslag ligt ‘een streven om op de eerste piaats voor bepaalde
gezamenlijke prestatie een prijs te ontvangen, die zoo hoog mogelijk1) ligt boven den
kostenden prijs der verschillende ondernemingen.’ Met ‘gezamenlijke prestatie’
wordt hier bedoeld: rente en ondernemers-winst van den ondernemer-kapitalist en
loon van den arbeider. Gezamenlijk streven deze beide partijen naar den zegepraal
over den verbruiker. Bij vrije concurrentie koopt het publiek bij voorkeur het
goedkoopste product; de zucht naar afzet drijft den werkgever-producent tot
bezuiniging zooveel mogelijk op zijn voortbrengingskosten, dus ook op de loonen.
Maar nu coaliseeren zich werkgever en arbeider tegen den afnemer; zij beiden zullen
bepalen wat het goed moet kosten, nadat eerst een behoorlijke prijs voor hun beider
prestatie door hen is vastgesteld.
Ziedaar de grondgedachte. Al wat heet ‘economische bedrijfsorganisatie’, is niet
anders dan een apparaat tot verwezenlijking van die gedachte. Willekeurig en volgens
onbegrensde verlangens van partijen te verwezenlijken, is zij natuurlijk niet. Want
de verbruiker kan niet in den letterlijken zin des woords, ‘tot elken prijs’ bereid
gevonden geworden tot koopen. ‘Ten slotte bepaalt het afnemend publiek de maximale
grootte van den prijs voor eene bepaalde productie’, zegt mr. Veraart. Maar in de
toepassing der economische bedrijfsorganisatie wordt deze moeilijkheid zoo lang
mogelijk verschoven. Tegenover den onwil of de onmacht van den verbruiker stelt
men eene zich van haar doel bewuste voortbrengingspolitiek: men krimpt de productie
in, men beperkt haar stelselmatig tot de vervaardiging van datgene, wat nog ‘loonend’
kan worden gefabriceerd. Men heeft tegen den

1) Ik cursiveer. H.S.
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onwilligen verbruiker achtereenvolgens de wapenen van bedrijfs-sluiting,
bedrijfsconcentratie en bedrijfsbeperking in handen; een latere consequentie is het
kartel of de trust, met een monopolie in het verschiet...... De consument wordt steeds
meer beperkt in zijn behoefteleven, krijgt steeds minder gelegenheid om nieuwe
behoeften te kweeken, nieuw ontwaakte behoeften te bevredigen......
Mag men hierbij de vraag stellen of een dergelijke productie-regeling, naast het
egoïstisch belang van ondernemers-kapitalisten en arbeiders, ook het algemeen belang
dient en of zij de algemeene welvaart bevordert? De vraag ook: of zoodanige regeling
ten slotte zelfs wel tot wezenlijk belang der ondernemers-kapitalisten en der arbeiders
duurzaam dient? Ik weet zeer wel, dat de ongebreidelde voorkeur des verbruikers
voor het goedkoopste product geleid heeft en leidt tot de ergerlijkste misstanden bij
de voortbrenging: kinder-exploitatie sweating-system, huisindustrie, lage loonen,
lange arbeidstijden enz. Maar in een beschaafden staat gaat de wetgever dergelijke
misstanden tegen. Oordeelt men dat hij in sterker mate dat behoort te doen, dan streve
men naar uitbreiding der arbeidswetgeving. Van deze is de grondgedachte dat de
werkgever niet willekeurig tot bevordering van zijn afzet de arbeidsvoorwaarden als
deel der voortbrengingskosten mag drukken ten nadeele van de arbeiders. Behoorlijke
arbeidsvoorwaarden moeten overeengekomen worden; de werkgever moet met dien
eisch rekening houden bij de bepaling van zijn productiekosten en de verbruiker zal
in den prijs der koopwaar moeten betalen wat de voldoening aan dien eisch den
fabrikant heeft gekost. Maar het is iets anders of deze eischen worden gesteld door
de overheid, door den wetgever, dan wel of werkgever en arbeider gaan samenspannen
om een zoo hoog mogelijken prijs voor beider ‘prestatie’ den verbruiker af te dwingen
of om te verkrijgen wat mr. Veraart noemt ‘zoo weinig mogelijk voor zooveel
mogelijk geld’, hetgeen hij zegt dat ‘ongetwijfeld’ de ‘tendens’ is. Waaraan is toe te
voegen
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‘dat op den duur in het economisch georganiseerd bedrijf kapitaalrente en
ondernemerswinst tot haar noodzakelijke minima zullen worden teruggebracht, de
winst in een aantal gevallen misschien wel tot nul, terwijl het overige aan de
arbeidsvoorwaarden ten deel valt.’ Zoo schijnt dan het perspectief te zijn: uitbuiting
van den verbruiker tot aan de verste grens ten bate van den arbeider.
Welke is tot nu toe de invloed van de economische bedrijfsorganisatie in het
grafisch en boek-bedrijf geweest op de positie van den ‘verbruiker’ van drukwerk?
Het is bekend dat de collectieve arbeidsovereenkomst in 1914 tot een zeker niet
onbelangrijke prijsverhooging van drukwerk heeft geleid. In zijn naschrift herinnert
de schr. aan de loonsverhooging in de typografie van April 1918, die in den herfst
van dat jaar ‘al weer door de stijgende kosten der levensbehoeften...... te niet gedaan’
was, zoodat toen de leiders der patroons- en die der arbeidersgroep ‘zeer gemoedelijk
bijeenkwamen om over nieuwe loonsverhooging te beraadslagen.’ Aan een
‘bevredigende oplossing’ twijfelde mr. Veraart niet ‘zij het ook, dat prijsverhooging
de loonsverhooging onvermijdelijk vergezelt.’ - Het zal, dunkt mij, niet gemakkelijk,
maar het zou wel zeer belangwekkend zijn, te weten of en hoe de afnemer van
drukwerk op dergelijke gemoedelijk overeengekomen verhoogingen (van loon, dus
van prijs) heeft gereageerd. Het spreekt wel van zelf, dat het tijdperk voor waarneming
van zoodanige reactie sedert Augustus '14 al bijzonder ongunstig is: wij zijn sedert
dien aan zulke wilde prijzen, prijs-schommelingen (prijsverhoogingen bijna steeds)
gewend geraakt, dat wij de maatstaf voor normale waardeering hebben verloren. Wel
hebben wij gezien (en zien wij) dat de prijsverhooging van drukwerk (o.a. voor
periodieken en couranten) door den ‘consument’-uitgever) wordt overgewenteld op
den laatsten verbruiker, maar deze kan niet nagaan in hoever ook de hoogere prijs
van het papier daarin een rol speelt. Intusschen schijnt het mij ondenkbaar, dat ook
op dit gebied prijsverhooging
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niet den consument tot bezuiniging, d.i. tot beperking van het verbruik zou hebben
geleid; juist in de oorlogsjaren heeft dit verschijnsel zich algemeen voorgedaan; voor
velen is het een ‘sport’ geworden hun behoeften in te krimpen. Tot op zekere hoogte
en in zekere mate is drukwerk luxe, is het althans - ook in ‘zaken’ - een item, waarmee
men meer of minder ruim kan omgaan. Op kantoren is het wel gemakkelijk, spaart
het ook tijd en moeite, dus werk en geld, allerlei formulieren te doen drukken. Maar
wordt de prijs daarvan steeds hooger, dan gaat men cijferen en overwegen of allereerst voor ‘intern’ gebruik - een ander vermenigvuldigings-procédé niet
goedkooper uitkomt. Ziet men niet nu reeds dat de uitgave van boeken achterwege
blijft of beperkt wordt wegens de in de laatste jaren gestegen kosten? Zullen niet bij
voortgezette stijging alleen die boeken uitgegeven worden welker debiet vooraf is
verzekerd: studie- en schoolboeken? Zoodanige beperking zou schade berokkenen
niet alleen aan het bedrijf, doch ook aan de volksontwikkeling. Of zullen wij in
komende jaren er getuigen van zijn dat goedkoopere Nederlandsche werken in België
worden gedrukt en dan hier ingevoerd?
Dat prijsverhooging tot verbruiks-beperking leidt, weten ook de leiders der
economische bedrijfsorganisatie wel; wij zagen dat zij daarop bedacht zijn en
beperking der productie tot het best rendeerende achter de hand hebben of wel
beperking der productie in het algemeen. De hooge, de hoogste prijs moet tot de
uiterste grens der ‘loonende’ productie worden gehandhaafd; de leus blijft: zoo weinig
mogelijk voor zooveel mogelijk geld. Maar denk u nu de economische
bedrijfsorganisatie uitgebreid tot alle voor de nationale, plaatselijke markt werkende
nijverheidstakken en zeg mij dan of gij meent dat langs dien weg de algemeene
welvaart zal worden bevorderd. Daar het eene bedrijf de producten van het andere
gebruikt (de drukkers: papier, de wever: garen, de bouwer: allerlei materialen enz.),
zou er tusschen hen een ‘bellum omnium contra omnes’ uitbreken, wanneer
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de heeren niet de hoofden bijeenstaken om voor beide partijen aannemelijke
leveringsovereenkomsten aan te gaan en aldus een evenwichtstoestand te scheppen.
Waarbij echter altijd de laatste verbruiker ‘het kind van de rekening’ zal zijn, omdat
allen wier product hij rechtstreeks of middellijk verbruikt, hem zoo weinig mogelijk
voor zooveel mogelijk geld zullen leveren, allen hem zullen beduiden dat hij zijn
behoefte-leven moet beperken en niet meenen moet dat hij nieuw gekweekte behoeften
kan bevredigen. Leidt zulk een gang van zaken tot welvaart? Wij denken ons welvaart
als den toestand, waarin iederen in ruil voor de geringste van hem gevergde offers
zoo ruim mogelijk al zijn behoeften kan vervullen. Hoe ver zal de wereld der
economische bedrijfsorganisatie daarvan verwijderd zijn en ons als verbruikers
verwijderd houden? Zij zal ons brengen en houden in een positie, als waarin wij
gedurende de oorlogsjaren hebben verkeerd: waarin alles duur was, iedereen dus om
hooger loon vroeg, die loonsverhooging weer tot meer duurte leidde en de verbruiker,
in dien noodlottigen cirkel gevangen, zijn behoeften steeds meer inkromp, waaruit
werkeloosheid ontstond......
Dit wat den verbruiker betreft. En de bedrijven? Ook hier moet men, om de zaak
tot in haar consequenties te doorzien, de lijnen volgen van het perspectief, dat mr.
Veraart ons opent. De economische bedrijfsorganisatie moet, om den tegenstand der
verbruikers onschadelijk te maken, tot productie-beperking overgaan. Door
voortbrenging van het minst-rendeerende te verbieden, door oprichting van nieuwe
ondernemingen tegen te gaan, door bestaande ondernemingen te sluiten omdat haar
voortbestaan een belemmering zou zijn voor de doorvoering der prijs- en der
voortbrengings-politiek van de economische organisatie. Wat er zal moeten gebeuren
met hen, die aldus bij besluit der meerderheid van hun broodwinning zullen worden
beroofd, blijkt niet. Zullen zij door de organisatie ‘op wachtgeld’ gesteld worden en
zullen de kosten van dergelijke ondersteuning opgebracht
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worden door die ordernemingen, welke blijven werken? Zoo niet, zal dan de
gemeenschap zich over deze zonder schadevergoeding onteigenden moeten
ontfermen? En hoe zal men komen tot aanwijzing van de te kiezen slachtoffers? Zal
er binnen den kring der economische bedrijfsorganisatie zijn een ‘struggle for life’
en een ‘survival of the fittest’? Hoe dit zij, offers zullen er vallen, zoodra de verbruiker
gaat weigeren verder nog goederen te koopen voor een hem bovenmatig schijnenden
prijs. Dan zal het egoïsme der meerderheid het vonnis vellen over hen, die zich met
de niet meer ‘loonende’ voortbrenging hebben beziggehouden. Om ‘welvarend’ te
blijven, zal het bedrijf het gebied van zijn werkzaamheid inkrimpen. Een geringer
aantal ondernemers-kapitalisten met een kleiner aantal arbeiders zal voortgaan die
goederen te fabriceeren, welke de verbruiker nog wel voor de daartoe door de
organisatie bepaalde prijzen nemen wil. Maar is dit een aanlokkelijk vooruitzicht
voor hen, die op productie van goederen zich toeleggen? Aanlokkelijk ook voor hen,
die geld in dergelijke bedrijven willen steken en die thans reeds door mr. Veraart
worden gewaarschuwd dat kapitaalrente en ondernemerswinst ‘tot haar noodzakelijke
minima’ (de laatste ‘misschien wel tot nul’) zullen worden teruggebracht? Is het
toekomstbeeld, hetwelk ons hier voor oogen wordt gesteld, dat van een bloeiend
bedrijf?
Maar kan er van een bloeiend bedrijf sprake zijn, zoodra het ‘gesloten’ wordt?
‘Gesloten’ in dezen dubbelen zin, dat men, eenmaal buiten de organisatie, niet meer
daarin wordt toegelaten en eenmaal daarin, niet meer daaruit kan treden. Waarbij te
bedenken is dat zelfs de toetreding niet vrijwillig is. Dit toch geeft mr. Veraart
onomwonden toe (blz. 124): ‘Men is geen lid meer van zijn patroons- of
arbeiders-vakvereeniging, omdat men dat wel min of meer gewenscht acht, maar
omdat men moet, moet in dien zin, dat het niet behooren tot die vakvereeniging
beteekent, dat men als ondernemer-kapitalist en als arbeider den tak van industrie
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niet langer kan uitoefenen. Een macht buiten den individueelen wil noodzaakt den
patroon en den arbeider toe te treden; daaraan verandert niets het feit, dat men
vooralsnog formaliteiten vervult, die den schijn wekken als geschiedde het toetreden
tot de vakvereeniging ook voortaan slechts vrijwillig’...... ‘Van vrijwillig handelen
is niet langer sprake. Van buiten-af is het behooren tot de vakvereeniging en tot het
complex der vakvereenigingen opgelegd. Men behoort tot het bedrijf, is onderworpen
aan zijn bedrijfsregelingen, verschijnt voor de rechtscolleges, onderwerpt zich aan
de straffende uitspraak......’1). - Maar er zal ook voor gegadigden (patroons en
arbeiders) niet altijd plaats zijn binnen de organisatie: wanneer de
voortbrengings-politiek zulks gebiedt, ‘laat men geen nieuwe ondernemingen meer
toe tot het bedrijf, men gaat er toe over in de bestaande ondernemingen minder
kapitaal en arbeid aan de productie werkzaam te stellen,’ zoo lezen wij, en elders:
‘de opkomst van nieuwe bedrijven wordt door de economische bedrijfsorganisatie
aanzienlijk belemmerd.’ Zoo komt er dus een tijd, dat de deur dicht is en alleen nog
slechts opengaat om reeds opgenomenen weer uit te stooten. Bovendien: ‘voor halve
bestaantjes schijnt steeds minder plaats te komen’; wie als ondernemerkapitalist of
als arbeider niet kan reiken tot een prestatie als voor deelneming aan de organisatie
wordt vereischt, heeft geen kans. Wat er gebeuren moet met de lieden, die nu eenmaal,
zij het door omstandigheden buiten hun wil, op ‘halve bestaantjes’ zijn aangewezen

1) Mr. Veraart schrijft (bl. 53): ‘De economische organisatie van het boekdrukkersbedrijf in
Nederland is een echt-Nederlandsche organisatie, houdt dus volkomen rekening met het
Nederlandsch karakter.’ - De vraag mag worden gesteld of aan zulk een stelsel van dwang
een ‘echt-Nederlandsch karakter’ kan worden toegekend. Nederlandsch van vinding is de
economische bedrijfsorganisatie niet: reeds vele jaren geleden ging het Duitsche
drukkersbedrijf ons hierin voor met zijn strijd van ‘tariftreue’ patroons en arbeiders tegen
de ‘Tarifuntreuen’, met boycott van de laatsten enz.
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en niet hooger reiken kunnen, is een vraag die mr. Veraart wel stelt, doch niet
beantwoordt.
Dus: een ‘gesloten’ bedrijf, Kan men verwachten dat die sluiting duurzaam tot
ontwikkeling en bloei zal voeren of daarmee vereenigbaar zal zijn? Ik meen van niet,
omdat nu eenmaal krachtens ‘de wet der traagheid’ bloei en ontwikkeling niet
verkregen worden dan als de vrucht van inspanning, waartoe de mensch moet worden
geprikkeld, terwijl voor de nijverheid die prikkel - gelijk trouwens overal - ontstaat
uit de noodzakelijkheid van strijd, uit het besef dat zonder strijd de achteruitgang
dreigt en de ondergang nadert. In een gesloten bedrijf nu moet noodwendig de prikkel
der concurrentie minder scherp werken dan bij vrije mededinging.
Het is de eeuwige strijd geweest, die de techniek der voortbrenging tot ontwikkeling
heeft gebracht. Een eeuwige strijd is er geweest tusschen den verbruiker, die voor
zoo weinig mogelijk geld zooveel mogelijk verlangde, en de producenten (werkgevers
en arbeiders) die voor zooveel mogelijk geld zoo weinig mogelijk wilden leveren.
In dien strijd is de werkgever altijd - althans tot op zekere hoogte - geweest: het
stootkussen en de regelaar. Het stootkussen: omdat hij stond voor de steeds verder
reikende eischen zijner arbeiders, waarvan de volledige inwilliging hem onmogelijk
scheen wegens de weigering van den verbruiker om den verhoogden kostprijs te
betalen. De regelaar: omdat hij de onderling strijdende wenschen van beide partijen
tot een practische verzoening moest brengen door de productie aldus in te richten,
dat de verbruiker zekeren prijs wel betalen wil en in dien prijs een loon kan begrepen
zijn, waarvoor de arbeider niet weigert te werken. De economische bedrijfsorganisatie
nu gaat uit van de vooropgezette stelling, dat in het boven geschetste
voortbrengings-stelsel den arbeider geen behoorlijk loon is gewaarborgd, dat althans
zijn aanspraken op hooger loon als op den duur onweerstaanbaar moeten gelden. Het
eenig middel dan
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om de consequentie van die stelling niet te doen stranden op het verzet der verbruikers,
die zich van den aan de loon-eischen toegevenden patroon zouden afwenden om den
weigerachtigen ondernemer te begunstigen, is: een coalitie tusschen de patroons en
de arbeiders tegen de verbruikers, waardoor deze laatsten niet meer den eenen
producent tegen den anderen kunnen uitspelen.
Tegen die samenspanning van producenten staan de verbruikers tot op zekere
hoogte machteloos. Wel vormen zij een groote macht, doch organisatie onder hen
heeft nooit tot iets van belangrijke beteekenis geleid. Zij loopen gevaar in meer dan
één opzicht onderworpen te worden aan de overmacht der tegen hen samenspannende
partijen.
In het stelsel van vrije voortbrenging en vrije mededinging is het de taak der
overheid door haar gebod en verbod misbruiken tegen te gaan, die uit de scherpte
van den strijd voortvloeien. In het stelsel der economische bedrijfsorganisatie zal de
overheid moeten toezien dat niet de samenspannende producenten de belangen der
verbruikers onderdrukken. In zoover ga ik met mr. Veraart mede, waar hij den Staat
een taak toedenkt om van de scherpe verhoudingen ‘de algemeen-gevaarlijke scherpte
af te slijpen.’
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Recht en politiek inzake Maas en Schelde.
Herziening van het tractaat van 1839.
Door M.P. Vrij.
I
Belgische stemmen stellen eischen aan Nederland.
Dat doet vreemd aan. De inval maakte België tot martelaar; na den terugtocht van
zijn leger vervulde het voor een klein deel van het front de handhavingstaak met den
alom in den oorlog betoonden moed; de terugtocht der Duitsche legers bracht hun
de herovering van hun land, gedeeltelijk op een vijand die reeds lang om
wapenstilstand gevraagd had.
Ieder verheugt zich van harte met hen, dat hun land hun hergeven is. Doch biedt
dit alles veel reden om een hoogen toon aan te slaan? Allerminst tegen Nederland,
dat strikt neutraal en dus ook voor België de vriendschappelijke goede-buur van
vroeger bleef.
Nederland, welks niet-deelnemen aan den oorlog, hoewel aanvankelijk velen
anders daarover dachten (wijl ook Duitschland zelf toen Nederland niet in den oorlog
scheen te willen betrekken), per slot van rekening, gelijk nu na afloop ook wel wordt
ingezien, voor Duitsch-
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land grooter na- dan voordeelen beteekende, ja grooter saldo nadeel dan Nederlands
wel- deelnemen aan Ententezijde voor Duitschland zou beteekend hebben (wijl
Duitschland het dan naar alle waarschijnlijkheid ook zou bezet hebben).
Nederland, dat mede en voor zijn allesbehalve gering aandeel de in België
achtergebleven bevolking voor uithongering behoedde.
Nederland, dat voor verreweg het grootste en moeilijkste deel de uit België
gevluchte bevolking opnam en jarenlang tot tweede vaderland strekte.
Vreemd doet het aan, een man als Treub het ‘onwaardig’ te hooren noemen, ‘dat
wij den Belgen de ontvangen hulp steeds voor de voeten werpen’1); vreemder nog
dat een publiek daarop applaudisseert. - Schenking geeft geen recht op contraprestatie;
anders zou het geen vrijgevigheid, geen schenking zijn. Toch kan in gevallen van
schromelijke ondankbaarheid herroeping plaatsvinden ook naar het positief recht,
dat toch heusch zooveel àndere dringende eischen der moraal niet in afdwingbare
rechten omzet. Analoog met België: Nederland zal zich op wat het voor België deed
beroemen noch beroepen; aan wederdienst of tegenwaarden heeft het niet gedacht.
Maar nu vele Belgen in stee van althans behoefte aan uiting van hun dank te gevoelen,
het precies omgekeerde willen en een ‘aanslag’ (het is niet onaardig dit te vergelijken
met den ‘aanslag op het leven van den schenker’ van artikel 1725, 2o. van het
Burgerlijk Wetboek!) op Nederlands lichaam beramen, is een kleine herinnering
dezerzijds niet alleen niet-misplaatst en begrijpelijk, doch ook juist en geboden. Dat
eischt, boven alle christelijke liefde uit, de plicht der zelfhandhaving. Daar houdt
zelfs de chineesche zwijgende berusting in ondank die 's werelds loon is, op.
Deze nuchtere waarheden vooropgesteld, zou ik

1) In een lezing voor de afd. Amsterdam van den Economischen Bond in het Concertgebouw
te Amsterdam. Zie verslag Handelsblad, Zaterdagav. 11 Jan. 1919.
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daarnevens en daarbovenuit voor niemand willen onderdoen in medelijden en
hulpvaardigheid voor het arme België, ja wellicht zelfs - ook idealiseerende geestdrift
is een kostelijk goed - in bewondering en verheerlijking van het heldhaftige België.
Doch hoog gebod van zelfhandhaving heet de nobele gevoelens, die tot liefdedaad
en vriendendienst dreven, deze goede werken staken, zoodra eigen heilige rechten
worden aangerand.
Wij willen ons niet verhoovaardigen, doch wij laten ons niet vernederen.

II
Eigenaardig is de kalmte waarmee Nederland de ditmaal ernstige en allerminst
eenzame stemmen, jongste herleving van het Belgisch annexionisme, beantwoordt.
Eenige dagen lang zwijgen, en een simpel overnemen der berichtjes ergens in de
kranten. Dan de eerste commentaren in de pers, de eerste stemmen uit Limburg, pas
veel later uit Zeeuwsch Vlaanderen. Eindelijk vergaderingen en adressen alom uit
de bedreigde gebieden, doch schaarsch uit andere plaatsen en van
algemeen-Nederlandsche corporaties. Weinige, doch waardige weerklank in de
Kamer. Enkele kranten blijven het en bagatelle, op onopvallende plaatsen en zonder
veel commentaar, behandelen. Een Kamerlid, wiens uiting, zelfs als grapje opgevat,
hem in elk ander land onmogelijk zou maken, wordt kalm geduld.
Waarlijk zonderling dan een Belgisch blad, dat nog wel het annexionisme niet wil
steunen, maar toch tot Nederland het verwijt meent te moeten richten, dat het niet
zoo in opwinding had mogen geraken en zijn aloude bezadigheid verliezen. Neen,
de agitatie en ophitsende stemming bleven aan de zuidzijde der grens! Gelukkig ook
daar plaatselijk en persoonlijk beperkt.
De bevolkingen der bedreigde grondgebieden over wie der Belgen beschikking
zou waren, ontbrak het,
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bij alle kalmte, niet aan trillende stembanden en klinkende monden: Limburg en
Zeeuwsch-Vlaanderen spraken voor zichzelf.
Arme Scheldemond, die met stomheid geslagen zijt! Geen stem stijgt op uit uw
bedelvend water; onbewoond, kunt gij op geen geboren kampioenen rekenen.
Van annexatie van Limburg en Zeeuwsch-Vlaanderen begon de Belgische pers
iets minder te reppen; en dra waren de nooit ongeruste Nederlanders, die immers
altijd al hadden gezegd, dat het zoo'n vaart niet zou loopen, erbij om alle gevaar
geweken te achten. Men moet zich de laatste maand ergeren aan de
onverantwoordelijke houding onzer laksche landgenooten, snelgesuste
oogenbliksmenschen.
Zij vergeten dat als een minister verklaart, dat hij nooit zitting zou hebben genomen
indien hij wist dat de regeering annexionistische bedoelingen had, hij daarmee niet
méér zegt, dan dat hij zal aftreden indien die regeering te eeniger tijd toch tot het
stellen van eischen mocht komen.
Zij vergeten dat de Belgische Regeering den ganschen oorlog door, ondanks ernstig
annexionistisch gestook harer onderdanen, ja, van onderdanen die nauwer betrekking
met haar onderhielden, en ondanks herhaald verzoek om zich daarover uit te laten,
weigerde te verklaren dat alle annexionistische bedoeling haar vreemd was, ja, zich
wèl uitliet over beweerde verstandhouding met anderer gestook, doch nadrukkelijk
daarin de mogelijkheid van eigen annexionistisch voornemen openliet.
Zij vergeten dat ook de meest welgezinde regeering te goeder trouw, overrompeld
door het plotseling grillig oplaaien eener volksmeening, gedwongen kan worden haar
houding tegen haar aanvankelijke voornemens in te wijzigen.
Zij vergeten dat Nederland op internationaal diplomatiek gebied de eerste
vriendschappelijke goede-burengezindheid van België nog ervaren moet.
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Zij vergeten dat het verleden Scheldekwesties nooit alléén op het tapijt zag komen.
Zij vergeten dat 1785 leert dat Nederland met de Schelde moet oppassen, niet
alleen als een uiterst teer en kwetsbaar punt zelf, maar ook als van brutaal-ingrijpende
gevolgen en onvoorzienbare verknochtheden elders in ons rijkslichaam; en dat 1831,
1838 en 1839 leeren dat Nederland niet alleen voor de Schelde maar ook met de
Belgen moet oppassen.
Zij vergeten dat niet alleen de lessen van het verleden maar ook de leeringen van
heden dáár zijn, dat zelfs in de jaren nu het nationaliteitsbeginsel als wereldgrondslag
algemeen wordt toegejuicht, dagelijks rondom ons plotselinge territoriale
veranderingen plaatsgrijpen even nadrukkelijk in naam van als in strijd met dat
beginsel.
Maar hier genoeg van wat zij vergeten - wij hopen hen elders tot herinnering te
roepen......
Wanneer wij te dezer plaatse dus verder van het annexionisme nopens Limburg
en Zeeuwsch-Vlaanderen zwijgen, zoo is dat niet zonder het luide uitgesproken
voorbehoud, dat wij de gevaren op deze beide punten allerminst geweken, ja hoogst
ernstig achten.
Terwijl de roofzieke roep om Limburg en Zeeuwsch Vlaanderen wat luwt, blijft
de Schelde voorwerp van onafgebroken bespreking. Concrete wenschen worden niet
geopperd, doch geen dag gaat voorbij zonder uitingen in dezen zin, dat de vrede
Antwerpen een vrijen uitgang naar zee moet waarborgen. Ze nemen de gevaarlijke
gedaante aan van te zijn een welwillende reductie van oorspronkelijk hooger eischen
en verschijnen nu ook in gematigde bladen, die overigens van annexatie niet willen
weten - alsof ‘Schelderegeling’ niet op annexatie neerkomt! - en van dankbaarheid
en goede vriendschap gewagen, doch in éen adem als vanzelfsprekend toevoegen,
dat Nederland zelf wel de eerste zal zijn om te erkennen dat een in onderling
vriendschappelijk overleg te zoeken regeling der Scheldekwestie wenschelijk is......
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Die ‘verstandige’ toon wint het buitenland, dat deze beweringen van ‘doelmatige
oplossing’ en ‘vriendschappelijk overleg’ uit den treure herhaalt. En het drukke
zeggen gewent de ooren. - Maar die toon wint zelfs Nederlanders. Bijvoorbeeld
volgens bovengenoemd krantenverslag Treub: ‘Natuurlijk zal het Scheldetractaat in
dier voege herzien moeten worden, dat de Schelde geïnternationaliseerd worde en
dat aan Antwerpen de vrije vaart voor andere dan handelsschepen op de Schelde
worde verzekerd.’ Daarvoor en daarna zinsneden over goede verstandhouding en
onderlinge waardeering......
‘Natuurlijk’ nog wel! Vergeten wordt, dat vreemde oorlogsschepen - dat zijn die
‘andere dan handelsschepen’ - op de Schelde Nederland bijna automatisch in den
volgenden oorlog sleepen.
Maar er komt geen oorlog meer? De Volkenbond... Maar waarom wil België dan
de Scheldedoorvaart voor zijn oorlogsschepen? - Alle landen blijven bij hun eischen
van afronding en beveiliging met de mogelijkheid van oorlog rekenen. Ongetwijfeld
is taak der kleine staten, om zoo lang en zoo krachtig mogelijk aan volkenbond en
wereldvrede, aan goede trouw en idealen te blijven gelóóven. Maar als onze buurman,
even klein als wij, juist op oorlogsmogelijkheid zijn eisch baseert, die voor òns
oorlogszekerheid zou worden, dan moeten ook wij wel met die mogelijkheid rekening
houden, met omhelzing van alle idealisme. Wil men dit niet, dan heeft België geen
belang bij Scheldevaart met oorlogsschepen en bestaat er heelemáal geen
Scheldekwestie.

III
Trouwens ook zonder dat: de Schelde is op zichzelf geen kwestie. En er valt niets te
regelen.
Er is een rechtstoestand op die rivier, en nog wel terwille van de plaatselijke
gesteldheid en ten gunste van België een zeer bijzondere en gecompliceerde. Een op
de gansche wereld unieke. Doch een die houdbaar
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gebleken is. Dat recht nopens de Schelde, waaraan de werkelijkheid ook in allen
deele beantwoordt en ook in den oorlog beantwoorden bleef, komt in hoofdzaak op
het volgende neer:
Oorlogsschepen mogen de Schelde bevaren in vredestijd, niet in oorlogsdagen.
Dit laatste mag Nederland volgens de Haagsche verdragen niet toelaten, zoolang het
in een oorlog onzijdig wil blijven1). Handelsschepen mogen de Schelde vrij bevaren
in vredes- zoowel als oorlogstijd.
Dit laatste, vrije vaart op rivieren met meer dan éen oeverstaat, stemt overeen met
de grondbeginselen van de Weener Slotakte (artt. 108-117). Het Rijn- en Maasrecht
zijn daarvan ook een uitvloeisel2). Maar ten aanzien der Schelde kreeg België méér.
Prof. Van Eysinga zegt, dat het ‘uitvoerige’, ‘zeer afwijkende’ Schelderecht is te
beschouwen als een bijzondere ontwikkeling dier grondbeginselen met het oog op
de eigenaardige aardrijkskundige ligging der Schelde; maar ook indien men aan die
natuurlijke werkelijkheid alle recht doet wedervaren en voor Antwerpens handel zoo
geriefelijk mogelijk tewerkgaat, blijven enkele van België's unieke rechten (b.v. het
vischrecht) ten eenenmale onverklaarbaar. Die zijn louter een exceptioneele
begunstiging van België.
De Scheldevaart is in hoofdzaak zeescheepvaart op Antwerpen, dat is de leidende
gedachte van het Schelderecht. Natuurlijk dus geen beperking der vrije vaart tot
schepen der oeverstaten. En overigens is Nederlandsche bemoeiïng met de Schelde
in veel opzichten uitgeschakeld. Ook niet, zooals op Rijn en Maas,
gemeenschappelijke jurisdictie of een algemeen centraal orgaan of gemeen-

1) Naar aanleiding van den fortenbouw bij Vlissingen hebben buitenlandsche juristen op
drieëerlei grond betwist, dat Nederland vreemde oorlogsvaart over de Schelde zou mogen
en moeten verhinderen. Nederlands volgenrechtleeraars zorgden voor afdoende weerlegging.
2) Eigenlijk zijn omgekeerd de grondbeginselen een generalisatie van de Rijnregeling. Zie Jhr.
Mr. W.J.M. van Eysinga, Ontwikkeling en inhoud der Nederlandsche tractaten sedert 1813.
's Gravenhage 1916, blz. 5.
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schappelijke politiereglementen; wat dit laatste betreft, kwamen na 1889, ingevolge
onderling overleg, ongeveer gelijke nationale regelingen tot stand, die zich voor de
zeeschepen geheel aan de voorschriften op zee aansluiten. Het douane- en sanitair
toezicht, dat Nederland op zijn Schelde mag uitoefenen, is tot een minimum
teruggebracht; de zeescheepvaart op Antwerpen is aan dit Nederlandsche toezicht
geheel onttrokken! De zorg voor de rivier zelve is niet overeenkomstig de Weener
Slotakte opgedragen aan elken oeverstaat voor zijn gebied, hetgeen aan Nederland
de ongedeelde zorg voor den Scheldemond zou hebben gelaten, doch de toestand
der vaargeul en betonning, bebakening en verlichting zijn op het Nederlandsche
riviervak onder gemeenschappelijk toezicht geplaatst; ook België mag er een
loodsdienst onderhouden die met de Nederlandsche tezamen onder gemeenschappelijk
toezicht staat1); verder matige, in gemeen overleg vastgestelde loodsgelden, voor
schepen van alle natiën dezelfde, en vrijheid voor elk schip om zoodanigen loods te
nemen als het zal verkiezen2). Wat de visscherij betreft, is een grondbeginsel van
tractatenrecht, dat het visschen op eigen gebied voorbehouden is aan de eigen
onderdanen. Doch nu kreeg België het recht van visscherij en vischhandel op onze
geheele Schelde! ‘Zoo werd het gemeenschappelijke vischrecht op de Schelde beneden
Antwerpen in de achttien artikelen van 26 Juni 1831 binnengesmokkeld ten bate der
antwerpsche bevolking en als een uitvloeisel der vrije scheepvaart op internationale
rivieren, waarmede het niets te maken heeft’3).

1) Formeel komen Nederland dezelfde rechten toe op het Belgisch deel der Schelde en is er dus
reciprociteit. Het voordeel is echter natuurlijk geheel aan de zijde van België.
2) In een artikel in ‘Het Nederlandsch Zeewezen’ worden de tengevolge van deze regeling
heerschende toestanden ‘onnatuurlijk’ en ‘middeleeuwsch’ genoemd, en wordt voorgesteld:
in het Nederlandsch deel der Schelde alleen Nederlandsche loodsen, in het Belgische deel
alleen Belgische. Het Antwerpsche ‘Handelsblad’ bestrijdt dit. Zie ‘Alg. Handelsblad’, 24
Jan. 1919, Av.
3) Van Eysinga, blz. 125. Cursiveering van mij. Ook dit werd in reciproken vorm ingekleed:
volkomen gelijkstelling van Belgen en Nederlanders op de Schelde beneden Antwerpen.
Natuurlijk geheel in het voordeel der Belgen: men vergelijke het riviervak van Antwerpen
tot de grens met dat van de grens tot in zee!
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Het is begrijpelijk, dat Nederland bij het tot standkomen dezer regeling zijn
souvereiniteit geschonden achtte door zoo ingrijpende rechten. Vast staat echter, dat
het hoogheidsrecht over de Schelde bij Nederland berust1).
Bij zoo uitvoerig recht moeten we dus positiefrechtelijk wel zeggen: er valt niets
te regelen.
Zij die van ‘regelen’ en ‘oplossen’ reppen, bedoelen dan ook wijziging van dien
geregelden rechtstoestand. Laten ze dat dan duidelijker zeggen. En dwingen we nu
nog verder hen, die om herziening van 1839 roepen, tot preciseering, dan behoeft
het na het voorgaande wel geen betoog, dat er omtrent handels- en visschersvaart op
de Schelde niets meer ten gunste van België valt te wijzigen. Vooral niet sinds in
1863 de matige rechten, die Nederland op zijn vaarwater volgens 1839 mocht heffen,
tegen een zeer geringe som door België zijn afgekocht. Zelfs een aan België
toebehoorende Schelde zou de vaart op Antwerpen nauwelijks minder belemmeringen
in den weg kunnen leggen. Sinds 1839 had het méer dan volgens de grondbeginselen
van Weenen-1815, maar zelfs indien 1919 deze grondbeginselen gaat verruimen2),
rest België voor handel en visscherij op de Schelde niets meer te verlangen.
Het moet dus wel gaan om de oorlogsvaart. En die

1) De verklaring der Londensche Conferentie, die J.H. Deibel in zijn brochure ‘De
Scheldekwestie’ ten bewijze hiervan op blz. 26 in de noot aanhaalt, slaat echter op iets geheel
anders, n.l. op de souvereiniteit over de Schelde en Rijn verbindende wateren! - Een der drie
hierboven in de noot omtrent den fortenbouw bij Vlissingen genoemde gronden was die van
den bekenden E. Nys, die nog in onze eeuw Nederlands souvereiniteit ontkende, en de Schelde
als condominium, coimperium van beide staten wilde beschouwd zien.
2) De conferentie benoemde hiertoe reeds een commissie.
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beteekent onafwendbaar voor Nederland verlies van souvereiniteit. Daarover straks.
Doch welk motief kan voor wijziging bestaan? Spreekt men van een ‘recht’ op het
wijzigen van recht, zoo kan men uitgaan boven het positieve recht, grijpen naar
hóoger recht waaraan de bestaande toestand niet beantwoordt, - maar men kan het
ook gronden op een toestand in het verleden of op het feit, dat het heden op
onregelmatige wijze is tot stand gekomen.
Gaan we eerst de laatste vragen na. Ze vergen historische beschouwing. Heeft
België vroeger wellicht de Schelde gehad? En: zijn soms bij de totstandkoming van
den huidigen positiefrechtelijken toestand rechten van België over het hoofd gezien
en tekortgedaan? Zelfs een bevestigend antwoord op beide vragen zou
positiefrechtelijk nog niet de minste aanspraak voor België scheppen; enkel
natuurrecht ware de eisch van ‘herstel van onrecht’ echter óok niet te noemen.
Kleven misschien ontstaansgebreken aan den huidigen toestand? We weten: vijf
andere mogendheden, waarvan Engeland en Frankrijk de beslissende rol speelden,
hebben de scheiding van Noord en Zuid voor de beide éénige belanghebbenden
geregeld. De eindschikking was niet het resultaat van vrije onderhandelingen der
eigenlijke partijen. Denkbaar is dat België daardoor benadeeld werd en met veel
goeden wil zou men dan wellicht tot de constructie van een eigenlijk ‘recht’ op
‘herziening van 1839’ kunnen geraken - nu 80 jaren later! 'n Herziening die overigens
hoogstens op een terugbrengen in den vorigen toestand recht zou geven - voor de
Belgen een uiterst penibel punt, daar er voordien nóóit een België geweest is, nooit
de Belgen een zelfstandig volksbestaan hadden gevoerd; en zelfs geen der andere
machten die over het latere België hebben geregeerd, heeft ooit met oorlogsschepen
over het Nederlandsche vaarwater der Schelde mogen varen.
Want Antwerpen is nooit oorlogshaven geweest. Napoleon bestemde het daartoe
als maatregel ad hoc,
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n.l. als onderdeel van zijn aanvalsplan op Engeland. Maar nooit verwezenlijkte hij
het voorgenomen gebruik van Antwerpen: nooit voer zijn vloot de Schelde af, wèl
demonstreerde Engeland in de beruchte expeditie van 1809, die - natuurlijk! - op
Walcheren landde, eens en voor al het gevaar dat voor Nederland gelegen is in
Antwerpen-oorlogshaven. Nauwelijks keerde de kans en kregen de Geallieërden de
beschikking over Antwerpen, of Engeland was er het eerst en het felst bij om
Antwerpen voorgoed oorlogshaven-af te maken. Antwerpen niet in handen van
Frankrijk - dat was in den meest letterlijken zin het Britsche sine qua non voor den
vrede, eerste zorg haren zaakgelastigden op het hart gedrukt. Engeland wist méér
nog te bewerken: dat Antwerpen voortaan slechts handelshaven mocht zijn. Het ging
nog verder en stond op de vernietiging van al wat in Antwerpen's havens en dokken
aan oorlogsgebruik dienstbaar kon zijn!
Engeland was het dus, dat Antwerpen verbood ooit oorlogshaven te worden. Dat
ging tegen Frankrijk. Maar mede tegen Nederland, dat met België vergroot zou
worden, gelijk toen reeds lang besloten was. Nederland en zijn Koning hadden niets
te zeggen; anders zouden ze zich ongetwijfeld verzet hebben tegen het besluit omtrent
Antwerpen dat tegen het belang van het nieuwe koninkrijk indruischte.
En toen België opstond en afviel, had Nederland bij het regelen van den nieuwen
rechtstoestand evenmin wat in de melk te brokken. De Londensche Conferentie
beschikte. Dat zij den nieuwen Belgischen staat heel wat gunstiger gezind was dan
Nederland, is te bekend, dan dat dit hier nog eens bewijs zou behoeven. Aanvankelijk
ging ze overigens uit van het, wanneer men de afscheiding als rechtsfeit aanvaardt,
niet onjuiste denkbeeld, dat Nederland weer zijn grenzen van 1790 zou krijgen. De
toepasselijkverklaring van de op internationale rivieren betrekkelijke artikelen der
Weener Slotakte verzekerde België o.a. vrije Scheldevaart. Tenslotte: Antwerpen
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bleef alléen handelshaven. Dat was de, zeker den Belgen welgezinde, oplossing van
wat recht en billijk was.
Koning Willem, eindelijk berustend in beslissing door de mogendheden, stemde
in het Januari-protocol toe. De Belgen, in den overmoed hunner juist verworven
zelfstandigheid, verwierpen het verontwaardigd. Aan dit alles was voorafgegaan, en
bij de Januari-protocollen definitief afgedaan de ongemotiveerde Belgische aanspraak
op Zeeuwsch-Vlaanderen.
Dan volgen succesvolle intriges van de Belgische diplomaten bij de mogendheden,
en evenzoo van de mogendheden bij de Belgen, deze laatste om Leopold van
Saksen-Coburg als koning verkozen te krijgen en dus niet dan in ruil voor concessies.
Gevolg: de mogendheden verlaten terwille van België de door hen als rechtvaardig
opgestelde ‘Bases’ van Januari en stellen in Juni de voor de Belgen veel gunstiger
Achttien artikelen op. Hier werd de uitweg te water naar Duitschland
binnengesmokkeld; waarover straks.
Het was niet terwille van Nederland, dat men (overigens terecht) zijn
souvereiniteitsrecht over de Schelde erkende. Engeland bleef eenvoudig consequent
aan zijn houding van 1814. Toen had het aan het Vereenigd Koninkrijk der
Nederlanden het recht onthouden, van Antwerpen een oorlogshaven te maken. Thans
bleef dit gehandhaafd; dit bracht vanzelf mee dat aan Nederland overeenkomstig zijn
goed recht rustig de souvereiniteit over de Schelde kon worden gelaten! Na de
scheiding had het beding der mogendheden ‘Antwerpen geen oorlogshaven’ meer
zin gekregen, óók Nederlands souverein recht op de Schelde was met doorvaart van
oorlogsschepen onvereenigbaar.
Deze grondslag werd door de Belgen tenslotte aanvaard, door koning Willem naar het eenparig oordeel der geschiedschrijvers terecht - van de hand gewezen: hij
beriep zich op de door de mogendheden eenmaal vastgestelde ‘Bases’. De
Tiendaagsche Veldtocht bracht den Belgen de kalmeering, noodig om hun de
overdreven-
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heid hunner territoriale eischen te doen inzien. De Nederlanders van hun kant, die
zich tot matiging beheerscht hadden in de overwinning, trachtten, bevreesd voor
oorlog met Engeland en Frankrijk, geen munt te slaan uit de zegepraal1). Zoo was
het mogelijk dat de Vierentwintig artikelen van October den Belgen ten aanzien van
de Schelderegeling toch nóg meer dan de Achttien van Juni boden: de bloote
toepasselijkverklaring van de Weener grondbeginselen werd uitgebouwd tot de
‘meerrechten’, waarvan we boven spraken.
Nederland protesteerde tegen de schending zijner rechten, vooral gelegen in de
vermenging der Luxemburgsche met de Belgische kwestie. Den eisch van vrije vaart
op onze rivieren verklaarde het voor onredelijk. De Conferentie antwoordde. In haar
wederantwoord pleitte onze regeering aangaande de rivieren voor toepassing der
bepalingen van het Weener Congres omtrent internationale rivieren in het algemeen
en den Rijn in het bijzonder óok op Maas en Schelde, en bestreed de diep ingrijpende
bijzondere aan België toegedachte rechten op laatstgenoemde rivier, die zonder eenig
voorbeeld in de geschiedenis waren!2)
Rusland gevoelde veel voor het goed recht van Koning Willem en moedigde hem
heimelijk aan in zijn verzet. Doch het werd door den Pruisischen Koning tenslotte
overgehaald de 24 artikelen te ratificeeren, hetgeen het echter niet deed zonder
uitdrukkelijk voorbehoud van een definitief tractaat, ‘de gré à gré’ te sluiten tusschen
Nederland en België o.a. over de riviervaart. Die voorwaarde hield verderen voortgang
tegen.
Een der eerste dagen van 1833 boden de mogendheden Nederland dadelijke
ontruiming van het aan Nederland toe te wijzen deel van Limburg en het voor den
Duitschen Bond bestemde deel van Luxemburg, mits de beide Scheldeforten Lillo
en Liefkenshoek werden ontruimd,

1) Blok, Geschiedenis van het Nederlandsche Volk, IV, 318.
2) Recueil de pièces diplomatiques relatives aux affaires de la Hollande et de la Belgique, en
1831 et 1832. Tome II, p. 226.
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de Schelde vrij verklaard en ook de Maasvaart weer geopend, voorloopig volgens
de op den Rijn geldige bepalingen. De Scheldekwestie trok meer en meer de aandacht,
daar de blokkade der rivier Antwerpens handel geheel dreigde te vernietigen1).
Nederland had afgeslagen, maar in Mei kwam men toch tot een wapenstilstand
bij de Londensche Conventie, die België de vrije vaart op Maas en Schelde volgens
de Rijnvaartbepalingen gaf, en het de bezetting van Limburg en Luxemburg...... liet!
Zoo was de handhaving van den status quo in Limburg en Luxemburg voor België
onverdeeld voordeelig, niet alleen gedurende de jaren van den wapenstilstand, die
mede van Belgische zijde om dat motief, hoewel overigens in hoofdzaak door de
moeilijkheden met den Duitschen Bond, gerekt werd; maar vijf jaren later trachtten
zij bovendien dien tijdelijken toestand te vereeuwigen.
Het is bekend, dat Koning Willem, eindelijk het denkbeeld om Limburg als gewone
Nederlandsche provincie in te lijven latende varen, en daardoor ook de laatste
moeilijkheden met den Duitschen Bond overwinnend, in Maart 1838 het tot dan
hardnekkig gehandhaafde juiste rechtsstandpunt opgaf en in vredesnaam beloofde
de 24 artikelen te teekenen.
Daarmee had de zaak uit moeten zijn, want België had de 24 artikelen indertijd
reeds onderteekend. Maar nu ontstond zonderling genoeg een heftige protestbeweging
in dat land, omdat het Limburg en Luxemburg, dat het 7 of 8 jaar bezet gehouden
had, niet weer aan Koning Willem wilde ‘afstaan’! De Belgische Koning verklaarde
het met deze wenschen volkomen eens te zijn; een oorlog dreigde.
Wij behoeven ons met deze verwarring van recht en feit niet lang op te houden.
Niet tevreden met de voordeelen die het had genoten uit het voorrecht, ja de
bevoorrechting boven Nederland, die de wapenstilstand het

1) Blok, IV, 325.
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in den schoot geworpen had, wilde België zonder eenigen rechtsgrond den feitelijken
toestand, die aan die tijdelijke regeling beantwoordde, nu plotseling en in strijd met
zijn vroegere houding tot rechtstoestand consolideeren! Men moet zich verbazen dat
Frankrijk die eischen ondersteunde en waarlijk nogmaals een wijziging der 24
artikelen ten gunste van België trachtte voor te bereiden.
Indertijd waren de mogendheden van hun eigen scheidingsgrondslagen afgeweken
om België terwille te zijn; het nam toen aan. Nu eindelijk ook de wederpartij
toestemde, maakte het zich weer los en vroeg nòg meer!
Want afgezien ook van Limburg en Luxemburg sloeg het een hoogen toon aan1),
en wist een enormen afslag op de rentebijdrage te verkrijgen. Tenslotte heeft de
Conferentie, om den roep om Limburg en Luxemburg te doen bedaren, zich zelfs
laten vinden voor nog een concessie in het hoekje dat ons thans interesseert, en waar
de 24 artikelen den Belgen reeds voorrechten boven alle algemeene beginselen uit
hadden verschaft: een wijziging te hunnen gunste van de bepalingen over het
loodswezen op de Schelde.
Nederland droeg de zware beproeving met waardigheid2). De Belgische regeering
kon de Kamers niet dan na heftigen tegenstand tot goedkeuring van het Slotprotocol
brengen. Doch wanneer de Belgen thans daarop wijzen ten betooge dat die tegenstand
wel bewijst dat hun in 1839 ‘onrecht’ werd aangedaan door de bedisselende
mogendheden, dan moesten zij indachtig zijn dat die tegenstand het gevolg was van
de onredelijke opwinding over het eindelijk moeten overgeven van deelen van
Limburg en Luxemburg, hetgeen na de van den aanvang der interventie af opgestelde
beginselen de natuurlijkste zaak ter wereld was en bovendien sinds 1831 hun
verplichting ingevolge hun aanneming en onderteekening der 24 artikelen. Die
protesthouding van 1838, die de beëindi-

1) Blok, IV, 332.
2) Blok, IV, 333.
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ging van het conflict nog bijna een jaarlang verschoof, zal geen weldenkend Belg
thans meer in bescherming kunnen nemen.
Wat leert ons deze historie?
Ten eerste: dat nadat de Belgische aanspraak op Zeeuwsch-Vlaanderen reeds in
den aanvang als volstrekt ongegrond was afgewezen, de Belgen nooit op doorvaart
met oorlogsschepen op de Schelde hebben aangedrongen. Het scheen dus toen wèl
met hun rechtsbewustzijn te strooken, dat Nederland zijn rechtmatige souvereiniteit
over de Schelde behield. - Niet Nederland, doch andere machten hebben aldus
Antwerpen tot alléen handelshaven gemaakt. Dat is niet een zich verschuilen achter
de mogendheden van 1830-1839, die immers over beide landen bedisseld hebben.
Het is het aanwijzen van Engeland als de mogendheid die in 1814 die bepaling
omtrent Antwerpen bewerkte en in 1831 consequent handhaafde Dat dit zich in 1814
tegen de Vereenigde Nederlanden, in 1831 tegen het nieuwe België keerde, deerde
Engeland daarbij niet. - Meent België dus, - eerst nu achteraf dan! - dat het bij de
totstandkoming van de scheiding tusschen Nederland en België inzake de Schelde
‘onrecht’ aangedaan is, zoo is het niet Nederland, dat het dat aandeed, doch anderen
wier eigenbelang strookte met wat het recht eischte, waarbij Nederland als
vanzelfsprekend zijn natuurlijk souvereiniteitsrecht toebedeeld kon krijgen. Tot die
anderen wende België zich om verhaal. Doch wat spreken wij nog van ‘onrecht’?
Want leert de lijdensgeschiedenis dier negen jaren niet overvloedig
ten tweede: dat het algemeen eindresultaat België allerminst te kort deed, ja in het
oog loopend bevoordeelde? Dat de mogendheden zéér voor België geporteerd waren,
dat de achtereenvolgende wijzigingen van de grondslagen die zij éénmaal als juist
en recht hadden vastgesteld, ten gunste van België geschiedden, dat eigenlijk met
het volste recht door Nederland had kunnen zijn vastgehouden aan die oorspronkelijke
grondslagen, - dat zijn dingen die tegenwoordig in de historie vaststaan. - Maar ook
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het bijzonder eindresultaat inzake de Schelde beteekende voor België een
bevoordeeling: tot tweemaal toe is er tengunste van België in de oorspronkelijke
Seheldebepalingen gewijzigd. Het kreeg meer recht dan éenigen oeverstaat op een
niet op zijn eigen territoir gelegen riviervak toekomt. - Tenslotte: ook een
afzonderlijke beschouwing van het bijzonder eindresultaat inzake Limburg en
Luxemburg beteekende voor België een bevoordeeling. We kregen Limburg - dat
ons volgens de eerste protocollen, overeenkomstig het leidend grondbeginsel,
zoo-zonder-meer vrij toekwam - tenslotte als ruilproduct, tengevolge eener zware
concessie elders (Luxemburg), als een niet-uitsluitend, gedeeld recht (Duitsche Bond)
en met een tweetal servituten (waarover straks) bezwaard; geen wonder, dat Koning
Willem over dit punt het allermoeilijkst kon heenstappen. Maar te dezer plaatse van
België's begeerte naar gansch Limburg en gansch Luxemburg niet meer; ik hoop
daarop elders terug te komen.
Waarlijk vermetel mogen die Belgen heeten, die om herziening van het tractaat
van 1839 op grond van aangedaan ‘onrecht’ roepen. Want indien nog eens overnieuw
recht gedaan moest worden......!
Doch verlaten wij onzen positieven grondslag niet, en bezien wij thans het heden,
na te hebben bevonden dat de wijze van totstandkoming der Schelderegeling allerminst
België aanspraak geeft op ‘eindelijk recht doen.’
Nederland nam aan den oorlog geen deel. Het heeft dus ook niets met België te
verhandelen of te verrekenen.

IV.
Hiermede acht gij de kwestie nog niet afgedaan? We bewezen, dat België niet alleen
geen positief recht op de souvereiniteit over den Scheldemond heeft, maar ook
historisch geen aanspraak tegen Nederland kan doen gelden op wijziging van dat
positief recht, noch uit
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mogelijke totstandkomingsgebreken van de regeling van 1839 - wijl deze
onbetwistbaar veeleer zijn wederpartij Nederland de rol van benadeelde en aanspraak
op redres en rechtsherstel geven! -, noch uithoofde van de Schelderegeling in het
bijzonder - wijl het daarbij meer recht werd toebedeeld dan ergens elders aan staten
op anderer riviergebied is toegestaan en ook hier Nederland het kind van de rekening
werd. België heeft niets tegen Nederland te reclameeren - en allerminst inzake de
Schelde.
Toch klinkt het u niet zoo volstrekt absurd, als België over zijn ‘recht’ op den
Scheldemond spreekt?
Hier zijn we op geheel ander domein. Dergelijk ‘recht’ is op de natuur der dingen
- in casu van staten en territoriën - gebaseerd, op het zóó-zijn der
aardoppervlakte-gesteldheid en op den eigenaard van het verschijnsel ‘staat’. Dit
mogen we, zonder op de moeilijkheden van dezen term in te gaan, naluurrecht
noemen, en nu is het een eigenaardig verschijnsel in het staats- en volkenrecht, dat
natuurrecht en politiek elkander zoo onverwacht na staan. Beneden het geldend recht
staat de politiek, die, concreet en practisch, vraagt naar wat doelmatig is - hetgeen
minder is dan recht -, en voor welke alles neerkomt op kwesties van macht. Boven
het geldend recht zweeft het natuurrecht, dat, abstract en theoretisch, zoekt naar wat
rechtvaardig is - hetgeen méér is dan recht -, en voor hetwelk alles eindigt in
problemen van gerechtigheid. Maar de uitersten raken elkaar, omdat zij beiden
niet-werkelijkheid, streven zijn, omdat zij beiden verandering van het bestaande
willen, beiden zich keeren tegen de positiviteit van het nu-geldende.
Waar wij eischen wat ons, naar ons vermeenen, van anderen toekomt, loopt onze
rechtspsychiek gevaar ons parten te spelen. We gevoelen ons recht eer dan onze
plicht, eigen recht eer dan anderer recht. Maar goed, als we ons tekortgedaan achten
en meenen ‘recht’ te hebben op een verandering, doch het positieve recht is tot
verandering ongeneigd, dan wordt het een kwestie van mach

Onze Eeuw. Jaargang 19

342
of we die verandering zullen weten door te zetten - macht die zich weet te beroepen
op den parallelloopenden eisch der gerechtigheid. Dan gaan politiek en natuurrecht
hand in hand.
Maar juist omdat die twee soms zoo verwonderlijk samentreffen, en omdat dat
hoogere Recht dat zich verheft boven het stellig-bestaande, van zulk een ongemeenen
glans van heiligheid omgeven is, moeten we verhoeden dat macht zich ten onrechte
in gerechtigheid's gewaad hult.
Natuurrechtelijke èn politische beschouwing vereischen een sterke personificatie
der staten, niet alleen in dien zin, waarin ook het positieve volkenrecht personifiëert,
dat een staat gezien wordt als subject van rechten; maar ook in den zin eener
vergaande gelijkstelling met 's menschen persoonlijkheid in hare vitale functies, hare
levenstaken en streven naar zelfhandhaving. ‘Der Staat als Lebensform’1). Zoo heeft
een staat niet alleen een wil, maar ook polsslag en groei, een lichaam dat gaaf en
gezond wil blijven, ledematen die een ander niet tot bloedeloosheid mag afbinden -;
en geen haar mag hem gekrenkt worden! Elke staat heeft recht op bestaan, en op een
grondgebied, dat hem toeschijnt hem van nature te zijn toegewezen.
In dien gedachtengang nu meent België ‘recht’ te hebben op den Scheldemond.
Zonder den Scheldemond voor zijn oorlogsschepen (want het heeft hem reeds voor
zijn handel en visscherij!) acht het zich onbeschut en bedreigd. Het houdt het voor
een anomalie, dat zijn voornaamste haven zou liggen aan een rivier, wier benedenvak
aan een anderen staat toebehoort. Het heeft onder meer het grootste deel van de
Schelde door een deel van zijn gebied loopen; deze verhouding tusschen zijn

1) Het is hier niet de plaats om na te gaan, welke vermenging der natuurrechtelijke en der zuiver
politieke gedachte in Rudolf Kjellén's boek van dien titel (1917) aangetroffen wordt; noch
of zijn denkbeelden niet méér zijn dan een bloote herleving der organische theorie; noch ook
in hoever de organische theorie zelve voor het positieve recht als juist aan te merken is.
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territoir en dien stroom, een toevallig aardrijkskundig zijn, droomt het zich òm, en
niet zonder eenige afronding en expansie, tot een staatkundig behooren: zijn
grondgebied moet nu ook bepaald worden dóor dien stroom. Methodisch
ongerechtvaardigd? Maar zulke overwegingen verdringen niet het gevoel van hen
die billijk achten dat België langs de Schelde een uitweg heeft. Let wel: voor handelsen visschersschepen héeft het die, met zóó unieke rechten, dat Nederland ze in strijd
met het Volkenrecht en aanvankelijk in strijd met zijn souvereiniteitsrecht achtte, en
dat ook Van Eysinga het Schelderecht toch zooveel méer acht dan bloote vrije vaart
op een internationale rivier, dat hij het beschouwt als een der vier op Nederlands
grondgebied rustende servituten van uitweg, die België bij de afscheiding heeft weten
te bedingen.
Maar nu een ‘recht’ op een uitweg voor oorlogsschepen door de Schelde? Heeft
België dien noodig? Te Antwerpen kunnen nooit oorlogsschepen liggen: het mag
slechts handelshaven zijn. Dan Antwerpen, hoewel rivierstad, tot oorlogshaven
maken! Let wel: voor het eerst. Dat zou voor Nederland meer dan een simpele
oorlogsdoorvaart beteekenen. Doch schorten we nog eenmaal de gevolgen voor
Nederland tot straks op.
Met welk ‘recht’ - nu in bovenstaanden gepersonifiëerden, staatsvitalistischen zin
- zou België dit vragen? Helaas, niet als een krachtige, volbloedige, robuust-gezonde
staat treedt België uit den oorlog, niet - hoe kon het ook? - als een die met zijn
overtollige energie geen weg weet, doch - buiten zijn schuld - verarmd en platgetrapt.
Indien het nu voor zwaar lijden ‘herstel’ zoekt, kan slechts oorlogswaan het dit doen
zoeken buiten eigen grenzen. En onrecht ware verhaal van zijn oorlogsleed op
Nederland. Zèlfs indien men België, als ‘overwinnaar’, niet dan territoriaal vergroot
uit den oorlog wil laten treden, mag, omdat Frankrijk het niets gunt aan den
Luxemburgschen kant, België niet naar het Noorden, naar Nederland verwezen
worden. Maar in het eigen land heeft het voor jaren handenvol
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werk aan den wederopbouw in letterlijken en menigen figuurlijken zin, en zal waarlijk
geen nieuw gebied behoeven - noch kùnnen vullen en van warm leven doortintelen
- als terrein voor ontplooiing van een te veel aan activiteit en dadendrang. Waarom
dan honger naar eens goeden buurs landgebied? - Te water heeft het en had het alle
gelegenheid, ten aanzien van Nederland zelfs met bijzondere voorrechten, om zich
ten volle te ontplooien. Waarom dan dorst naar eens goeden buurs watergebied?
Deze oorlog die alle mogelijkheden en onmogelijkheden tot werkelijkheid riep,
had het wel moeten bewijzen, indien oorlogssscheldevaart voor België van vitaal
belang was. Doch dat bewijs heeft de oorlog in concreto niet gebracht. Naar aanleiding
van het met Antwerpen gebeurde heeft men wel casusposities uitgedacht, waarin dat
doorvaartsrecht wèl vitaal ware; sommige voorwaarden hield men constant, andere
variëerde men; om te beginnen werd al gerekend op een volgenden oorlog die juist
tusschen dezelfde partijen en weer met een inval in België zou uitbreken...... Maar
is het niet dwaas en voor het wereldgericht onverantwoordelijk, thans den aardbol
voorgoed in te richten naar gegevens, ook de toevallige, ook de eenmalige die nooit
terugkeeren, van dezen ruim vierjarigen oorlog? Telkens ontmoeten we die vergissing
die, inconsequent nog wel, beurtelings rekent met de thans geschapen situatie als
definitief en toch weer den terugkeer der constellatie van vóór den oorlog voor zeker
houdt.
Begrijpelijk, dat de Belgen zeggen: zoo'n lot zal ons niet weer overkomen. Doch
ze mogen niet de schuld bij in casu irrelevante factoren, niet troost in ‘als we maar...’
zoeken.
In de casuspositie, waarbij een belang van België bij oorlogsscheldevaart denkbaar
is, dient de Schelde bovendien niet als uitweg, maar als invalsdeur. Voor aanvallers
zoowel als bondgenooten, en klaarblijkelijk in de veronderstelling dat de laatste
eerder bij de hand zullen zijn
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dan de eerste en dus wederom toegespitst op een zeer bepaalde wereldpolitieke
constellatie. Voor ons hoofdzaak: de Schelde zou voor Belgie's oorlogsschepen
opengaan om er anderen door te laten! Ook hij die tegenover Belgische
oorlogsscheldevaart niet geheel afwijzend staat, zal toch absurd en door niets
gerechtvaardigd vinden, wanneer in een oorlog waarin Nederland onzijdig wil blijven,
vreemde niet-Belgische oorlogsschepen door ons Zeeland heenvaren. Toch: indien
België het mag, dan ook zijn vijand. Maar dan ook België's bondgenooten! Hier
doemt reeds de consequentie voor Nederland op: bij een louter doorvaartsrecht voor
België blijft het niet....
België wil de Schelde voor oorlogsvaart open hebben om een buitenlandsche
macht in zijn land te kunnen halen. Wil het Antwerpen oorlogshaven maken terwille
van juist dezelfde macht, die een eeuw geleden wist te verhinderen dat het ooit
oorlogshaven zou worden? Of hebben we veeleer aan Frankrijk te denken?
Aanvankelijk namen Fransche èn Engelsche pers den Schelde-eisch over. De gedachte
was: tegen Duitschland. Doch de Engelsche wordt gereserveerder: zij denkt aan den
Napoleontischen tijd en aan Breêro's spreuk. Want de Franschen zouden er altijd
eerder zijn...... Inderdaad zal het voor Engeland een moeilijke afweging worden:
voor een eeuw duchtte het 't vasteland veeleer dan dat het daar op inmenging belust
was: dus wist het Antwerpen te doen neutraliseeren. Voelt het zich thans zóó sterk,
dat het het recht wil hebben, in een sterk punt op het vasteland post te kunnen vatten,
met de kans dat dit wapen terugslaat en het 't oude pistool versterkt op d' eigen borst
gericht ziet?
Zoo kunnen we in het oneindige doorpolitiseeren. En in plaats van een lijn met
twee uiteinden, Engeland en Frankrijk, hebben we thans met een driehoek te doer:
Duitschland erbij. Maar we zien het: de kwestie Antwerpenoorlogshaven gaat over
het hoofd van België heen1). Geen

1) Blijkt b.v. ook zeer duidelijk uit het levendig verzet juist in Engeland en Frankrijk tegen den
fortenbouw bij Vlissingen (1910).
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mogendheid kan de ander op dàt punt dulden. Doch is dan niet de neutralisatie van
Antwerpen, die Engeland bewerkte uit eigenbelang, tevens geweest in het belang
van het bewaren van het evenwicht? En zal niet te allen tijde - want de
aardrijkskundige constellatie blijft zichzelf gelijk - de toestand
Antwerpen-niet-oorlogshaven, gewaarborgd door een verdeeling tusschen twee kleine
staten, de een Antwerpen, de ander de oorlogsschelde, - zoodat wie van de positie
gebruik wil maken, òf beide moet beheerschen òf een van beide moet schenden en
tegenover zich krijgen - een der hechtste waarborgen voor den wereldvrede zijn?
De kwestie gaat over het hoofd van België heen... Maar Antwerpen-oorlogshaven
is een uitlokking, een uitdaging! Vreest België niet weer den strijd naar zijn gebied
te trekken? Maar ook zonder nieuwen oorlog: vreest het Frankrijk's omhelzing niet,
vreest het niet Engeland vasten voet in huis te geven? Waar of wanneer ter wereld
volgde misbruik niet op macht?
Mocht het onverhoopt tot openstelling der Schelde komen, dan zou België deze
mede te danken moeten hebben aan Engeland, waaraan het te wijten heeft dat die
Schelde voor oorlogsschepen gesloten bleef in een tijd, toen daarvoor een
volkenrechtelijk motief niet meer en nog niet bestond, daar Noord en Zuid één waren.
Toen was het niets dan Engelands macht en eigenbelang, dat Antwerpen
oorlogshaven-af hield, eigenlijk een inbreuk op de souvereiniteit van het Vereenigde
Koninkrijk der Nederlanden, dat over Antwerpen èn zijn geheelen weg naar zee
souverein was. Na de afscheiding van België bleef dat alles bij het oude, d.w.z. bij
den door Engeland gestipuleerden toestand. Wel kwam toen voor het eerst naast de
machtspreuk een rechtsbeginsel zich plaatsen: het Noorden werd souverein over de
Schelde en kon dus de Scheldevaart van vreemde oorlogsschepen niet toelaten. Maar
dat maakte het voor Engeland slechts ge-
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makkelijker om den ouden toestand uit het oude motief te handhaven1).
De moreele zijde, indien België er een ziet aan zijn ‘natuurlijk’, hem heel de
geschiedenis door (en zeer zeker heel zijn eigen geschiedenis door!) onthouden
‘recht’, moet België dus maar met Engeland uitvechten. Een verwijt over het feit dat
Antwerpen in de 19e eeuw geen oorlogshaven mocht worden, kan zich alleen tegen
Engeland richten en is bij Nederland aan het verkeerde adres. Heeft België een natuurlijk recht op den Scheldemond? Maar moet dan Oostenrijk
den Donaumond en Duitschland de Rijnmonden hebben, en staan ons een volgend
maal nog aanspraken van Groot-België op de Monden der Maas te wachten?
Nederland zou verdeeld worden en geen bestaansrecht meer hebben. Het
nationaliteitsbeginsel zou moeten wijken voor een nieuw en hooger principe der
fluvialiteit. De staten zouden er niet meer zijn om de levende menschen, doch om
de zielvolle waterstroomen......
Maar, zult ge zeggen, de Schelde is geen gewone rivier. Zéker. En dat kàn zijn
consequenties hebben voor handelsvaart en visscherij en heeft dat inderdaad op een
voor het geografisch karakter ten zeerste gevoelige wijze. Doch voor de oorlogsvaart
kàn dit niet, omdat het hier dadelijk om de volle souvereiniteit gaat, en hoèft het ook
niet. - Indien bij de handelsvaart de Schelde als gewone internationale rivier werd
behandeld, bestond, anders dan elders, voor Antwerpen de mogelijkheid dat Nederland
de betonning, bebakening, verlichting en den vaargeul en het loodswezen zou
verwaarloozen, wijl

1) Dat het een handhaven was, een blijven nakomen en verder vervullen van het tractaat van
Parijs en de Weener slotakte, die ten volle van kracht bleven, blijkt duidelijk uit: Recueil de
pièces diplomatiques relatives aux affaires de la Hollande et de la Belgique en 1831 et 1832.
Tome II p. 185. - Zie ook art. XIV van het tractaat van 1839 zelf: ‘Le port d'Anvers,
conformément aux stipulations de l'article XV du traité de Paris, du 30 Mai 1814, continuera
d'être uniquement un port de commerce.’
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Nederland zelf zooveel geringer belang bij de Scheldevaart heeft: gevaar voor nadeel
voor Antwerpens handel dus, dat men heeft willen en kunnen afweren. Maar dat bij
de oorlogsvaart de Schelde wèl als internationale rivier wordt behandeld, en niet als
volle zee (ook op zichzelf zou het absurd zijn de Schelde gelijk te stellen met wat
elders eerst eenige zeemijlen buiten de kustlijn intreedt!), beteekent voor België
slechts: voor oorlogvoering bestáat de Schelde niet - zeer wel vol te houden, gelijk
deze oorlog bewees -; Antwerpen wel vesting doch niet oorlogshaven - aanvankelijk
het gemis van een bijzonder voordeel, na inneming door den vijand de bevrijding
van een bijzonder nadeel -; eigenlijk nadeel heeft België er niet van, omdat dan
nièmand van de Schelde gebruik maken kan.
Te allen overvloede: stel dat België een ‘recht’ op de Schelde kon uitdenken, voor
zijn staatsontwikkeling dien mond ‘behoeft’. Dan zou het dat vitale recht nòg niet
mogen doorzetten. Omdat Nederland daar vlak tegenover staat met zijn vitale rechten
èn met zijn positief recht. Zich doorzetten en omhoogwerken is best, zoolang het
niet gaat ten koste van de integriteit van anderen. Want daar ontvalt plotseling de
lichtende glans van hooger Recht, daar staat ineens de naakte machtswil van den
door instincten geleiden oertoestand alleen. Erkent niet alle philosophie het recht en
zelfs den plicht om zijn persoonlijkheid tenvolle te ontplooien, maar heeft juist niet
alle rechtsphilosophie tot taak, daaraan die grenzen en perken te stellen, waardoor
botsingen en dientengevolge machtsoplossingen uitgesloten worden, en is dan het
recht niet juist gelegen in de geringste beperking der oorspronkelijke vrijheid van
elk, om de grootste mogelijke vrijheden van allen met elkaar overeen te kunnen
brengen?
Hier vindt elk ‘recht’, dat België zou weten aan te voeren, zijn grens in een gelijk
en beter recht van Nederland, dat het een onverbiddelijk halt toeroept. Want vóór
alles kan Nederland geen souvereiniteit afstaan,
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niet dulden dat het mes in een der edele deelen van zijn lichaam wordt gezet en
vleesch van zijn vleesch zou worden uitgerukt en afgesneden en bloed van zijn bloed
zou worden uitgestort en afgetapt!
Want laat ons thans eindelijk eens heel kort nagaan waarom het voor Nederland gaat.
Ten eerste: elke regeling die doorvaart van Belgische oorlogsschepen op de Schelde
toestaat, beteekent verlies van Nederlandsch souvereiniteitsrecht. Het voorstel van
een coïmperium met België over de Schelde laat ons schijnbaar de halve
souvereiniteit, doch als men dan denkt aan België's aanvallers en België's
bondgenooten, dan scheelt dit al heel weinig van volslagen internationaliseering. En
die beteekent: verlies der gehéele souvereiniteit. Ook de Schelde is Nederlandsch
territoir, al wonen er geen menschen! Ook de Schelde-eisch is een annexatie-eisch.
Dat wordt in binnen- en buitenland vergeten. En niet alleen om zichzelf en Nederlands
gaaf voortbestaan is de Scheldesouvereiniteit van belang; hoewel dit afdoende zou
zijn.
Ten tweede: verlies der Scheldesouvereiniteit scheidt Zeeuwsch-Vlaanderen van
overig Nederland en maakt het tot een enclave, die vroeg of laat hoogstwaarschijnlijk
het Scheldelot zou deelen. Ook al omdat het opvaren van vreemde oorlogsschepen,
ook zonder dat men aan een gevecht behoeft te denken, vrijwel onafwendbaar met
een landing zou gepaard gaan. Doch die bedreigt dan nog meer den noordelijken
oever, en van Belgische zijde is dan ook meermalen opgemerkt, dat men met de
Schelde weinig geholpen zou zijn indien men niet tevens ons Walcheren en
Zuid-Beveland had...... Zoo zou het verlies der Scheldesouvereiniteit op den duur
verlies van souvereiniteit over landgebied en bevolking, beide almede van de beste
in Nederland, met zich sleepen.
Ten derde: de landing, die niet zou uitblijven, zou een schending van Nederlands
onzijdigheid zijn en ons land dus automatisch in den oorlog jagen, tegen wil en
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dank, wellicht aan de door ons volk minst begeerde zijde. Over deelneming aan een
oorlog zou Nederland geen vrij besluit kunnen nemen: het werd meegesleept. Maar
dat de vrijheid van dat uiterste besluit niet van te voren door een opzettelijke regeling
illusoir gemaakt wordt, dáarop heeft elke staat recht! - En is de vraag van oorlog òf
vrede niet vitaler dan de kwestie om in een eenmaal ontstànen oorlog éen hulpmiddel,
dat nu echter óok niet voor den vijand bestaat, te moeten missen?
Historisch en positiefrechtelijk noch politisch en natuurrechtelijk kan België dus
eenig recht op de Schelde doen gelden.
En: elke regeling die België oorlogsscheldevaart geeft, komt Nederland direct en
indirect op verlies van souvereiniteit te staan.
Dat zij, die zoo bereid zijn om over herziening van 1839 inzake de Schelde te
praten, dit wel bedenken. En dat ze nu niet zeggen: dan kunnen we dus de Schelde
wel afstaan, mits tegen compensatie. Dat is nu juist bij de natuurrechtsvraag
behandeld: België heeft óók geen recht, om de Schelde, tegen welke compensatie
ook, te krijgen. Er kan geen sprake van zijn. Het mag eenvoudig niet gebeuren. Het
vitale belang van oorlog of vrede is er voor Nederland mede gemoeid.

V.
Er was een stadium in het Belgisch annexionisme ten opzichte der Schelde, waarin
het verstandiger leek er niet op in te gaan. Thans echter schijnt de publieke opinie
in Frankrijk en Engeland al zóover, dat men ernstig rekening moet gaan houden met
de mogelijkheid dat binnenkort een eisch aan Nederland gesteld zal worden. Daarbij
komt, als wrang en vijandig besluit van al Nederlands oorlogsellenden, het gealliëerd
vervoer over de Schelde; niemand kan zich onttrekken aan den indruk, dat het
vergelding is voor het doorlaten der Duitschers door Limburg, waarvan op deze wijze
mis-
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bruik wordt gemaakt; noch ook aan het voorgevoel dat het, ondanks de nadrukkelijke
verklaring onzer regeering dat het niet als precedent zal mogen gelden, te eeniger
tijd toch tot méér zal leiden1).
Mocht, na de stelselmatige opvoeding der publieke opinie in de Ententelanden,
zulk een eisch worden gesteld, dan zal Nederland natuurlijk ouder gewoonte zònder
reeds geuiten volkswil staan, geen publieke opinie gereed hebben. We waarschuwen
elkaar als het ware, om vooral indachtig te zijn aan de nauwe vriendschap en de
goedeburen-betrekkingen en geen onaardigen toon te bezigen. We werken zoo de
Belgen in de hand, die zelf in deze 80 jaren herhaaldelijk dat beroep op die
vriendschap, als dreigement zoo dringend, deden! - Daarbij hebben we nòg een
karaktertrek tegen. Wij Nederlanders zijn altijd zoo schrikkelijk rechtvaardig en
veelzijdig en onpartijdig. We plaatsen ons zoo graag buiten ons volk en tegenover
onzen staat, om critisch te toetsen aan wat objectief en internationaal juist ons
toeschijnt, naar hoogere dan vaderlandslievende beginselen. We zien zoo
angstwekkend goed anderer recht en eigen misslag. Dat maakte ons tot geboren
pacifisten. We zijn graag wereldgericht, en met het meeste plezier óok over onszelven.
De zelfhandhavingsdrift van ons volk schijnt in de latere eeuwen onvoldoende
ontwikkeld; de heerlijke overgave voor de heiligheid van eigen recht laken we als
eenzijdige verblinding. Ook nu in de Scheldezaak deden ze zich reeds hooren, die
schrikkelijk rechtvaardigen......
Ook met die ongunstige factoren in eigen boezem rekening houden dus. Meening
vormen, klaar zijn.

1) Reeds nu mag het bedenkelijk heeten, zooals de Entente zich op de Schelde ‘vastzet’.
‘Antwerpen wordt niet alleen de basis van bevoorrading voor het Engelsche leger op het
vaste land, doch tevens vertrekhaven voor Engelsche troepen...... Men voorziet eerstdaags
een groote beweging van Engelsche troepen over Antwerpen.’ Zelfs Frankrijk denkt erover
Antwerpens haven tot bevoorradingsbasis voor zijn bezettingstroepen te maken!
(Alg. Handelsblad 17 Jan. 1919).
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Volgen we dan eens den roepstem dier Belgen, die 1839 willen herzien, hetgeen wel
de grootst gemeene deeler van alle annexionistisch geschrijf, ook het meest gematigde,
mag heeten.
Ze bedoelen zeker: algeheele herziening van de grensverhouding met Nederland.
Want wat de Belgen ten opzichte der Schelde wèl hebben - en rijkelijk gewaarborgd
en bevoorrecht! -, de handelsvaart, heeft 1839 hun gebracht. Maar wat ze niet hebben,
en wat het dus in hun gedachtengang geldt te ‘herzien’, de oorlogsvaart, is niet de
schuld van 1839; dat reikt over 1839 heen terug tot 1814. Het jaar 1814 schiep, 1839
handhaafde slechts.
Bezien we het tractaat van 1839 nader, dan bracht het vóór alles de grensregeling
in het Oosten. De dubbele functie van Koning Willem I, die tevens Groothertog van
Luxemburg was, en de verhouding van Luxemburg tot den Duitschen Bond maakte
de problemen hier ontzaglijk ingewikkeld. Van die pluraliteit van rechtsbetrekkingen
is Nederland dupe geworden. Wel hielden zijn afgevaardigden ter Londensche
Conferentie ze scherp uiteen, doch de Belgen wìlden de werkelijkheid der te regelen
verhoudingen maar niet zien, en de Conferentie is met hen meegegaan en heeft de
verschillende kwesties nooit anders dan gezamenlijk en dooreengemengd willen
behandelen. We zeiden reeds dat hier niet uitvoerig over de Limburgsche zaak
gesproken zou worden. In het kort kan men het zich aldus voorstellen:
Nederland zou weer zijn grenzen van 1790 krijgen1), de rest werd België. Daar
vindt de jeugdige advocaat Nothomb uit, dat de enclaves die in het Nederlandsch
gebied van 1790 lagen, aldus ook Belgisch waren geworden! België zou dus recht
krijgen op gebieden in Noord-Brabant, zelfs Gelderland, maar vooral Limburg, waar
vroeger

1) Nederland heeft geen succes gehad met zijn, niet op historischen doch op
economisch-geopolitischen grondslag berustenden eisch, het geheele beloop der
Zuid-Willemsvaart binnen Nederlandsch gebied te laten. Dat kwam het later op groote
moeilijkheden te staan! Zie VI en VII.
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Duitsche vorsten of Vrije Rijksheeren, maar nóóit de Zuidelijke Nederlanden recht
hadden gehad. Maar die wilde België dan wel ruilen! Dit spitsvondig sophisme, naar
algemeen toegegeven is géen uitlegging te goeder trouw van het vooropgestelde
beginsel-1790, lag toch hoofdzakelijk ten grondslag aan de daaraan volgende ten
gunste der Belgen gegeven nieuwe oplossing.
België had van den aanvang af om geheel Limburg en geheel Luxemburg geroepen.
Maar aan Luxemburg kòn het niet raken, daar dit tot den Duitschen Bond en aan het
Huis van Nassau, niet aan Nederland, toebehoorde. Het thans Nederlandsche Limburg
zou het ook niet krijgen, daar de mogendheden met het beginsel van de grens van
1790 bedoeld hadden Nederland de oude Generaliteitslanden mèt de voor de
aansluiting bij overig Nederland noodige bodemstrook te verzekeren. Doch nu had
het een rechtsgrond verzonnen voor die tusschen de Generaliteitslanden gelegen
aansluitingsgebieden, een groot deel van Limburg; dat had het dus nog aan Nederland
te geven! En het deed dit in ruil voor...... tòch een stuk van Luxemburg, en wel
verreweg de grootste helft van het Groothertogdom, veel grooter ook dan de bewuste
deelen van, ja dan gànsch Nederlandsch Limburg! Maar wat van Luxemburg werd
afgesneden, werd daarmee het Huis van Nassau en den Duitschen Bond ontnomen.
En eigenlijk zouden die en niet Nederland dus de aanvullingsdeelen van Limburg
krijgen... Maar daarmee hielden België en de Conferentie zich liever niet al te nauw
op: artikel 4 van het tractaat van 1839 zegt heel diplomatiek dat de landstreken die
tegenwoordig ons Limburg uitmaken (Generaliteitslanden en aanvullingsgebieden
tezamen dus), bezeten zullen worden door Koning Willem, ‘hetzij in deszelfs
hoedanigheid als Groot-Hertog van Luxemburg, hetzij om met Holland vereenigd
te worden.’
Wat Nederland dus volgens het grondbeginsel ‘de grens van 1790’ toekwam, heeft
het als product eener ruiling moeten krijgen; of liever niet eens krijgen, want
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van de dubbele functie van onzen Koning maakten de Belgen gebruik om in schijn
de grens van 1790 te stellen, doch daarbinnen gebied aan den Groothertog van
Luxemburg toe te wijzen. Zoo werden Nederland, het Huis van Nassau en de Duitsche
Bond gezamenlijk naar arm Limburg verwezen, waar ze het onderling nu maar
moesten uitvechten.
Daarbij werd, alweer door die personeele unie, het overblijvende deel van
Luxemburg beschouwd als Nederland ten goede komend. ‘Il touche presque au
territoire hollandais (!), et le cas ou les deux pays pourraient n'être pas soumis au
même souverain, est presque hors des calculs de la prévoyance humaine. Il ne
semblerait même dépendre que du Roi de le rendre impossible,’ zoo had de
Conferentie Nederland voorgerekend. Hoe droevig zou zij zich in dat laatste vergissen!
- Ondanks het euphemisme, dat Luxemburg bijna raakt aan Nederland, zouden de
banden ras verslappen, al na eenige jaren kreeg het een eigen zelfstandig bestuur, en
reeds een halve eeuw later kwamen Nederland en Luxemburg onder verschillende
souvereinen, en was Luxemburg, wàt het dan ook feitelijk voor Nederland had kunnen
beteekenen, voor Nederland verloren!
Wat Limburg aangaat, gelukkig voelde Willem I zich meer hoofd van zijn Staat
dan hoofd van zijn Huis: hij voegde Limburg als hertogdom bij Nederland. Doch de
Duitsche Bond liet zich niet, evenals de agnaten van het Huis van Nassau, met geld
tevredenstellen: hij eischte evenveel zielen, als manschappen en belastingbetalers,
weerom: zoo werd gansch Limburg, ook de oude Generaliteitslanden, echter behalve
Maastricht en Venlo, deel van den Duitschen Bond. Lastig ‘servituut’, waaraan meer
dan eens de pretentie werd gesteld, tot méér dan een halven band uit te groeien. Die
hoogst dubbelzinnige positie van Limburg kostte het het avontuur van 1848 en ruim
een kwart eeuw lang censuur. Bij het uiteenvallen van den Bond in 1866 is het
gelukkig -
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en, hoewel vanzelfsprekend, toch niet zonder moeite - van dien band met het Oosten
ontslagen. Niemand zal dezerzijds het tenietdoen dier territoriale verschuivingen verlangen.
Maar alweer: indien nòg eens naar hetzelfde grondbeginsel recht gedaan moest
worden inzake de scheiding tusschen Noord en Zuid......
Doch gaan we voort met het tractaat van 1839 en bezien we de eenzijdige en
exceptioneele servituten op Nederlands grondgebied. De Schelde is het eerste. Het
tweede, gedeeltelijk ook gebruikmakend van het eerste, is het kanaal Gent Terneuzen, in 1839 begrepen in de wederkeerige waarborging der vrije vaart op de
kanalen die beide landen doorsnijden, doch door de latere verdragen tot zulk een
bijzonder recht van uitweg uitgegroeid. Waarom Gent dit voorrecht geniet, valt niet
wel in te zien: hier toch geldt het niet de eigenaardige geografische gesteldheid der
Schelde, en bovendien een kanaal, geen (internationale) rivier.
Voor het derde recht van uitweg, dat aan België de vrije vaart verzekert over de
Nederlandsche wateren, die Schelde en Rijn verbinden, was het al heel moeilijk,
eenigen rechtsgrond aan te geven. Het is geen internationale rivier, doch een uit
allerlei riviervakken samengesteld vaarwater. Zonder dit bijzondere voorrecht zou
er dus geen vrije vaart, en allerminst voor België, bestaan. Nederland mag er slechts
gematigde tolgelden heffen, niet hooger dan voor zijn eigen onderdanen. Dat dit
België niet toekwam, doch zuiver een concessie beteekende, vond dan ook zijn
uitdrukking hierin, dat Nederland er geldelijk voor zou worden schadeloos gesteld.
Doch van die vorm van schadeloosstelling worden staten menigmaal de dupe, en
zoo ook hier Nederland: voor alle scheepvaart- en handelsvoordeelen tezamen, die
Nederland aan België zou toestaan, en voor de ‘sacrifices de divers genres que la
séparation a amenés pour elle’ (la Hollande)1) zou België 6 ton rente betalen! Doch
het

1) Recueil de pièces diplomatiques, II, p. 88.
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totaal van 8.4 millioen rente, dat de Conferentie aan Nederland had toegekend, zou
ze in 1839 tengevolge van den overmoedigen toon van België nog tot 5 millioen
verlagen. En het eindverdrag tusschen Nederland en België zou het zelfs tot 4 millioen,
nog niet de helft van het oorspronkelijk als rechtmatig vastgestelde, verlagen, waarvan
4 ton voor de scheepvaart- en handelsvoordeelen! Zoo kan men wel zeggen, dat
België vrijwel zonder contraprestatie dien uitweg te water naar Duitschland verkregen
heeft.
De Ooster-Schelde, die slechts gedeeltelijk voor de vaart tusschen Antwerpen en
den Rijn gebruikt werd, en allerminst een internationale rivier was, mocht volgens
artikel IX § 4 toch over zijn geheelen loop met geen hoogere rechten bezwaard
worden dan het Rijnvaarttractaat van 1831 voor de vaart van Gorinchem tot aan volle
zee voorschreef.
Toen Nederland in 1866 den Sloedam wilde leggen ten behoeve van den spoorweg
naar Vlissingen, ontstond daartegen heftig verzet in België, dat meende dat
tekortgedaan werd aan zijn uitweg naar den Rijn, zelfs indien wij het kanaal van
Hansweert naar Wemeldinge groeven. Groot misbaar in diplomatie, parlement en
pers, dat nauwelijks verstomde, toen een Internationale Commissie besliste, dat de
afdijking der Schelde voor Antwerpen allerminst nadeelig was. Gelukkig heeft
Nederland zich aan het Belgisch verzet toen niet gestoord, maar Antwerpens recht
op een vrije vaart naar den Rijn, het privilegie van 1839, kwam ons toch op het
doorsteken van Zuid-Beveland te staan!1)
Het vierde servituut verschafte België nòg een uitweg naar Duitschland, te land
en eventueel ook te water, ‘op grond hiervan, dat het platteland van nederlandsch
Limburg, dat tegen de wenschen van België bij ons land

1) Ten onrechte gaat Prof. Mr. J.A. van Hamel, Nederland tusschen de mogendheden, 1918,
blz. 440, ervan uit, dat Nederland het kanaal van Hansweert maakte ingevolge zijn verplichting
om eventueel in plaats van de Schelde andere waterwegen ter beschikking te stellen.
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was gevoegd, met zijnen wigvorm België gedeeltelijk van Pruisen dreigde af te
snijden’1). We zagen, hoe volstrekt onredelijk die wensch naar Limburg was; toch
wist de Conferentie geen beter motief aan te voeren. Art. XI van het tractaat
verzekerde aan België het recht van vrije handelsgemeenschap dwars door Nederland
heen op twee plaatsen, door de steden Maastricht en Sittard. Op geenerlei wijze mag
die transitohandel belemmerd worden; slechts zullen matige tolrechten voor het
onderhoud der wegen geheven mogen worden. En het weinigen bekende art. XII wil
ik hier in zijn geheel afschrijven:
‘Ingeval er in België eene nieuwe weg mogt zijn aangelegd, of een nieuw kanaal
zijn gegraven, tegenover het Hollandsche kanton Sittard, aan de Maas uitkomende,
zoude het aan België vrijstaan, om aan Holland te vragen, hetwelk zulks in deze
veronderstelling niet zoude weigeren, dat gezegde weg of gezegde vaart, in
overeenkomst met hetzelfde plan, geheel en al op kosten en voor rekening van België,
door het kanton Sittard heen, tot aan de grenzen van Duitschland verlengd werden.
Deze weg of dit kanaal, die alleen tot het onderhouden van handelsgemeenschap
zouden kunnen dienen, zouden ter keuze van Holland, aangelegd worden, hetzij door
ingenieurs en werklieden, welke België gemagtigd zoude worden daarvoor in het
kanton Sittard te gebruiken, hetzij door ingenieurs en werklieden, die Holland zoude
leveren, en die op kosten van België de bepaalde werken zouden aanleggen, alles
zonder eenig bezwaar voor Holland en zonder benadeeling der uitsluitende regten
van souvereiniteit op het grondgebied, hetwelk de bedoelde weg of kanaal zoude
doorsnijden. De beide partijen zouden met gemeen overleg het bedrag en de wijze
van heffing der regten en tolgelden regelen, die op zoodanigen weg of kanaal zouden
worden geheven’2).
Vanwaar deze singuliere voorrechten? De Confe-

1) Van Eysinga, Ontwikkeling en inhoud der Nederlandsche tractaten sedert 1813, blz. 4.
2) Staatsblad 1839, No. 26.
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rentie ging mee met Nothomb's sophistischen uitleg van de Januari-protocollen, en
kende België dus in beginsel al die deelen van Limburg toe, die de Republiek niet
in 1790 had bezeten. Die deelen gaven België dus, evenzeer in beginsel, aanraking
met Pruisen ook op andere punten dan waar zijn eigen huidige grens die nog biedt,
en daardoor de mogelijkheid van de kortste verbinding, die België (bedoeld is
Antwerpen) met dat land kan hebben. ‘Quand la Conférence......, offrit à la Hollande
tous les districts qui ne lui appartenaient pas en 1790,......, elle aurait cru commettre
une injustice si, en détachant ces territoires de la Belgique, elle l'avait privée de tous
les moyens de communication et de commerce qu'ils lui présentaient avec l'
Allemagne’1). Dáarom die weg door Sittard, dat nooit tot de Generaliteitslanden had
behoord. Doch vanwaar die weg door Maastricht, waarin de Staten-Generaal
weliswaar slechts de halve souvereiniteit hadden gebad, doch dat feitelijk Staatsch
was geweest?2) De begrijpelijke bezwaren van Nederland tegen dien vrijen handelsweg
door een vesting werden door de Conferentie niet weerlegd. En, redeneert ze verder,
‘il restait à considérer, d'ailleurs, si le commerce de transit n'offre pas des avantages
réels au pays qu'il parcourt, s'il n'en fécond pas les ressources, s'il n'en accroît pas la
richesse.’ Over de belachelijkheid dezer voorspiegeling van voordeel voor Nederland
bij dien in enkele uren per wagen te bewerkstelligen doortocht door zijn gebied zullen
we hier verder zwijgen. Tenslotte deed de Conferentie voor de artikelen XI en XII
een wezenlijk beroep op een vage fraze uit de Januari-protocollen, die zij nu moest
nakomen: ‘Or, les cinq Puissances auraient-elles contribué à rendre la Belgique
florissante et prospère, si elles ne lui avaient assuré les ressources que lui offre une
libre navigation de l'Escaut, et de libres communications avec l' Allemagne par les
voies les plus directes? - -

1) Recueil de pièces diplomatiques, II, blz. 189. Cursiveering van mij.
2) Bovendien hadden noch Sittard, noch de andere helft der souvereiniteit over Maastricht, ooit
tot de Zuidelijke Nederlanden behoord!
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pouvaient-elles refuser aux Belges des facultés de commerce qui étaient pour leur
pays l'unique moyen de soutenir son nouveau mode d'existence?’1)
Dàt moest dus ook de rechtsgrond heeten voor de eventueel nieuw aan te leggen
weg of kanaal van art. XII2). Wat heeft België hiervan weten te maken? Geen weg
of kanaal, maar een heelen spoorweg! En niet waar het tractaat het toestond, bij
Sittard, door Limburg op zijn smalst, doch waar het Antwerpen nòg meer
convenieerde, noordelijker, juist over het breedste deel van onze provincie! Dat werd
het traject van vóor Weert tot achter Roermond; niet het gemeenschappelijk door
twee landen exploiteeren van een grensvak, doch de geheel Belgische exploitatie
van een gansche lijn (1873-1898). Bij het proces-verbaal van uitwisseling der
bekrachtigingsakten van dit tractaat werd uitdrukkelijk geconstateerd, dat ‘de
vergunning tot daarstelling van een' spoorweg van Antwerpen naar Gladbach door
het hertogdom Limburg, gaande langs Roermond,...... de volledige en algeheele
uitvoering daarstelt van art. 12 van het tractaat van 19 April 1839’3). Dat mocht ook
wel! - Bij ditzelfde tractaat van 13 Januari 1873 werd de jaarlijksche rente van f
400.000 afbetaald door een som ineens van f 8.900.000, met instandhouding van alle
scheepvaarten handelsvoordeelen voor België.
Nog bevat het tractaat van 1839 een uitvoerige regeling van de schuldverdeeling.
We zagen reeds, dat

1) Recueil de pièces diplomatiques, II, blz. 190. Cursiveering der mogendheden zelve.
2) Wat Prof. Mr. J.A. van Hamel in ‘Nederland tusschen de mogendheden’, 1918, blz.439, ten
aanzien van het vierde servituut zegt: ‘Het punt bewijst echter ten zeerste, dat Noord en
Zuid-Nederland in sommige opzichten niet geheel souverein los van elkander kùnnen staan,
al mag men daarnaar streven’, is een bloote petitio principii; wat hij even verder schrijft over
‘deze wederkeerige beperking op de souvereiniteit’, doelende op de geheele grensverhouding
met België, is onjuist: er bestaan slechts eenzijdige beperkingen, en wel alle op Nederlands
souvereiniteit tengunste van België.
3) Staatsblad 1873, No 106. Cursiveering van mij.
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Nederland van de 8.4 millioen jaarlijksche rente, die België aanvankelijk als zijn
deel van den schuldenlast èn schadeloosstelling tezamen betalen zou, tenslotte bij
het eindtractaat van 1842/'43 maar 4 millioen betaald kreeg. Ergerlijk onrecht,
dergelijke financiëele beknibbelarijen - maar voor de vitale belangen der staten van
minder belang.
Dat eindtractaat was na zeer veel moeite totstandgekomen. ‘De bezwaren kwamen
intusschen vooral van belgische zijde; van nederlandschen kant werd alle mogelijke
toegevendheid betracht, ook van dien des konings, die zijn persoonlijke gevoelens
op den achtergrond wenschte te schuiven, allengs meer en meer overtuigd van de
hopeloosheid van verzet tegen de voldongen feiten. Na eenige aarzeling had België
het tractaat (5 Nov. 1842) voorloopig geteekend maar het werd daar, ofschoon het
zeer voordeelig mocht heeten, scherp afgekeurd, terwijl het hier te lande, als
integendeel voor Nederland te bezwarend, evenmin gereede goedkeuring vond. In
de Tweede Kamer werden ernstige bezwaren aangevoerd tegen de ongunstige
bepalingen van het verdrag, welks inhoud “de treurige overtuiging” gaf, “dat het
zoogenaamde eindverdrag” van 1839 nog niet “de eindpaal (was) der opofferingen”.’1)

VI.
Rest een gewichtig punt, levensbelang voor Nederland zoowel als België: de Maas.
Op dit stuk is Nederland het ergst en het ergerlijkst het slachtoffer geworden. Niet
echter van het tractaat van 1839, doch van latere ononderbroken onrechtmatige daad
van België.
De Maas gaf niet aanleiding tot zulk een bijzonder eigen recht als de Schelde. §
1 van art. IX van het tractaat van 1839 verklaarde de beroemde artikelen van de
Weener Slotakte nopens de vrije rivierscheepvaart toepasselijk

1) Blok, Geschiedenis van het Nederlandsche volk, dl. IV, blz. 371.
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op alle rivieren, die Nederland en België gemeen zijn; dus ook op de Maas. § 7
verklaarde, zoolang het Maasreglement niet totstandgekomen was, voorloopig het
Rijnreglement van toepassing.
De Maas, dit zij vooropgesteld, is van nature, door geologische en klimatologische
invloeden, een grillige rivier, van wisselenden waterafvoer. Toch droeg zij steeds
een druk verkeer, ondanks de ongelooflijke hindernissen en middeleeuwsche
onveiligheid, die Limburg te danken had aan de eer, 27 souvereinen over zijn gebied
te hebben en de geliefkoosde weg van alle legers te zijn. De bloeiende Maasvaart
was een der hoofdbronnen van bestaan. De Maas was in bevaarbaren staat.
Toen heeft België door wederrechtelijke werken die Maasvaart vernietigd. In een
Belgisch vak der Zuid-Willemsvaart had het in de jaren van den wapenstilstand, om
niet van Maastricht afhankelijk te zijn, te Hocht een prise d'eau op de Maas gemaakt.
Aan den overkant van het kanaal, maakte het een overlaat, die echter slechts bestemd
was te werken indien het bovenpand boven peil was. Maar het is duidelijk dat de
Belgen aldus aan de Maas zooveel water als ze wilden konden onttrekken, daar de
overlaat dit vanzelf in de Kempensche heiden ter linkerzijde van het kanaal uitstortte.
En spoedig zouden ze den overlaat een volle el verlagen!
Intusschen kwam het lateraal kanaal Luik-Maastricht tot stand. Massa's water
werden te Luik in dit kanaal geleid, die Maastricht wel moest dóórstuwen en te Hocht
de Kempen invloeiden. Eenige jaren voor de eeuwhelft reeds was in België het
denkbeeld opgekomen, door grootsche uitbreiding dezer werken de Kempen te
irrigeeren. Dadelijk vond het bij deskundigen en in de provincies, die belang hadden
bij de bevaarbaarheid van de Maas, grooten tegenstand. Een door den Minister
aangezocht deskundige rapporteerde, dat voor een voortdurende besproeiïng van
10.000 H.A. heidegrond ⅔ van van al het water van de Maas noodig zou zijn. Reeds
lang tevoren had de Conseil communal van Belgisch Limburg
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erop gewezen, dat de Maas ‘beroofd zou worden van eene zoo ontzettende hoeveelheid
water, dat de voorgenomene aftappingen weinig in overeenstemming schijnen met
de afmetingen der geprojecteerde kanalen.’ ‘Het zou dus niet regtvaardig zijn eene
rivier van hare reeds onvoldoende wateren te berooven, die een zoo belangrijk middel
tot communicatie daarstellen.’ ‘Het zou veel rationeeler zijn, maatregelen te nemen
om de groote moeijelijkheden te doen verdwijnen, die de scheepvaart ondervindt op
deze natuurlijke bron van welvaart en voorspoed.’ Inderdaad, dat zouden wij nog
heden willen nazeggen.
Doch de Belgische regeering liet zich niet weerhouden, en verbond zich bij wetten
van 1847, 1849, 1855 jegens machtige grootgrondeigenaren in de Kempen, ten
behoeve van irrigatie en ontginning hunner heiden het noodige water te leveren. Tal
van uitgebreide werken werden ondernomen, om het water af te tappen juist gedurende
den lagen zomerstand der Maas! Daarbij bedenke men, dat de zomerafvoer der Maas
zeer gering is en een abnormaal groot verschil vertoont met den aanzienlijker
winterafvoer1). Dadelijk bij de eerste aanbestedingen waarschuwde onze groote
Conrad, toen hoofdingenieur van den waterstaat in Limburg, onze regeering. Vele
jaren echter reeds had de Belgische regeering de aftappingen tersluiks doen
geschieden, onder voorwendsel van het doen van herstellingen, waartoe zij de passage
langs de Zuid-Willemsvaart 5 à 6 weken in het jaar geheel stremde, en wel in het
beste seizoen, met willekeurige verlengingen en andere eigenmachtige handelingen.
Tenslotte werd de Maas bij Luik wederrechtelijk door barrages afgesloten, waardoor
deze rivier nu wel volledig ten bate van België werd geëxploiteerd. Nu werd des
nachts het reservoir boven de barrage bij de kanongieterij te Luik geledigd door
afleiding van het water naar het canal latéral; de Belgische ingenieur F.W. Kamp,
directeur der mijnen van de beroemde maatschappij Cocquerill,

1) Zie b.v. A.A. Beekman, Nederland als Polderland, 1915, blz. 40.
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bevond b.v. dat in een Julinacht van het jaar 1858 in 10 uren een half millioen kub.
M. het kanaal instroomden en de Maas 20 c.M. lager was komen te staan! ‘On doit
admettre que pendant les écluses ou aqueducts sont ouverts, la presque totalité du
courant de la Meuse prend le chemin du canal.’
De wateraftappingen beoogden niet enkel de herschepping van onvruchtbare heide
in weide, maar tevens de voeding van een verbindingskanaal voor het verkeer van
Luik naar Antwerpen, teneinde den geheelen handel onzer zuidelijke provinciën naar
laatstgenoemde haven te trekken en zich tevens van de betrekkingen tot den geheelen
linker Rijnoever meester te maken. Openhartig heette het aftappingskanaal daarom
‘le canal de jonction de la Meuse à l'Escaut.’
Het anti-Nederlandsche oogmerk gelukte maar al te goed. Voor een groot deel
van het jaar hield de Maas op een waterweg te zijn. Sinds 1855 was ze telkens 4 à 5
maanden onbevaarbaar. De vrachten van kalk, steenen en grondstoffen stegen met
400 à 500%. Fabrikanten lieten hun werkvolk slechts halve dagen werken, wegens
de moeilijke en onzekere aanvoer en verscheping. De stoombootvaart hield geheel
op. Drie Maastrichtsche ondernemers van stoombootdiensten staakten hun dienst op
Rotterdam door gebrek aan water op de Maas; een hunner kreeg concessie voor een
dienst op den Rijn om langs dien weg het vroegere Maastransport te leiden. De
expeditiehandel dreigde Limburg te verlaten. Fabrikanten vertrokken uit Roermond
naar elders. Plattelandsbevolkingen wachtten tevergeefs op hun wintervoorraad
steenkolen. De goederen van en naar Holland, die vroeger in enkele dagen hun reis
volbrachten, bleven thans 4 à 6 weken onderweg. De boscheigenaren bleven zitten
met hun dennenhout, dat vroeger steeds naar de Luiksche mijnen was afgezet.
Gebouwd kon er niet worden, daar uitbleef de aanvoer van daklei, kalk en anderen
steen, van welke laatste tevoren een groot deel in Limburg bewerkt en naar Pruisen
uitgevoerd werd.
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Doch men had de Zuid-Willemsvaart nog, zal men zeggen. Neen, ook dat nog! Door
de ontzaglijke hoeveelheden water die, te Luik ingelaten, Maastricht moesten
passeeren, om na aan de sluis te Loozen te zijn opgestuwd, de Kempen in te vloeien,
was in de vaart een sterke strooming ontstaan, ‘die haar in eene rivier doet
veranderen.’ Het opvaren werd buitengewoon bezwaarlijk, het laden en lossen te
Maastricht schier ondoenlijk. De reis van Den Bosch naar Maastricht werd van 3 à
4 op 5 à 6 dagen verlengd; inplaats van één waren drie paarden voor het jagen noodig.
De vrachten langs het kanaal stegen 20%. Niettegenstaande die verhooging werd het
directe jaarlijksche verlies der ondernemers van stoombootdiensten op het kanaal op
1 ton geschat. Van de langdurige en willekeurige stremmingen der vaart door de
Belgische regeering spraken we reeds; daarbij voegden zich nog fiscale
belemmeringen, daar haar douanen misbruik maakten van het recht van plombeering.
Vloeide reeds aanmerkelijk meer water dan vroeger door de Zuid-Willemsvaart
naar Nederland, meer en meer loosden Belgische eigenaars en autoriteiten het water,
dat de Kempen overvloeid had, op Nederlandschen bodem! Overstrooming, sterk
verhoogde waterstand in de kleine riviertjes, braakliggen van akkers, onnoemelijke
schade aan Noord-Brabants landbouw.
Twee belangrijke waterwegen, Maas en Zuid-Willemsvaart, heeft België in die
jaren voor Nederland bedorven. De Belgen waren het, die Limburgs welvaart knakten,
die het isoleerden en ontoegankelijk maakten, en dat gewest, na sterk bewogen
verleden een rustige ontwikkeling zoozeer behoevend, hebben uitgeschakeld uit het
grootverkeer. Het Maasdal, natuurlijke rivaal van Schelde eener-, Rijn anderzijds,
werd ondanks zijn centrale ligging een witte plek op de kaart van het economisch
verkeer; en dat terwijl wèl door kanalen en deels gekanaliseerde rivieren een
uitnemende waterweg van Parijs tot Luik bestond. De Maas van Namen tot Luik was
wèl, de benedenloop dierzelfde rivier in ons land niet bevaarbaar!
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En dat alles berustte op onrechtmatige daad! De Belgische Regeering schnod met
die aftappingen het gemeene recht, dat ervan uitgaat, dat op internationale rivieren
aftappingen niet mogen plaats hebben1); schond de in 1839 toepasselijk verklaarde
bepalingen van de Weener Congresakte; schond ten aanzien der Zuid-Willemsvaart
art. X van het tractaat van 1839 op het gebruik der kanalen; schond het eindtractaat
van 1843, dat zelfs nadrukkelijk ‘geene nieuwe wateraftapping, geene vergunning
of nieuwigheid hoegenaamd, die eenige wijziging met betrekking tot de rivieren en
andere waterloopen, grens vormende, of tot den tegenwoordigen toestand der oevers
zoude veroorzaken’2), toeliet; schond tenslotte het eveneens in 1843 totstandgekomen
Maasreglement.
Men zal van mij te dezer plaatse geen uitvoerige bewijzen van dit alles verlangen.
Dat de Belgische Regeering in flagranten strijd met alle tractaten handelde, werd
ook van vele Belgische zijden erkend. Ook in België waren trouwens heele provincies
en breede groepen van belanghebbenden benadeeld en werd voortdurend aan de
Regeering gerekwestreerd.
En wat deed Nederland? De geschiedenis der Maasaftappingen is een der zwartste
hoofdstukken in de historie van Nederlandsch regeerbeleid. Men spare mij de kroniek
van het nietsdoen, van zich afschuiven, dralen en negeeren der opeenvolgende
ministeries; ondanks den vooral na 1855 steeds wassenden stroom van
verzoekschriften, ondanks de rapporten van de ingenieurs van den Waterstaat, ondanks
immer krachtiger actie in pers en parlement, ondanks het feit tenslotte dat Duitsche
belanghebbenden begonnen tot de Pruisische regeering, Fransche tot den Keizer zich
te wenden. Intusschen ging de Belgische regeering, die alle belang bij uitstel had,
met de voltooiïng van haar kanalenstelsel voort. Ook

1) Van Eysinga, blz. 135.
2) Staatsblad 1844 No. 12; art. 36.
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bij de onderhandelingen betoonde zij zich ‘lang niet voortvarend’, naar onze Regeering
zelf moest verklaren. Deze deed intusschen óók niets. De meest krasse tegenwerking
was wel die van Minister Gevers van Endegeest, die formeel de partij van België
opnam; zijn handelingen waren ‘meer die van een' advokaat der Belgische belangen
dan die van een' Nederlandsch Minister’. Interpellaties der Limburgsche
afgevaardigden Thorbecke - die zich warm voor de kwestie interesseerde - en Van
Wintershoven in de Tweede Kamer, van den krachtigen Petrus Regout, die door de
sluizen te Maastricht niet meer water wilde doorlaten dan strikt noodig was voor de
kanalen, in de Eerste; een afzonderlijke Commissie; scherpe aanvallen bij
verschillende begrootingen; de verwerping van een handelstractaat met België met
op één na algemeene stemmen; een comité-generaal in beide Kamers, waarvan dat
in de Tweede twee volle dagen duurde; - dat alles was noodig om het na een
parlementsperiode van 10 jaren te brengen tot...... een enquête!
Bij de behandeling van dat handelstractaat had Meijlink weer op de onhoudbare
overstroomingen in Noord-Brabant gewezen, een staatsman als Mackay gaf in
bedenking er een algemeen Europeesche internationale kwestie van te maken met
het oog op de schending van de Weener Slotakte, de gematigde Van Zuylen Van
Nijevelt laakte in een welsprekende rede, die men dezer dagen onder het oog van
elken Nederlandschen staatsburger zou wenschen, de vreesachtigheid voor België
en herinnerde eraan hoe in de eerste jaren na 1839 België telkens wanneer het tijdstip
van de rentebetaling naderde ‘begon te dralen en uit te stellen en van deze gelegenheid
trachtte gebruik te maken om van ons, door den nood gedrongen, het een of ander
te verkrijgen’, doch hoe dit ineens uit was, toen Nederland aankondigde, zoodra de
rentebetaling voortaan niet prompt zou geschieden, zijn gezant te zullen terugroepen!
Intusschen spotten de Belgen over de ‘prise d'eau pour faire plaisir aux Hollandais’
en schoof hunne re-
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geering elke oplossing op de lange baan en...... tapte voort!
Slaan wij eenige jaren over in deze lijdensgeschiedenis. Daar komt in het
ministerie-Thorbecke de minister van Buitenlandsche Zaken, dezelfde Van Zuylen
van Nijevelt, te vallen; ‘en zelfs onder de warmste vereerders van Thorbecke moest
het verbazing en teleurstelling wekken toen, na een interim van enkele weken, een
geheel onbekend, jeugdig lid van de Staten van Limburg, Jhr. Van der Maesen de
Sombreff, tot hoofd van het departement van Buitenlandsche zaken werd benoemd.
Hoogst dubbelzinnig klonk daarenboven, in verband met de tegenstrijdige belangen
van Nederland en België in de quaestie der Maasaftappingen, het bericht in sommige
ministeriëele organen, dat laatstgenoemde mogendheid deze benoeming met genoegen
had vernomen’1).
Eerst diende Van der Maesen het nog door Van Zuylen gesloten tractaat in.
Ondanks Regout's gezaghebbend woord ‘zoolang de wateraftappingen blijven bestaan,
is geene verbetering denkbaar’ en de overgroote waarschijnlijkheid, dat verbetering
van het rivierbed alléen nooit de bevaarbaarheid zou kunnen verzekeren, veel minder
de geweldige stroom in de Zuid-Willemsvaart temperen, had de regeering zich op
het noodlottige standpunt gesteld, dat men moest trachten met België tot een schikking
te komen; die zou natuurlijk altijd ten voordeele van België zijn! Zoo kwam Nederland
smeekend tot België, inplaats van op zijn recht te blijven staan. ‘Geen enkele emmer
water aan België’, had Regout gezegd, en ‘ook al zouden wij géén nadeel van de
aftappingen ondervinden’, Gevers Deynoot. Wijl in strijd met alle recht.
Toch heeft men aan een schikking vastgehouden. De regeering had echter in Van
Zuylen's tractaat ‘geen behoorlijke waarborgen voor de Nederlandsche belangen

1) Van Welderen Rengers, Schets eener parlementaire geschiedenis, I, blz. 247.
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aangetroffen en moest derhalve bezwaar maken de verdediging daarvan op zich te
nemen, hoewel zij terwille van onze vriendschappelijke betrekkingen met België
niet besluiten kon tot het terugnemen der wetsvoordracht’1). De Kamer verwierp dit
tractaat met 47 tegen 7 stemmen.
Doch bij de hernieuwde onderhandeling bleek België ontoeschietelijk; trouwens,
het had met den aftap alle macht in handen, en genoot intusschen van den status quo.
Zoo kwam Van der Maesen tenslotte met een weinig verschillend verdrag voor de
Kamer, die het met 36 tegen 30 stemmen aannam, ‘maar blijkens de soms zeer heftige
en personeele debatten, was dit resultaat meer toe te schrijven aan de zucht om een
einde te maken aan den onhoudbaren toestand, dan aan de overtuiging, dat onze
rechten en belangen naar behooren tegenover België waren gehandhaafd. Slechts
met een kleine meerderheid schonk de Tweede Kamer haar goedkeuring aan dit
tractaat, waardoor aan onze zuidelijke buren, tegen eene geringe opoffering, groote
voordeelen werden toegestaan, minder groot evenwel dan die welke bij het met
algemeene stemmen goedgekeurde tractaat betreffende de afkoop van de Scheldetol,
werden toegekend aan Antwerpen, dat door een thans onbelemmerd
scheepvaartverkeer meer en meer de geduchte en gelukkige mededingster onzer
koopsteden zou worden. Met grooten lof werd dan ook in buitenlandsche organen,
als de Revue des deux mondes, gewag gemaakt van het staatsbeleid der Belgische
ministers Roger, Frère Orban en de Vrière, die van Nederland concessiën hadden
weten te verkrijgen, wier waarde eerst later in het volle licht zou verschijnen’2).
Inderdaad: bij het tractaat van 1863 nopens den afkoop van de Scheldetol deed
Nederland afstand van het scheepvaartrecht op de Schelde tegen de somma van 17
141640 guldens! Het tractaat nopens de Maas verving

1) Van Welderen Rengers, I, blz. 250.
2) Van Welderen Rengers, I, blz. 267.
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de prise d'eau te Hocht door een nieuwe in Maastricht, voor gemeenschappelijke
rekening te bouwen. De hoeveelheid water, die deze zou aftappen, werd gefixeerd,
en wel zeer hoog; vastgesteld werd ook, welk zeer gering gedeelte hiervan voor
Nederlands kanalen bestemd zou zijn! Vóór 1 Januari 1866 zou de nieuwe prise d'eau
gebouwd worden; tot zóolang zou de aftapping voortgaan op de bestaande wijze,
zooals ze de twee laatste jaren geschiedde!
Nederland daartegenover mocht zich erin verheugen, dat, teneinde de
bevaarbaarheid tusschen Maastricht en Venlo te verbeteren, beide landen gedurende
9 jaren telkens 1 ton, waarvan ⅓ ten laste van Nederland en ⅔ ten laste van België,
zouden besteden voor de uitvoering van werken, waarbij als grondslag werd
aangenomen het stelsel van normaliseering der Maas (Aanhef le Nota)1). Volgens de
Memorie van Toelichting zou de rivier na deze werken bij voortzetting der aftappingen
aan billijke eischen der vaart kunnen beantwoorden.
Met andere woorden: de Nederlandsche Regeering had de Belgische aftappingen,
die het minstens 14 jaren feitelijk geduld had zonder eenig krachtig protest of verzet,
nu ook nog volkenrechtelijk gesanctionneerd, niet alleen de voorafgegane, maar ook
de volgende tot in eindelooze toekomst! Het gestelde fixum was geen beperking,
doch liet toe dat voortaan meer dan het dubbele kwantum water aan de Maas werd
onttrokken dan vroeger! Of nu al de prise d'eau naar Maastricht verplaatst was
beteekende niet anders dan een vergemakkelijking der contrôle. En van dat geheel
terwille van de Belgen te maken werk, dat zeer kostbaar uitgevallen is, betaalde
Nederland de helft! Maar aldus hadden de Belgen eigenlijk de mooist denkbare
regeling gekregen om ongestoord en rijkelijk verder af te tappen; en Nederland, het
spoor van oorzaak en gevolg eenigszins bijster, liet zich blijmaken met
geneesmiddeltjes stroomafwaarts,

1) Zie het tractaat in Staatsblad 1863 No 118.
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terwijl het de bron der kwaal, hoogerop in Luik, rustig en voortaan wettig liet
voortbestaan.
‘Wij kregen niets; de Maas was opgeofferd, een Nederlandsch belang was verloren,
Limburgs natuurlijke verkeersweg prijsgegeven’1).
Is het wonder dat het nageslacht zich afvraagt: hoe is het mogelijk, dat Van der
Maesen, een Maastrichtenaar, en Thorbecke, die het zoo goed wist en het zoo lang,
mede als Kamerlid voor dat district, goed meende met Maastricht, hun handteekening
konden plaatsen onder het verdrag van 1863?2)

VII.
Wij hebben deze geschiedenis zoo uitvoerig verhaald, omdat zij velen in het Noorden
weinig bekend is. 1863, rampjaar voor het natuurlijk zelfhandhavingsstreven van
onzen staat, leerzame waarschuwing voor onze dagen.
Wat zullen wij de eentonige historie na 1863 nog vervolgen? Nu werd nog meer
water uit de Maas getapt dan te voren, doch thans wettig! De lijdensweg moest
voortgezet, voortaan echter zonder hoop op beter.
Juist 10 jaren later werd het tractaat herzien. Voortaan behoefde België niet
gedurende minstens twee zomermaanden het van zijn bevloeiïngen afkomstige water
in de kanalen terug doen vloeien, doch werden Dommel en andere Noord-Brabantsche
wateren ‘bestemd het water te ontvangen der Belgische bevloeiïngen, dat ten allen
tijde over het Nederlandsche gebied moet worden ontlast, zonder dat daaruit voor
België eenige verantwoordelijkheid ontstaat jegens de Nederlandsche oevereigenaars
of bezitters van fabrieken langs die wateren’3).

1) blz. 12 van Beknopt Overzicht der Maaskwestie van af 1849 tot tot heden, door Jules
Schaepkens Jr, 1908. - De meeste bijzonderheden voor het bovenstaande werden ontleend
aan P. Regout, De Maas, de Zuid-Willemsvaart en de wateraftappingen in België, 1859.
2) Schaepkens, blz. 3.
3) Staatsblad 1874 No. 23.
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Nederland gaf aldus ook zijn Brabantsch stroomenstelsel prijs en liet zich weer
afschepen met verbeteringen aan die riviertjes, waarin België frs. 250000 bijdroeg.
Thans brak voor de Maas een periode van geweldige overstroomingen aan, die
een regelmatig terugkeerend verschijnsel in Limburgs annalen werden. Het
Maastractaat, dat reeds ‘den ondergang van eene der voornaamste bronnen van
volksbestaan der provincie (had) teweeggebracht,’ was ook aan die onnoemelijke
schade veroorzakende overstroomingen voor een groot deel schuld. Voor de rest zijn
ze op rekening te stellen van... de fraaie verbeteringswerken die Nederlands profijt
van datzelfde Maastractaat uitmaakten! Die hinderlijke werken bevorderden en
vermenigvuldigden de overstroomingen. Zoo was zelfs het schrale profijt van
Nederland bij het Maastractaat in een aanzienlijk nadeel omgeslagen! Daarbij kwamen
nog de aanmerkelijke verkortingen der Maas door het wegnemen van tallooze
kronkelingen in Frankrijk en België, waardoor het water door het neerlaten van de
fermetten der barrages Nederland veel spoediger en met grooter schokken overvalt.
Verder droegen eenige factoren ertoe bij, om in het bijzonder boven en beneden
Maastricht den toestand ondragelijk te maken: in 1845, bij den aanleg van het kanaal
van Luik naar Maastricht, had de Belgische regeering van de Nederlandsche gedaan
weten te krijgen, dit kanaal over bijna de geheele lengte van het Nederlandsche
grondgebied in de Maas te leggen, waardoor de rivier daar ± 40 M. smaller werd; de
gemeente Maastricht ontwoekerde aan de Maas een deel van het tegenwoordige
Stadspark en hoogde wederrechtelijk een inundatieterrein te Wijk op, nog wel zonder
een anderen doorlaat of afvoerweg in de plaats te maken; het Maastractaat bracht
geen ‘verbeter’-werken voor het gedeelte van Eijsden tot Maastricht, en nu kwamen
dáar sindsdien in het bed eenige kiezeldrempels op.
Eindelijk hebben de honderden Maasschippers heelenal hun schepen tot brandhout
kunnen slaan. Daarentegen was op de Belgische Maas het waterverkeer tusschen
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Luik en de Fransche grens in 1895 b.v. meer dan het dubbele van de totale
scheepvaartbeweging op de Zuid-Willemsvaart, zoowel naar Nederland als naar
Antwerpen.
Is het wonder, dat grens-Maas en Nederlandsche Maas hun karakter als
scheepvaartrivier geheel hadden verloren? Het Maasrecht was oorspronkelijk een,
zij het ook vereenvoudigde, navolging van het Rijnrecht.
‘Merkwaardig is het nu, hoe de internationale regeling van het Maasrecht
langzamerhand heeft plaats gemaakt voor een zuiver nationale: de artikelen op de
uitoefening van het schippersbedrijf schijnen geene toepassing meer te vinden, de
gemeenschappelijke politiebepalingen zijn vervangen door zuiver nationale, de
inspecteurs zijn met stille trom verdwenen, althans de Nederlandsche figureert voor
het laatst op de begrooting voor 1891. Blijkbaar heeft de door de Maasaftappingen
en parallelkanalen zeker niet bevorderde scheepvaart zóó weinig meer te beteekenen,
dat de Maas haar internationaalrechtelijk karakter vrijwel ongemerkt kon verliezen’1).
Was in de jaren vóór 1863 het Eerste Kamerlid Petrus Regout de kampioen voor
Maas en Nederland geweest, die geld noch moeiten spaarde en door vele publicaties
in het gansche land en zelfs in België belangstelling voor het rechtsstandpunt wist
te wekken, - in deze tweede periode is het zijn zoon Eugène die voortdurend op den
voorgrond treedt en als waardig zoon van zijn vader, hoewel meer het zuiver
plaatselijk belang in het oog vattend, de overstroomingen bestrijdt en voor wegneming
van den Romeinschen steenen brug te Maastricht pleit2).
Doch langzamerhand leefde in Limburg een geslacht, dat de totstandkoming van
het Maastractaat niet beleefd had, de waterarmoede en plotselinge aanzwellingen
der Maas als een van nature gegeven feit accepteerde en

1) Van Eysinga blz. 6.
2) De Maas en de Maasbrug-kwestie te Maastricht, 4 gedeelten, 1896 en 1897.
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over de eigenlijke hoofdoorzaak, de aftappingen, niet meer dacht. Op bevaarmaking
der Maas, weldra: kanalisatie, richt zich thans aller verlangen. En thans krijgt ook
overig Nederland belangstelling, want: belang! Met de herinnering aan de opkomst
onzer kolenmijnen is hier alles gezegd. Doch wat vermag kanalisatie op Nederlandsch
gebied, als de lange, aan beide landen gemeene grens-Maas, de hinderpaal voor
doorgaand Maasverkeer, in den verwaarloosden toestand blijft? Op medewerking
van België moest men dus kunnen rekenen. En mocht men ook, volgens het op de
Maas betrekkelijke recht, rekenen. Doch in België gingen de belangen van Antwerpen,
dat van den ‘nieuwen’ waterweg zware concurrentie duchtte, boven die der
Oosterprovinciën. En alweer was men geheel van België afhankelijk: zonder
medewerking geen gekanaliseerde Maas. België, dat in 1839, opdat zijn, bestaan
mogelijk zou worden, allerlei bijzondere uitwegén door Nederland moest hebben,
bleek zoodra het erop aankwam, niet van zoo ongunstige natuurlijke gesteldheid:
telkens beheerschte het den feitelijken toestand. Zeker, ook Nederland beheerscht:
kan het de Schelde niet sluiten, of door de Maastrichtsche prise d'eau, volgens den
raad van Regout Sr., slechts het strikt noodige water doorlaten? Maar het wil tegenover
het onrecht van onwil niet het onrecht van dwang plaatsen.
Doch daar werd (1906) de Nederlandsch-Belgische Commissie tot onderzoek der
kanalisatie ingesteld! Haar arbeid vorderde langzaam, daar punten opdoken waarover
eerst overeenstemming tusschen de regeeringen moest worden verkregen. Dat ging
van Belgische zijde traag en met tegenzin. In 1910 werd men het over de vaardiepte
eens.
Intusschen had Limburg, ontevreden en ongeduldig, naar het moderne
vooruitgangswapen gegrepen: het vereenigingswezen! In Januari 1908 werd het
denkbeeld van Maasvereenigingen geopperd, in Februari werd de eerste in Eijsden
opgericht - het Zuiden zal de Maasvaart inluiden! -, in April waren reeds 17 gemeenten
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gevolgd en was heel overig Limburg in koortsachtig oprichtingsproces. Groote
stuwkracht ging uit van deze hoogst actieve corporaties, in 1915 44 in getal. Onder
vele anderen mogen we wellicht als ziel van deze derde phase in het Maaslijden, éen
die wellicht nog den Maastriomf zal zien, noemen Jules Schaepkens van Riempst
Jr. Weldra zou hij ook als voorzitter van den Maastrichtschen Kamer van Koophandel
de goede zaak bevorderen. Hij smeedde het woord, dat zware schuld laadt op
Nederlandsche lakschheid, maar op Belgisch onrecht bovenal:
De Maas is de eenige internationale rivier in Europa die over haar geheele lengte
niet steeds bevaarbaar is1).
Zoo zou ditmaal Maastricht niet achterblijven. In het eerste tijdvak was het
gemeentebestuur onverschillig geweest, evenals gedurende al die jaren de Provinciale
Staten; in het tweede had het zelf door vele fouten den toestand verergerd2). Thans
echter werd het voor de oude Maasstad ook een kwestie van concurrentie met de
Amerikaansch opkomende plaatsen in het kolendistrict. Alleen door een bevaarbare
Maas zou Maastricht middelpunt van het heele Zuiden kunnen blijven en het verkeer
tot zich trekken; verder spoorwegvervoer der kolen - weldra ook van de aan de Maas
gelegen mijnvelden - naar het noorden, zou Maastricht uitschakelen en tot lageren
rang doen afzinken.
Ook Oost-België begint levendiger belangstelling te toonen; samenwerking met
de Luiksche Kamer van Koophandel wordt verkregen.
Daar verschijnt in 1912 het rapport der Commissie. Veel afkeuring in het hart van
België. De Antwerpsche Kamer van Koophandel veroordeelt het scherp, en stelt een
tweeledig ultimatum: België weigert medewerking aan de Maaskanalisatie tenzij
Nederland het 1o. een ka-

1) Voorzoover ik kon nagaan het eerst in een brief van de Kamer van Koophandel en Fabrieken
te Maastricht aan den secretaris der ‘commission Hollando-Belge’ d.d. 19 Febr. 1912. In
verslag K.v.K. 1912.
2) Zie de zeer scherpe aanvallen op het Gemeentebestuur in de brochures van Eug. Regout.
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naal dwars door Limburg gunt, en 2o. ‘vrije’ verbinding ‘hergeeft’ van de Schelde
met den Rijn. Dat laatste bedoelt doorsteking van den Sloedam, een volkomen
ongemotiveerde eisch, en die men na de historie van juist een halve eeuw geleden
begraven mocht en moet achten.
Het eerste is een hoogst ingewikkeld probleem. Niet volkenrechtelijk. België heeft
op een dergelijk Limburg doorsnijdend kanaal geen recht. Met den spoorweg
Antwerpen-Gladbach kreeg het, naar we zagen, dubbel en dwars den uitgang naar
Pruisen. Daarmee was aan art. XII van 1839 volle uitvoering gegeven. - Maar
technisch en economisch-geografisch. Tallooze projecten verbinden Antwerpen met
den Rijn, op de meest verscheiden plaatsen door ons Limburg heen gedacht. Zelfs
tegen projecten door Zuid-Limburg zien Akensche ingenieurs niet op, en onze
‘lachende’ Geul is reeds met kanalisatie bedreigd! Noch het mogelijk verband met
nationale kanaalplannen over trajecten waarvan Sarolea reeds droomde
(Weert-Wessem; Maas-Heerlen), noch dat met de immer weer opduikende plannen
voor een rechtstreeksch Antwerpen-Luik kanaal - Belgisch ‘dreigement’ - kunnen
hier besproken worden1).
Van belang voor ons is de lang niet denkbeeldige mogelijkheid, dat België haar
medewerking, waarop Nederland zonder meer recht heeft, tot de gemeenschappelijke
kanalisatie niet zou willen verleenen dan in ruil voor concessies. Daar mag het nooit
van komen. Het verslag der gemengde Commissie was er nu - en gunstig genoeg
voor België ook! - maar thans moesten de Regeeringen haar houding nog bepalen.
De Limburgsche Minister Regout moest de kanalisatievrienden koud op het lijf vallen
met zorgwekkende berichten over de onderhandelingen met België. De toon der
jaarverslagen van de Maastrichtsche Kamer van Koophandel wordt na de

1) Over nieuwere Duitsche plannen zie ‘Kanaalplannen in Zuid-Limburg’, door J.D. Landré
C.F.zn. in het Amsterdamsch Weekblad (de ‘Groene’) van 26 Nov. 1911.
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verschijning van het rapport plotseling zeer bezorgd en pessimistisch1). Wij repten van het kanalisatieplan slechts in het kort, omdat het de eigenlijke bron
van de Maaskwaal negeert. Het derde tijdvak schonk aan de kwestie der
wateraftappingen geen aandacht. Ook de Commissie gaat ervan uit als iets waaraan
niet te tornen valt. Op blz. 9 van het rapport lezen wij dat het niet mogelijk is het
beoogde doel te bereiken enkel door normaliseering, ‘omdat alsdan de afvoer der
rivier in tijden van lagen waterstand eene zoodanige versmalling van het rivierbed
zou vorderen, dat de breedte van den vaargeul onvoldoende zou worden voor de
scheepvaart.’ Men vraagt zich af, of die lage waterstand niet verhoogd kon worden
door minder sterk af te tappen?
In een Nota biedt de Commissie ook een ontwerp tot herziening der
Maasaftappingstractaten van 1863 en 1873, dat van den volgenden grondslag uitgaat:
‘Ten behoeve van de uitbreiding en de verbetering der kanalen in beide landen,
die door het voedingskanaal van Maastricht van water worden voorzien, is het tevens
noodig de hoeveelheid door te laten water te vermeerderen. Deze hoeveelheid kan
in de hierna op te geven mate worden vergroot, aangezien daarmee de scheepvaart
op de Maas niet zal worden geschaad, noch voor het gekanaliseerde deel, noch voor
het benedenwaarts gelegen deel, dat als vrijen (sic) stroom zal blijven bestaan. Wel
zal daaruit voor dit laatste deel een kleine daling van den waterspiegel voortvloeien,
maar deze zal voor de scheepvaart van geen groote beteekenis zijn’2).
Nog meer water aftappen dus? Hier liggen vele

1) Werd in 1912 nog met genoegen geconstateerd ‘dat deze voor geheel Nederland gewichtige
kwestie hare oplossing nadert’, in 1915 lezen we: ‘De Maaskwestie verkeert thans in zoodanig
stadium, dat wij niet alleen niet tevreden zijn, doch ongerust over de toekomst. Met het in
den aanvang van dit jaar aangenomen wetsontwerp is het Maasvraagstuk nog bij lange na
niet opgelost.’
2) Zie rapport der Commissie, blz. 138.
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vragen, die we aan technici moeten overlaten, doch wat een historicus uit het verleden
in de herinnering oproept, legt óok als ondervinding gewicht in de schaal. En dan
zegt Nederlands nationale ervaring van 70 jaren: nooit!
Het kan zijn, dat zelfs bij de grootst mogelijke beperking van den aftap kanalisatie
onontbeerlijk zal blijven, met het oog op den grooteren omvang en diepgang der
tegenwoordige schepen. Doch dan mag men niet vergeten, dat de aftapping, door de
scheepvaart onmogelijk te maken, ook oorzaak was, dat er niets meer aan de
Maasbedding werd gedaan en dus schuld draagt aan de latere verzanding en
verslechtering van het bed, die bij elke aan zichzelf overgelaten rivier van nature
optreden. In elk geval moet het uit zijn met het aftappen juist wanneer de waterafvoer
van de Maas het geringst is. En behoorde bij de regeling van de aftapping en van de
werking der fermetten van de barrages niet ook volle rekening gehouden te worden
met Nederlands belangen, zoodat België het water niet tegenhield en wegliet hier en
wegnam daar, wanneer het België beliefde, doch slechts wanneer dit mede Nederland
geriefde? Waarom deed Nederland gedurende zeventig jaren van barrage-bouw,
kanaalverkorting en aftapping, alsof het niet méde oeverstaat was van de Maas, een
internationale rivier, en alsof de grondbeginselen van Weenen, die nu zelfs een
verderen uitbouw tegemoetgaan, voor de Maas en Nederlands belangen niet
geschreven waren?
Intusschen is ook de andere waterweg, de Zuid-Willemsvaart, geheel onvoldoende
voor de scheepvaartbehoefte geworden1). Op loyale medewerking van België bij de
verbetering van dit vaarwater kan natuurlijk gerekend worden: zij komt vóor alles
het Kempensch kanalenstelsel ten goede. Toch valt ook hierbij, met het oog op de
verhoudingsbepaling van de over de Kempensche kanalen en het Nederlandsche deel
der Zuid-Willemsvaart te verdeelen waterhoeveelheden, wellicht nog een en ander
beter te regelen.

1) Zie verslag K.v.K. Maastricht, 1913.

Onze Eeuw. Jaargang 19

378
Dat al het bovenstaande: het gedeelte Zuid-Willemsvaart over Nederlandsch
grondgebied bij Maastricht, de prise d'eau aldaar en de wateraftapping ten bate van
de bevloeiïng der Kempen en het afleiden van het bovenmaasverkeer naar Antwerpen,
een kardinale kwestie is, wordt bewezen nu de annexionistischgezinde Belgen, na
de eerste wilde eischen, tot preciseering komen. De Kamer van Koophandel van
Antwerpen eischt eerst in de derde plaats Scheldesouvereiniteit, doch voorop:
‘annexatie van de “enclave” (zonderling spraakgebruik!) Maastricht, teneinde
voorgoed de vaart tusschen Antwerpen en het Luikerland van elke vreemde
belemmering vrij te maken’, en in de tweede plaats (subsidiair?) het recht voor België,
om voor bovengenoemde vaart eventueel van Limburgs grondgebied gebruik te
maken1). Het eerste beteekent landannexatie, waarover we hier niet spreken zouden,
het laatste beoogt een nieuw servituut ten bate van België op Nederlands bodem,
nog wel op een plek waar ééns het onrecht dat België Nederland aandeed
geconsolideerd en bevestigd werd - teneinde nu dat onrecht te voltooien! Men moet
zich, zachtst gezegd, verbazen, dat de Belgen hiervan, met omkeering der rollen,
hùnnerzijds een kwestie maken, alsof zij de verongelijkte partij zijn!

VIII.
1839 herzien? Dat omvat natuurlijk herziening der uitwerking, vervulling en wijziging
van 1839, voornamelijk in 1842, 1863 en 1873. Dus het gansche burenrecht tusschen
Nederland en België hernieuwen. Goed.
Zoeken we daartoe eenige grondslagen en beginselen op.
De verhouding der partijen kan geen andere zijn dan volkomen gelijkheid. Geen
positie van overwinnaar tot overwonnene: dus rechtens gelijk. Even kleine en even

1) Alg. Handelsblad 20 Jan. 1919, Av.
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belangrijke staten: dus politiek gelijk. - En naast gelijkheid sta vrijwilligheid. Ondanks
de beste bedoelingen om de wereld rechtvaardig in te richten, behooren België en
Nederland bedisseling vanuit Versailles af te wijzen. Recht en reden tot interventie
bestaat niet: het zijn geen onbeschaafde, onmondige staten, noch heerscht er anarchie.
Doelmatigheid van interventie is ook uitgesloten: hier is 1830-1839, tusschen dezelfde
partijen over dezelfde zaak, allesafdoend bewijs. Weer zouden beiden onbevredigd
zijn.
In het bijzonder Nederland moet bedisseling vanuit Versailles duchten. Nog
veelmeer dan voor 80 jaar zijn de beschikkende mogendheden op de hand van België.
België is er zelf één van en aldus rechter in eigen zaak. Want Nederland, als alles
reeds vrijwel vaststaat, ter conferentie roepen om te onderteekenen, is een behandeling
als overwonnene, en erger dan dat. Want ook over den verliezer van den oorlog
behoorde niet beschikt, doch met hem onderhandeld te worden. Nederland zal zich,
hopen wij, tegen die behandeling weten te verzetten.
Mocht het toch tot bedisseling vanuit Versailles komen - het treurig voorbeeld van
1830-1839 dwingt ons alweer deze droeve mogelijkheid onder de oogen te zien - dat
Nederland dan handiger optrede dan toen en uit dat voorbeeld, hierboven uitvoerig
geschetst, alle zinrijke lessen putte. Allereerst: een actieve diplomatie. Wordt op het
oogenblik te Parijs tegen annexatie en ‘Schelderegeling’ gewerkt? Vertrouw dat de
Belgen geen propaganda zullen nalaten! Nederland vertrouwt altijd te gereserveerd,
te gerust en te lui op zijn goed recht. Het recht zal helaas het laatste woord niet zijn.
En eischen, ook evident in strijd met het recht, willen tegengesproken zijn. En feiten
en toestanden, die men laat bij wat ze, onrechtmatig, zijn, hebben de tendenz het
karakter van recht voor zich op te eischen (Antwerpens Scheldevisscherij; Limburgs
tijdelijke bezetting, die Nederland elders een concessie kostte; de Maasaftappingen!).
Nederland wake, dat 1919 geen tweede 1839 worde!
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Voorvraag: heeft een van beide partijen aan den ander een eisch-vooraf te stellen,
tot volledige vervulling van het vorige, nog geldende recht, opdat men met een
schoone lei kan beginnen?
België niet aan Nederland. Trouw kwam ons land steeds zijn verplichtingen na en
wilde ze ook niet als dwangmiddel benutten.
Nederland wèl aan België: de eisch van medewerking bij de Maaskanalisatie,
zoodat Nederlands belangen zoo goed mogelijk gewaarborgd zijn. Dat is geen
nieuwbedachte eisch, doch eenvoudige nakoming van oud recht. En evenzoo
beperking der Maasaftapping. Over 1863 heen, vragen we nakoming van de
internationale grondbeginselen van Weenen (1815), en van 1839. Natuurrechtelijk
en naar het gemeene volkenrecht zijn die aftappingen onrecht. Het tractaat van 1863
weerstaat den toets der gerechtigheid niet. Wil men het positieve recht, dat sinds
1863 met de Belgen is, zwaarder laten wegen, dan is die beperking geen vóorvraag
en voorwaarde, doch aanvangsvraag en eerste-eisch. In welken vorm ook, Nederland
vrage hier ‘herstel van onrecht’.
Na de vaststelling dat Nederland minstens één voorwaarde heeft te stellen voor
en aleer van eenige onderhandelingen sprake kan zijn, komen we tot dezelver
Aanvangsvraag: kan een der partijen van den ander een wijziging in de
rechtsverhouding eischen? Heeft een van beide recht erop, dat daarin veranderd
wordt, een verschuiving die natuurlijk door een verschuiving in omgekeerde richting
elders zou moeten worden gecompenseerd?
Beziet men het enkel positiefrechtelijk, dan luidt het antwoord: Nederland wèl
van België. Namelijk recht op wijziging van het aftappingstractaat. Schakelt men
het natuurrecht in, dan is deze kwestie reeds bij de voorvraag afgedaan, en zou
Nederland verder wellicht bevrijding van het Antwerpen-Gladbach servituut in zijn
huidigen bezwaarlijken vorm kunnen verlangen.
De andere helft van het antwoord: België niet van
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Nederland. Dat België op landannexatie allerminst eenig recht kan doen gelden en
er ook overigens geen sprake van kan zijn, zouden we hier niet behandelen. Van den
eisch der Antwerpsche Kamer van Koophandel, die een nieuw servituut op het
Maastrichtsche deel der Zuid-Willemsvaart zou willen leggen, behoeven we wel in
het geheel niet te reppen. De Schelde? Natuurrechtelijk en politiek kan België géén
recht op de Schelde doen gelden. Doch zelfs indien men dit wèl mocht aannemen,
vindt men een gelijk, ja beter recht van Nederland daartegenoverstaan. Bewéerd
vitaal belang tegen eeuwenlang gebléken vitaal belang - daar blijve de toestand bij
het beproefde bestaande. Geen sprake dus van overgang der Scheldesouvereiniteit.
Mocht er toch sprake van komen...... maar neen, verwerpen we deze
onrechtvaardige denkbaarheid als onmogelijk! We mogen ons in dit onrecht niet
indenken. Verbazing dan - om ons zacht uit te drukken - over de laksche
onverschilligheid in een deel onzer pers - ook bij gebrek aan tegenspraak sluipt een
communis opinio in! - en over die Nederlanders die, erger nog, over de Schelde wel
eens praten willen of zelfs bij voorbaat in oorlogsscheldevaart toestemmen. Zij zijn
te wijs, zij willen op de geschiedenis vooruitloopen. Mocht het met de Schelde zoover
moeten komen, dat het dan zij ondanks ons protest tegen onrecht. Maar vooraf de
Schelde prijsgeven maakt de oplossing voor Nederland zeker ongunstiger. Dat België
geen recht heeft, dat het oorlogsgevaar voor Nederland ontzaglijk vergroot zou
worden, kunnen we verder laten rusten. Doch mogen die Belgischgezinden duidelijk
beseffen, dat het om afstand van souvereiniteit gaat! Zelfs bij hun antinationale
geneigdheid om de Schelde af te staan, is hun gedachtengang geheel onjuist.
Hier moeten we allereerst de Schelde- en Maaskwestie in de juiste verhouding tot
elkaar plaatsen. Men brengt ze veelal in verkeerd verband. Er wàs vaak verband,
alleen doordat de politieke situaties de Wester- en Oostergrensmoeilijkheden
gelijktijdig naar voren brachten.
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Doch de problemen zijn niet gelijkwaardig, staan niet op één lijn. België probeert
een novum, Nederland vraagt nakoming. België vraagt souvereiniteit, Nederland wil
slechts zijn natuurlijken waterweg niet bedorven zien. Absurd is dus het voorstel,
dat van Belgische zijde reeds vroeger vernomen werd: gij de Maas en wij de Schelde.
Het lijkt toch beide om riviervaart te gaan...... Wil men gelijkwaardigheid zien?
Dan blijve men bij de handelsvaart. België heeft belang bij de Scheldevaart, waartoe
het Nederlands medewerking behoeft, en altijd en tenvolle kreeg. Nederland trouwens ook België, indien het de ontwikkeling zijner Oosterprovinciën niet ten
bate van Antwerpen wil belemmeren - heeft belang bij de Maasvaart, waartoe het
België's medewerking behoeft, die het nooit en in niets kreeg. Wordt het dan geen
tijd, dat Nederland, waar België niet de geringste schijn van verwaarloozing aan de
Schelde duldt, eindelijk eens aandringt op wederkeerige loyaliteit inzake de Maas?
En staat een eisch van België om oorlogsvaart bovendien, niet als een geheel
onredelijk overvragen buiten dit kader?
Nog een ander voorstel tot ‘ruilhandel’ dreigt1): gij de Maas en wij een
Antwerpen-Rijnkanaal dwars door Limburg. Alweer ten onrechte: allerminst
gelijkwaardigheid. Wij hebben recht op Maasbevaarbaarheid, België geen recht op
dergelijk kanaal. Bovendien vergeet men dat de Maas rechtens een internationale
rivier is. Wel iets anders dan een nog te graven kunstwerk!
Belgen stelden de oorlogsschelde aan de orde. Niet brachten Nederlanders
gelijktijdig ter kalmeering (niet als gelijkwaardig punt, doch als voorvraag) hun beter
recht nopens de handels-Maas naar voren. Noordnederland kent de kwestie nauwelijks.
Te lang waren Limburgsche belangen verwaarloosde belangen, dan dat de Maas

1) Vroeger van Antwerpsche zijde wel geopperd. Prof. Dr. H.T. Colenbrander, die in de Gids
van Jan. 1918 bij voorbaat en uit eigen beweging verklaart, tegen een dergelijk kanaal geen
bezwaar te hebben, schijnt de problemen gelijkwaardig te achten.

Onze Eeuw. Jaargang 19

383
als levensvraag zou branden in de volksziel. Doch zoo zal Nederland zonder krachtige
en doelbewuste publieke opinie staan, als het op herziening aankomt. De
Maasproblemen in hun waren aard ruimer belangstelling te verschaffen, was mede
doel van dit opstel. Nederland dulde niet dat ze verward worden met vraagstukken
van geheel andere orde. Het late zich niet als compensatie voor ernstige concessies
iets geven, waarop het allang recht heeft. Rustig en zonder zich te laten intimideeren,
stelle het de voorvraag en eische kanalisatie en aftappingsbeperking. Als voorwaarde,
zonder wier vervulling het elke onderhandeling weigeren moet.
Tot zoover de eischen. We zagen, dat België aan Nederland geen rechtmatige stellen
kan. Het is goed dit te constateeren, omdat als één partij het éérst zijn eischen stelt,
zoo licht misverstand ontstaat omtrent het uitgangspunt en de grondslagen vertroebeld
worden. - De vele Belgen, die in strijd met het recht toch eischen willen stellen,
mogen we daarom niet verachten. Integendeel, we benijden een staat zulk een
gezond-nationalen drang om zijn eigenbelang door te zetten, alle hinderpalen ten
spijt. De drang is een kostelijk goed - mits hij wete halt te houden voor de rechten
van derden. Want anderen hebben ook dien drang! Het is het oerprobleem van alle
recht: aller vrijheden met elkander te verzoenen. - Bij het uiten van dien drang loert
in België niet de slang in eigen boezem. In rechtvaardig Nederland zou dat alles
reeds lang voor verfoeilijk imperialisme uitgekreten zijn. De Belgen toonen besef
van de waarde van grenzen en van zelfs bloote souvereiniteit! Stelt een Nederlander
er wel belang in waar het rijkslichaam ophoudt en of de huid niet rimpelt doch,
krachtig gevuld, strak gespannen staat? Waar verschenen studies over onze
grensgebieden, wie registreerde aldaar het opdringen van het buitenland in economisch
en cultureel opzicht?......
Pijnlijk doet het echter aan, dat de Belgen die expansiedrang in daden willen
omzetten ten koste van hun noorder-
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buurstaat, op wiens goede vriendschap ze zich zoo vaak beroepen. Men denke aan
de geschiedenis dezer 80 jaar en zal moeten beamen, dat Nederland altijd kind van
de rekening was. En daarmede is tevens afgedaan een ander punt, dat den juisten
grondslag voor onderhandelingen zou kunnen vertroebelen. ‘De sporen der
vervreemding van 1830 uit te wisschen’ is een nobel doel. Doch wij hadden dat effect
met goede reden mogen verwachten van al wat Nederland voor de Belgen in den
oorlog deed. Nu meent Prof. Colenbrander1) ‘Onze hand moet een gebaar weten te
doen’, en blijkt daarmede de meest vergaande toezeggingen te bedoelen. Is het aan
Nederland, om te ‘beginnen’? Verbiedt nationale fierheid niet, met een voorgift in
plaats van met een voorwaarde aan te vangen? Een kleine natie bedrijft niet straffeloos
louter edelmoedigheden. Wij behoeven niet door enkel opofferingen van onzen kant
om uitwissching dier sporen te smeeken. Wil men het toch - welnu een groote gift
van volk tot volk wordt immers voorbereid? Maar een staat mag nooit uit eigen
beweging souvereiniteit opgeven of deelen van zijn lichaam met knellende servituten
bezwaren. Eerbied voor de eigen persoonlijkheid is eerste gebod voor wie het hem
geschonken leven waard zich wil betoonen.
Nu van Belgische eischen geen sprake kan zijn, kan herziening van 1839 geen
rechtdoen, slechts bevordering van doelmatigheid over en weer beoogen. Het valt
nog niet recht in te zien, op welke punten dit gewenscht en mogelijk is. Nederland
zal zich hebben te bezinnen, of de servituten van uitgang over zijn bodem (behalve
dat langs de Schelde) moeten blijven voortbestaan. Die geprivilegiëerde vrije doorvoer
zou eerst recht een gevoelig nadeel voor ons worden, indien wij overigens - en maakt
de wereldoorlog de kans niet groot? - tot beschermende rechten zouden overgaan.
En het servituut van den

1) Gids, Jan. 1919.
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spoorweg Antwerpen - Gladbach bezorgde Nederland in de zand- en grintkwestie
ernstige onaangenaamheden...
Eén beginsel: nooit afstand van souvereiniteit dan tegen volledige
schadeloosstelling geheel en al in souvereiniteit! Geld rolt en wordt na een jaar niet
meer gevoeld. Handelsvoordeelen enz. slijten af en worden tenslotte als een later
ongemotiveerd gevoelde bevoorrechting of anomalie afgeschaft of door verleening
van gelijk recht aan anderen opgeheven. Maar territoir is onvergankelijk, en eeuwig
aan zijn plaats gebonden. De oorlog heeft juist het belang van gedaante en oppervlak
van dat territoir op zijn scherpst naar voren gebracht, scherper dan we in deze eeuw
nog hadden kunnen vermoeden. Geen staat zonder rijk, zonder grondgebied; maar
niet alleen dàt het een rijk heeft, maar vooral ook hoè dat rijk gevormd is en met
welke grenzen, komt erop aan. Alle aandacht voor het geopolitisch1) gezichtspunt!
Nog een beginsel: Nederland late zich, voor wat ook, nooit weer in geld
schadeloosstellen. Voor...... geen geld ter wereld! Meestal zelfs financiëel een nadeel
- men denke aan onvolledige betaling of lateren afkoop - bezegelt het immer eenig
onherstelbaar kwaad voor het gaaf lichaam en gezond en onbelemmerd functionneeren
van den Staat. Steeds is het zonder meer een wezenlijke opoffering van levensbelangen
tegen geld, dat spoedig verbruikt en vergeten is. Bovenstaande geschiedfragmenten
leeren, dat deze waarschuwing tot Nederland in zijn verhouding tot België maar al
te zeer op haar plaats is.
Zal 1919 1839 verbeteren? In beginsel niet uitgesloten. 1839 was opgelegd door
de mogendheden. Beide belanghebbenden waren ontevreden. Herziening sluit beider
bevrediging niet uit, kan beiden baat brengen. Dat zou ook moeten - om de gelijkheid,
waarmee ze tot elkaar treden. En dat zou ook gelukkig zijn - want het blijven nu
eenmaal twee kleine naaste-buren op den over-

1) Het woord is van den Zweed Rudolf Kjellén, in: Der Staat als Lebensform, 1917.
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loop tusschen de groote bazen. Van nature en geopolitisch op elkaar aangewezen.
Doch wellicht moet men, om wezenlijk verbetering ervan te hopen, de leus
‘herziening van 1839’ ruimer opvatten. Niet alleen het burenrecht, doch de gansche
‘persoonlijke’ rechtsverhouding herzien. Hier treden we - herademing na de
teweerstellende, vindicatieve houding, waartoe heiligheid van eigen huis en hof ons
noodzaakte - in de sfeer der gemeenschappelijke belangen. De herinnering aan het
streven naar een tolverbond (± 1910) moge hier voldoende zijn1). Voor wederopvatting
vatbaar? Zullen beide landen in de zoo geheel nieuwe onbekende constellatie van
het wereldverkeer er licht toe genegen zijn?
Met éen dier gemeenschappelijke belangen wil ik eindigen. Wederom...... de Maas.
Oorlogsresultaat schijnt te zijn een economische uitsluiting van Middel-Europa.
De goederenwegen zullen Duitschland mijden, zijn aanzienlijke transitohandel tot
zoo gering mogelijke rest worden teruggebracht. De verkeersbanen in West-Europa
zullen zich naar geheel nieuwe directieven oriënteeren, en wel van Oost-West en
omgekeerd meer naar Noord-Zuid en omgekeerd draaien. Merkwaardige projecten
voor een omtrekken van het Middel-Europa der Centrale machten zijn reeds
gepubliceerd. Ook in het Westen zou dit het scheppen van handelswegen langs de
westgrens dier rijken beteekenen, een meridionaliseering der van ouds aldaar
bestaande verkeersbanen. Wij zeggen niet dat wij toejuichen of bevorderen. Wij
hebben te aanvaarden de nieuwe constellatie en onzen handel zoo snel en soepel
mogelijk aan te passen.
Hier verschijnt, indien althans de linker Rijnoever Duitsch blijft, het belang eener
bevaarbare Maas in een nieuw licht. Een rijk verschiet opent zich voor beide landen.

1) Kort en helder Mr. W.H. de Beaufort, Nieuwe Geschiedkundige Opstellen I blz. 216-231:
Nederland en België.
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Limburg en het Maasdal weer als van ouds een Westeuropeesche verkeersbaan?
Moge dit allen Nederlanders de oogen openen voor het belang om de kanalisatie van
ons Maasvak zooveel mogelijk te bespoedigen. Doch ook de grens-Maas zien we nu
als méer dan een Limburgsch en, om de kolen, een Nederlandsch belang: ook voor
wijder vervoer en dus allereerst mede Belgisch belang.
De Maas een gemeenschappelijk wegenbelang - moge dat gezichtspunt de
vervulling van Nederlands voorwaarde voor onderhandelen vergemakkelijken en
aldus den weg voor vruchtbare herziening openen.
NASCHRIFT. In de maand verloopen sinds de voltooiing van dit opstel, geraakte de
kwestie sprongsgewijs in vergevorderd stadium. Veel van wat wij voorzichtig als
mogelijk aanduiden, wordt bitter bewaarheid. Veel ook zouden wij thans ongetwijfeld
op forscher toon zeggen. - Fel laaide plotseling de lastercampagne op: grove leugens,
mede uit maar al te officieuse pen (Nothomb's nazaat en naamgenoot!); oude eischen,
geadstrueerd met ‘beroep op de bekende historische gronden’, die we nog maar stééds
nergens te lezen kregen; nieuwe eischen, ingeluid door de beruchte Cercle Maritime.
Vooral kwam, gelijk wij voorzagen, de kwestie van nieuwe waterwegen (kanalen
Antwerpen - Dordrecht, Antwerpen - Rijn!) aan de orde; doch nog steeds dézerzijds
het oude Maasonrecht niet naar voren gebracht. Dra gansch Limburg, dat Nederland
reeds veilig waande, bedreigd! - Eindelijk de Belgische regeering ontmaskerd: tóch
van annexionistische huize! (Doch verzet der socialisten, of uittreden der socialistische
ministers?) Géen punt ter ‘Vredesconferentie’ minder openbaar dan dit! Verwarde
berichtgeving, deels ingegeven, deels onopgehelderd gelaten door die regeering;
wetend, dat onze voorzichtige pers nu eenmaal niet beschuldigen of boosworden
durft, vóór ze het heel secuur wéét! Door verzwijging der eischen maakte zij ook
grondige weerlegging onmogelijk. Daartoe onze pers ook maar lauw geneigd; erger:
tot voor enkele dagen maar al te concessiegezind, vergetend dat België, als men het
één vinger bood, steeds naar de heele hand greep, en dat tegen een pers, wier minst
chauvinistische bladen zelfs aan zoo groote bewustzijnsverenging lijden als thans
België beving, rustig op recht vertrouwen faalt. - Ook de Regeering verzuimt de
nationale opvoeding van ons volk, onze laksche volksstemming weerspiegelend maar
niet leidend. De Kamer, in branderder kwesties verdiept, verontrust haar niet. De
pers scheept ze af. Intusschen blijkt het rechtsstandpunt, dat wij niet naar Versailles
geroepen kunnen worden en buurmans eischen dáár niet behandelen kunnen,
prijsgegeven. Zal zich de geringe openbaarheid van ons buitenlandsch beleid wreken?
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Aanteekeningen op de wereldgebeurtenissen
Door Mr. J.C. van Oven.
X.
Opbouw.
Na vier jaar van afbraak en vernieling en drie maanden van chaotische verwarring
is ten lange leste het werk van den opbouw begonnen. Nog rooken de puinhoopen
van het gebouw der volkerensamenleving dat in Aug. 1914 vlam vatte en in vier jaar
oorlog werd neergebrand en afgebroken maar te midden daarvan zijn hier en daar
de werkers aan den gang gegaan en men ziet de eerste grondslagen van de nieuwe
woning verrijzen. Zeker, zij beantwoorden lang niet aan de verwachtingen die wij
ons gevormd hebben als wij in de donkere oorlogsdagen hoopten op het licht van
den vrede en wij weten ook wel dat op deze grondslagen het nieuwe gebouw misschien
niet eens zal verrijzen omdat nieuwe stormen ze weer omver kunnen werpen, maar
ondanks dit alles doet het goed om te zien dat er weer gewerkt wordt: dat de geesten
niet meer ingespannen zijn op vernieling, maar de energie besteed wordt aan opbouw
en herstel. Ook zonder overmatige bewondering van het geleverde werk en zonder
groote verwachtingen
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voor het eindresultaat mag men zich althans dààrover verheugen.
't Is in Parijs en Weimar dat de werkers voor de toekomst bezig zijn. Daarbij had
kunnen komen Prinkipo en komt wellicht inderdaad Bern. Maar van het werk in
Prinkipo, waar onder Entente-leiding de elkaar thans verscheurende Russen zelf de
grondslagen moesten leggen voor een nieuw Rusland, schijnt niets te kunnen komen,
omdat zij die tot eensgezindheid gebracht moeten worden, daarvan niet gediend zijn,
en wat Bern betreft...... het kan zijn dat wat daar besproken en vastgesteld wordt voor
een verre toekomst van belang zal blijken, 't is zelfs lang niet onwaarschijnlijk dat
dit het geval zal zijn, nu in zoo vele landen de sociaal-democratie de meest
invloedrijke partij geworden is, maar daar staat tegenover dat juist het internationale
socialisme zoo volkomen is gedesorganiseerd - de besprekingen in Bern zelf bewijzen
het - dat men voor den oogenblikkelijken opbouw van dezen kant bezwaarlijk nuttig
werk van eenig belang verwachten kan. Op Parijs en Weimar blijven dus voorshands
onze blik en onze hoop gevestigd.
Het allermeest - dit spreekt vanzelf - op Parijs. Daar wordt aan het groote gebouw
der volkerensamenleving zelf gewerkt, terwijl in Weimar alleen maar nationale arbeid
wordt verricht, slechts indirect van internationaal belang, ofschoon dan weer wel
van buitengewoon groot internationaal belang omdat van de vreedzame
volkerensamenleving die in Parijs ontworpen wordt op den duur nimmer sprake kan
zijn als het groote Duitsche volk niet medewerkt en dit laatste begrijpelijkerwijze
onmogelijk is zoolang er in Duitschland geen duurzame en degelijke staatsinstelling
gevestigd wordt in de plaats van de oude die met de nederlaag ineenstortte. Maar in
Parijs wordt toch het voornaamste werk verricht en zoo was het een gebeurtenis van
wereldhistorisch belang toen verleden week de zes en twintig artikelen van het
volkerenbond-ontwerp bekend werden gemaakt.
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Dit moet aan de twijfelaars en spotters toegegeven worden: volmaakt werk is dit
volkerenbond-plan allerminst, zelfs aan vrij bescheiden wenschen van de pacifisten
voldoet het niet, en als een hoogstaand Berlijnsch journalist ervan schrijft dat als dit
plan uitgevoerd zal worden, er te midden van deugdzame Europeesche,
Amerikaansche en Aziatische volkeren, eenige tientallen millioenen verbitterde en
achteruitgezette Duitschers zullen wonen, dan zal niemand die met hem gehoopt
heeft op een ander soort vrede dan nu staat gesloten te worden, hem durven
tegenspreken, dat de werkelijkheid hemelsbreed verschilt van den droom. Want dit
is zuiver overwinnaarswerk en het is maar al te duidelijk dat tot zijn geestelijke vaders
niet alleen Wilson heeft behoord, maar eveneens Clemenceau die nog zoo kort te
voren met zijn bekende openhartigheid verklaarde, dat hij van dien volkerenbond
niet gediend was, maar bleef steunen op de oude bondgenootschaps-politiek. Komt
dit ontwerp ongeveer zooals het daar ligt inderdaad tot uitvoering dan wordt de
volkerenbond vooreerst een vennootschap van Entente-volkeren tot behoud van wat
in dezen oorlog door hen gewonnen is. De neutralen mogen zich erbij aansluiten als
hun eigen veiligheidsverlangen hen ertoe brengen zich bereid te verklaren om, zoo
noodig, mede offers te brengen voor het behoud van die
Entente-overwinningsvruchten, waartegenover hun dan de hulp der machtigen
verzekerd wordt voor het geval zij eenmaal in het hoekje komen te zitten waar de
slagen vallen als een of ander zich tegen de besluiten van den ‘uitvoerenden raad’
of van het ‘lichaam der gedelegeerden’ gaat verzetten. En de centralen...... hun
toetreding zal de erkenning van den bestaanden toestand zijn, waardoor zij zich
gewonnen geven niet alleen voor heden maar voor de eeuwigheid. Want het is
onmiskenbaar: elk van deze zes en twintig artikelen is opgesteld met de bijgedachte
dat hij die den volkerenbondsvrede wellicht eenmaal breken zal, Duitschland is, en
dat de geassocieerden
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van thans met behulp van de huidige neutralen de aangewezen wachters voor het
nieuwe volkerenrecht zijn. Een vorm van beveiliging tegen een Duitsche
revanche-poging, ziedaar de beteekenis van dit ontwerp.
Dit schijnt troosteloos en hopeloos, want wat blijft er over van het doel waarmee
de volkerenbond is gevestigd, als zijn leden genoopt zijn zich gewapend te houden
tegenover eventueele pogingen van een nieuwe groep om zich datgene te verschaffen
waarop zij meent aanspraak te mogen maken. Want al zijn geassocieerden en neutralen
gezamenlijk sterk, overmachtig zijn zij niet en van ontwapening en wereldvrede kan
moeilijk sprake zijn als heel Midden-Europa en Oost-Europa met zijn ongeveer
tweehonderd-millioen inwoners 't zij buiten den bond blijven, 't zij onbetrouwbare
leden worden.
Toch, laten wij de hoop niet opgeven, dat ondanks alles uit deze weinig wel
geschapen jonggeborene eenmaal een gezonde en bloeiende volkerenbond groeien
zal; laten wij ons ideaal behouden ook tegenover de kilte der nuchtere feiten. Die
zijn: dat de geassocieerden den oorlog gewonnen hebben na ongehoorde offers te
hebben gebracht in een strijd die naar hun vaste overtuiging was gericht tegen brutaal
onrecht en onmenschelijke misdaden. Hun eerste doel moet zijn, een herhaling voor
eeuwig onmogelijk te maken. Hun volkerenbond moet deel uitmaken van het stel
maatregelen tot dat doel genomen. Men denke zich maar eens Frankrijk's toestand
in na de duur gekochte overwinning. Al heeft het zijn revanche genomen en is het
in staat om te zamen met zijn bondgenooten den vijand den vrede te dikteeren, niets
kan verhelpen dat het danig verzwakt uit de worsteling te voorschijn is gekomen.
Bij de anderhalfmillioen mannen in de kracht van hun leven heeft het aan dooden
alleen verloren en wat dit verlies aan volkskracht beteekent voor een natie van beneden
de veertig millioen, met een dalend geboortecijfer dat reeds voor den oorlog in
sommige jaren door het sterfte-cijfer overtroffen werd,
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men kan het zich gemakkelijk voorstellen! Daarenboven is een van de meest
welvarende deelen van het land verwoest en heeft de industrie slagen gekregen
waarvan zij zich eerst in jaren kan herstellen. En al heeft ook Duitschland sterk
geleden en gaat het in deze maanden nog immer voort met volkskracht te verliezen,
het lijdt toch nauwelijks twijfel of als over een halve eeuw Franschen en Duitschers
weer tegenover elkander komen te staan, beiden zonder bondgenooten, de Duitschers
opnieuw in de meerderheid zullen zijn. Dit vooruitzicht beheerscht de gansche
vredespolitiek der Fransche regeering en wij, neutralen, zijn al te zeer geneigd om
die uit het oog te verliezen. Frankrijk heeft overwonnen, maar...... het blijft zwakker
dan de vijand en moet dus van zijn overwinning een dusdanig gebruik maken dat
het, ook als zwakkere, in de toekomst veilig is.
De meest voor de hand liggende maatregel om daartoe te geraken is de afscheuring
van vijandelijk gebied, maar dit heeft groote bezwaren omdat men daarbij alle kans
heeft, zeer onbetrouwbare nieuwe onderdanen te krijgen. Vandaar dat alleen ten
aanzien van Elzas-Lotharingen - waarbij Frankrijk dit gevaar niet ducht omdat het
dit niet als vijandelijk gebied beschouwt - deze politiek gevolgd is, terwijl er
buitendien aan Franschen kant plannen schijnen te bestaan om ook het Saar-bekken
te annexeeren, hetgeen evenwel als wij de berichten mogen vertrouwen, op
tegenkanting bij Engeland of Amerika is gestuit. Hoe 't ook zij, al weet de Fransche
regeering nog zooveel gebied van het Duitsche rijk bij de republiek te voegen, zij
kan er niets aan veranderen dat de Franschen sterk in de minderheid zullen blijven
tegenover de Duitschers en het schijnt wel dat elke vermindering van het Duitsche
zielental opgewogen zal worden door toevoeging der Duitsche Oostenrijkers die
door den drang der omstandigheden tot vereeniging met de Duitsche stamgenooten
gebracht worden, wat ook de Entente hiertegen moge ondernemen. Frankrijk blijft
dus de bedreiging van den
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sterken buurman duchten, en als die buurman niet zijn vriend kan zijn dan moet het
zoeken naar een kunstmatige beveiliging, en omdat alle maatregelen van straf die
nu aan Duitschland toegepast zullen worden slechts tijdelijk kunnen baten en nooit
voorkomen dat over vijftig of honderd jaar opnieuw een overmachtig Duitsch leger
naar Frankrijk oprukt, moet het zoeken naar bondgenooten die immer tot steun bereid
zullen zijn.
De Fransche diplomaten steken dit alles allerminst onder stoelen of banken en uit
het weinige dat er bekend wordt omtrent de onderhandelingen in Parijs, blijkt duidelijk
genoeg dat hier de hoofdzaak schuilt van de punten van geschil die telkens tusschen
Amerika en Frankrijk schijnen te rijzen, omdat immers Wilson dit Fransche standpunt
ongetwijfeld ten volle respecteert, maar hij daarnaast toch nog wat anders, wat meer,
zoekt te bereiken dan beveiliging van Frankrijk tegen een Duitschen revanche-oorlog.
En bijzonderlijk ten aanzien van den volkerenbond moest het verschil in uitgangspunt
duidelijk aan het licht komen, want Frankrijk beschouwt noodzakelijkerwijs dien
bond als weinig anders dan een van de maatregelen waardoor het zich tegen den
sterken buurman zoekt te beveiligen, Wilson echter streeft naar iets hoogers, wil met
dezen vrede den grondslag leggen voor den werkelijken volkerenbond, voor de
vreedzame samenleving der volkeren in een grootere gemeenschap.
Dit moest wel noodzakelijk tot gevolg hebben dat het product van deze op
verschillend doel gerichte politieke stroomingen weinig voldoet aan
ideëel-pacifistische eischen. Tot een waarachtigen volkerenbond, Duitschland terstond
als gelijkwaardige opnemend, kon Wilson onmogelijk de Fransche staatslieden
bewegen, gesteld al dat hij zelf dadelijk reeds zoover had willen gaan, en zoo moest
in het ontwerp het Fransche standpunt aanvaard worden als hoofdbeginsel, terwijl
daarnaast de regels zoo gesteld werden dat zij eenmaal zouden kunnen
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dienen voor een waarachtige gemeenschap der naties van deze wereld. Vandaar de
overwegende rol, in het oppermachtige uitvoerende lichaam toegekend aan de thans
geassocieerde landen, met daarnaast een stel van bepalingen over vermindering van
bewapening, internationale rechtspraak, e.d. waarvan zij die nu vijanden van de
Entente zijn alleen kunnen profiteeren als zij eenmaal weer hun vrienden geworden
zijn.
Hierin moet dan het behoud van onze hoop op de toekomst gelegen zijn, indien
werkelijk dit ontwerp eenmaal de grondwet voor de vereenigde volkeren der wereld
zal worden: dat bij de uitvoering der bepalingen en hun toepassing op de Centralen
een zoo wijs gebruik gemaakt zal worden van de groote macht, in handen der
geassocieerden gelegd, dat men aan een nieuw Duitschland, ontdaan van de
overwinnaars-allures van nà 1870, de lucht die het noodig heeft om te ademen en te
leven niet zal onthouden. Ongetwijfeld, als men moest afgaan op de houding die nu
tegenover Duitschland wordt aangenomen - de afneming der koloniën onder het
voorwendsel dat Duitschland deze slechter zou beheeren dan b.v. Portugal; de telkens
verzwaarde wapenstilstandsvoorwaarden; de instandhouding der blokkade - dan kan
men dien hoop wel prijs geven. Maar de geestesgesteldheid die nu alles overheerscht
kan immers niet blijvend zijn, en als er eenige tientallen jaren voorbij zullen zijn en
Duitschland zich hersteld heeft van zijn slagen en tevens heeft bewezen voorgoed
afgerekend te hebben met het jonker-regime, dan zal toch wel de noodzakelijkheid
voor de Entente-volkeren om saam te leven met de degelijke en werkzame Duitsche
natie de machthebbers in den volkerenbond tot een gewijzigde houding jegens
Duitschland brengen.
Met dat al staat het vast, dat in den volkerenbond, die tegelijk met den vrede
ontstaan zal, de belangrijkste volkeren van het Europeesche vasteland geen
gelijkwaardige leden zullen zijn: Rusland, Duitschland, Hongarije, Bulgarije en
Turkije, zullen of heel en al buiten
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den bond staan, of als achteruitgezette en verbitterde leden toetreden, zoodat het
heilzame effect van den bond zeker nog niet dadelijk aan den dag zal treden. Engeland
behoudt daarom zijn vloot op volle sterkte Frankrijk zal zijn jongens geen vrijstelling
van dienstplicht geven, en alleen op Duitschland zal goed acht gegeven worden,
opdat het niet opnieuw zich ga wapenen als te voren.
Of er dan ten slotte van het ideaal nog iets terecht zal komen, zal van velerlei
afhangen: in de allereerste plaats van den loop van zaken in Rusland en Duitschland,
en daarom ook is het werk te Weimar van zoo groot belang voor de toekomst der
wereld. Men is daar nog pas begonnen met werken en wij kunnen ons nog niet goed
een oordeel vormen over hetgeen daar gepraesteerd is, maar dit kan toch voorshands
vastgesteld worden: het is een eerbiedwaardig ding, dat de Duitsche democraten
(sociaal- en andere) er in geslaagd zijn om in drie maanden tijds na nederlaag en
revolutie en terwijl het rijk aan den buitenkant bezet wordt gehouden door vijanden,
en van binnen onveilig gemaakt door burgeroorlog, het politieke leven weer aan den
gang te krijgen. Wat in Rusland niet gelukte, slaagde in Duitschland. Ook deze
opbouw is nog maar in zijn eerste begin en elken dag wordt het pas gevestigde gezag
door nieuwe gevaren bedreigd maar intusschen weet het zich te handhaven en het is
van het allergrootst gewicht dat er, zoo korten tijd na de revolutie, door de werkelijke
vertegenwoordigers van het volk vrijelijk wordt onderhandeld in een openbare
vergadering, niet bedreigd door bajonnetten. Dit kweekt vertrouwen en vestigt gezag,
schept nieuwe orde in de plaats van de anarchie die op den val der oude orde gevolgd
was, bereidt een toekomst voor het zoo zwaar geslagen Duitsche volk voor, ook al
mocht een Spartacus- of andere beweging komen die dit werk verhindert tot een
eind-resultaat te komen.
Om hiertoe te geraken was het onafwendbaar dat
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de sociaal-democratie partij koos voor haar oude vijanden, de burgerij, tegen haar
vroegere partijgenooten, die nu onder de Spartacus-vaan vereenigd zijn. Dat dit voor
velen een moeilijk, zwaar besluit geweest moet zijn, het laat zich niet betwijfelen en
het blijkt duidelijk uit de langdurige aarzeling van de regeering-Ebert eer werd
overgegaan tot de noodige krachtige maatregelen tegen de Spartacus-beweging.
Toch, het besluit moest vallen en het Russische voorbeeld was daar als een
waarschuwing die het vergemakkelijkte: voor den vrede was orde noodig, voor de
orde was Spartacus fataal. Evenwel, zij die het besluit namen zullen zelf voldoende
begrepen hebben dat zij door het eene gevaar te ontgaan een ander tegemoet liepen
en de ernstige stakingen op zoo vele plaatsen in Duitschland, de kracht der
Spartacisten in menige stad van belang bewijst dat de vijand waarlijk niet onderschat
moet worden. Een langdurige strijd zal inderdaad nog gestreden worden en niemand
kan zeggen of de ellende waaronder het Duitsche volk gebukt gaat ten slotte aan de
partijen der wanorde de overwinning niet zal bezorgen. Hoe men aan Ententezijde
staat tegenover dit gevaar...... men kan daar niet achter komen en het valt niet te
ontkennen, dat de politiek der Entente leiders tegenover de binnenlandsche staatkunde
in Duitschland even onvast is als tegenover het Russische probleem. En het schijnt
inderdaad een onoplosbaar raadsel: hoe men een verslagen volk tegelijkertijd tot
volslagen machteloosheid moet brengen en het op de been houden......
Niet voor de eerste maal in de wereldhistorie blijkt het minder moeite te kosten
een oorlog te winnen dan een goeden vrede te sluiten.
Groningen, 21 Febr. 1919.
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Leestafel.
The problem of Japan...... by an ex-counsellor of legation in the Far East.
Amsterdam-Rotterdam. C.L. van Langenhuysen. 1918.
Dit boek bevat tal van historische aanteekeningen, waarvan de kennis noodig is voor
ieder die zich een beeld tracht te vormen van de verhouding van Japan tot andere
landen. In dat opzicht is het dus, zonder tegenspraak m.i., een belangrijk werk.
Maar of het dat ook is met het oog op de beschouwingen welke de schrijver aan
zijne geschiedkundige gegevens vastknoopt?
Men zou deze vraag allicht met wat meer stelligheid kunnen beantwoorden,
wanneer hij niet gemeend had, zijn naam te moeten verzwijgen; nu weten wij niet,
met welke mate van gezag hij spreekt. Is hij in de gelegenheid geweest, velerlei te
weten te komen wat ons verborgen bleef?
Er is reden, aan de juistheid van zijn oordeel te twijfelen, wanneer wij b.v. op blz.
186 lezen dat een van de omstandigheden welke tot de verovering van onze koloniën
door Japan kunnen leiden deze is, dat eene groote mate van antipathie is ontstaan
tusschen het blanke en gele ras; eene andere, de houding der inlanders tegenover
hunne blanke bestuurders. ‘Volgens menschen die het langst onder hen hebben
geleefd, bestaat er een bittere rassenhaat’... ‘De nieuwe leus van Japan: “Azië voor
de Aziaten”, is een groot gevaar, want die leus vindt volle instemming bij iederen
Oosterling, van Suez tot Kamtsjatka’. En de schr. gaat op de volgende blz. zelfs
zoover dat hij zegt: ‘Wanneer dus Japan ooit zou besluiten toe te slaan, dan zou het
een zijner beste wapens in Ned. Oost-Indië vinden in de sympathie van de massa's
der inlandsche bevolking’.
Ik geloof er niets van. De ontwikkelde inlander ziet over het algemeen zeer goed
in, dat zijne rasgenooten zichzelven nog niet kunnen besturen, dat nog leiding van
eene meer ontwikkelde natie noodig is. En voor die leiding geeft hij verre de voorkeur
aan de Nederlanders dan aan de Japanners. Zeker, er zijn wel eens uitingen in
revolutionairen, zelfs in anarchistischen geest, maar die vinden onder de vreedzame
‘massa's der inlandsche bevolking’ gelukkig nog weinig weerklank.
Onze anonyme legatie-raad heeft, geloof ik, al uit zeer onzuivere bron geput.
Zou dat ook niet het geval wezen met zijne mededeeling op blz. 131, dat ‘de
Engelschen het groote belang beseffen van de Filippijnen in Ame-
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rikaansche handen, om Duitschland uit Celebes te houden. Als Duitschland Holland
mocht aantasten (het boek is blijkbaar reeds verscheiden maanden geleden
geschreven!) zou de coalitie zonder verdere plichtpleging Celebes in bezit nemen’......
Op blz. 101 lezen wij dat ‘de oorsprong van den wrok van Engeland jegens
Duitschland ligt in het verre Oosten; alle aanwijzingen, dat dit het ware kruitmagazijn
van den wereldstrijd is, worden echter zorgvuldig, men zou haast zeggen stelselmatig
ontkend’...... Op blz. 216, dat ‘Amerika's deelneming aan den volkerenstrijd op geen
anderen grond te begrijpen is dan deze, dat het zijn volle kracht in de schaal moest
werpen als tegengif tegen Japansche eischen’.
Ik zal mij wel wachten, over deze (en andere!) onderwerpen in discussie te treden;
ik kan alleen zeggen dat de schr., mij althans, in geenen deele heeft overtuigd. Zijn
gansche werk overziende, komt het mij voor dat de beste gedeelten daarvan die zijn,
waarin hij de verhouding van Japan tegenover China, Rusland en, tot zekere hoogte,
ook Amerika uiteenzet.
E.B.K.
Corn. J. Gimpel. Amsterdam oud en nieuw. Stemmingen en studies,
geïllustreerd naar teekeningen van H. Heuff en met reproducties naar oude
teekeningen en schilderijen. Amsterdam. J.M. Meulenhoff, 1918.
Een goed geschreven, mooi gedrukt en keurig geïllustreerd boek over - zooals de
heer R.W.P. de Vries in zijne inleiding zegt - ‘Amsterdam in de 20e eeuw, met
terugblik op vroegere eeuwen’.
Mij dunkt: een dergelijk werk moet wel in den smaak vallen van de talrijke
bewoners van 's lands hoofdstad, die met trots en met liefde spreken van hun
Amsterdam. Een ‘provinciaal’ leest het zeker óók met genoegen; maar om er het
ware van te genieten, dient de lezer - wat alleen de Amsterdammer doen kan achtereenvolgens de wandelingen door de verschillende deelen der stad te maken
welke de heer Gimpel hem aanwijst en, zich door dezen latende leiden, zijnen oogen
den kost te geven.
Hij zou het zich niet beklagen!
E.B.K.
Mr. J.A. van Hamel. Nederland tusschen de mogendheden. Amsterdam,
van Holkema en Warendorf 1918.
In dit werk geeft de schrijver een ongetwijfeld zeer lezenswaardig overzicht van de
verhouding van ons land tot de omringende staten. Zij, die van de geschiedenis des
vaderlands eene grondige studie hebben gemaakt, mogen beoordeelen, of de heer
van Hamel de personen en toestanden altijd juist heeft geschetst en beoordeeld; zeker
is wel, dat aan zijn boek eene uitvoerige studie is voorafgegaan en dat de schrijver
zijne ‘grondstellingen’ met talent verdedigt.
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Gelijk Bismarck de leer huldigde dat Duitschland allereerst moest zorgen, steeds
goede vrienden met Rusland te blijven, zoo komt de heer van Hamel, op grond van
wat hem de historie, van den opbouw van onzen staat af, heeft geleerd, tot deze
slotsom (grondstelling V): laat Nederland zorgen, steeds op goeden voet te blijven
met Engeland.
Opvallend is het, dat de lessen, door hem uit onze historie geput, slechts voor een
betrekkelijk klein deel gegrond zijn op de ervaringen der 19e eeuw, nadat Nederland
als onafhankelijke staat was herboren en als koloniale mogendheid optrad. Wat wij
met betrekking tot dit laatste vernemen (blz. 379-383) schijnt mij zeer oppervlakkig,
en soms bepaald onjuist. Bengkoelen (blz. 381), dat eene Engelsche bezitting was,
kwam tengevolge van het Londensch tractaat van 1824 in onze handen. Ik vermoed,
dat de schr. Padang bedoeld heeft als hij van Bengkoelen sprak. Maar was het dan
niet goed geweest, ook te vermelden waarom Raffles met de overgaaf van die plaats
talmde? Men denke aan zijne vér strekkende plannen, die (gelukkig voor ons) te
Calcutta geen bijval vonden, om de van ons geheel onafhankelijke binnenlanden van
Sumatra onder Britsche suzereiniteit te brengen; zijn optreden in Palembang staat
daarmede in verband. Ook had men van den schr. m.i. wel eenige toelichting kunnen
verwachten, waarom Raffles zich meester maakte van Singapore, en in de Lampongs
optrad zooals hij deed: Straat Malakka en Straat Soenda waren de toegangen tot de
Indische Zeeën!
Afgescheiden hiervan, in de 19e eeuw heeft de koloniale politiek in onze
verhouding tot Engeland eene belangrijke rol gespeeld. De heer E. de Waal (Onze
Indische Financiën I) heeft daaromtrent veel belangrijks meegedeeld. Ik meen te
mogen aannemen, dat diens beschouwingen den heer van Hamel onbekend zijn
gebleven; anders had hij er, dunkt mij, zeker uit geput.
Het zou mij veel te ver voeren, indien ik, die boven een der elf grondstellingen
van den heer van Hamel even aanroerde, dat ook met de tien andere wilde doen. Laat
ik er mij toe bepalen, hier melding te maken van de beide laatste, die bij de overgroote
meerderheid van ons volk ongetwijfeld instemming zullen vinden:
X. ‘Het staatkundig belang (brengt) mee, dat Nederland zich zooveel mogelijk
kan handhaven als een centrum van neutrale integriteit, en het principe van
internationale rust en stabiliteit vertegenwoordigen.
XI. ‘De positie van ons land, zoowel wat de lijnen van zijn internationale staatkunde
als wat zijne innerlijke nationale levenskracht betreft, is in de sterkste mate verbonden.
met de leidende plaats van het Huis van Oranje-Nassau’.
E.B.K.
Onze Koloniale Landbouw. II. Het boschbedrijf in Ned.-Indië, door Ch.S.
Lugt. Tweede druk. Haarlem. H.D. Tjeenk Willink en Zoon, 1918.
Het is geen gewoonte, in Onze Eeuw herdrukken te bespreken, en ik
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heb geen reden, van die gewoonte thans af te wijken, nu de schr. van mijne
opmerkingen ten aanzien van den eersten druk (Onze Eeuw, 1913 I, blz. 142) geen
notitie genoemen heeft. Van Overstraten heet ook nu nog van Hoogenstraaten; taal
en stijl zijn niet verbeterd. Het is toch jammer, dat men het niet de moeite waard
vindt, in zoo'n nuttig boekje onbeholpen uitdrukkingen en on-hollandsche woorden
te vermijden.
E.B.K.
J.H. Speenhoff. Honderdtien krekelzangen. Amsterdam Van Holkema en
Warendorf z.j.
Hier zijn honderdtien krekelzangen van den bekenden ‘dichterzanger’ Speenhoff uit
de oude ‘Groene’ gebundeld. Over het heel bijzonder en zeer eigenaardig talent van
dezen waren volksdichter behoeft wel niets meer te worden gezegd. Natuurlijk zijn
deze honderdtien onderling sterk verschillend, niet alleen wat den toon en het
onderwerp betreft, maar ook ten aanzien van hun waarde. Er zijn er bij - niet weinige!
- prachtig in hun soort, ook vele puike, voorts goede, minder geslaagde ook wel.
Geestig, guitig, grappig, raak, snijdend, weemoedig, treffend...... men kan deze en
vele andere adjectieven gebruiken om elk der honderdtien te kenschetsen. Ze zijn
ook leerzaam, beschamend, bemoedigend, opwekkend. En alle actueel. Van een
actualiteit, die niet gauw voorbijgaat, omdat Speenhoff kans ziet achter de
dingen-van-den-dag telkens den blijvenden grond te belichten.
H.S.
Lode Baekelmans. Mijnheer Snepvangers. Amsterdam. P.N. van Kampen
en Zoon. z.j.
Er is allerkostelijkste Vlaamsche humor in dit boekje; niet overal. Mij troffen van
de vijf hoofdstukken de twee eerste en de twee laatste het meest; de reis naar
Zwitserland in Hoofdst. III is wat gewild-grappig. Maar dit daargelaten, hoe prachtig
is die figuur van den Antwerpschen ‘sinjoor’ en zijn vrouw, hun dochter en de heele
omgeving geteekend! Ook waar er ‘charge’ is gevoelt men toch dat de schr. deze
typen volledig kent en ze heel echt weet te teekenen. Daardoor leven al deze figuren
voor ons en het is sympathiek volkje. Prachtig is ook de oorlog geteekend, die als
een gruwelijke verschrikking in het plesant leven dezer rustige spitsburgers komt
vallen. ‘Het leven was zeer fraai en redelijk’ lezen wij in den aanhef van het verhaal
als de filosofie van ‘mijnheer Snepvangers’, wanneer zijn kruidenierszaakje zoo goed
floreert. Maar aan het eind zegt zijn vriend Peer dat het leven ‘griezelig’ is......
Daartusschenin lag ‘de vlucht der saksische kanarievogels’, de trots van Snepvangers,
tijdens wiens eigen vlucht bij het bombardement van Antwerpen een buurman de
vogels had losgelaten. Ziedaar de diepere humor onder al de zotternij. Een treffelijk
boekske.
H.S.
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[Tweede deel]
Fragment uit ‘Banden’
Door Carla van Lidth de Jeude.
... - Op Een Inspringende Hoek Van Den Weg, Daar waar 't koel was onder een paar
hooge boomen, wachtten ze met hun viertjes. Emmy bengelde haar beenen langs den
slootkant af, schopte met haar laarzen in het stoffige gras, om een paar kalven aan
te hitsen, die nieuwsgierig, met bewegelijke neusgaten naar de kinderen staarden.
Loutje met kleine Tiny bij zich, op een omgehakten boomstam gezeten, stuurde
telkens Frits naar 't midden van den weg om uit te zien. - ‘Kijk goed, of je nog niets
ziet...
- Jaa! riep Fritsje thans, omhoog springend. - Ik geloof 't! Met een sprong was
Emmy overeind, stond achter hem. - 't Is de melkwagen van Evertsen,’ zei ze,
verachtelijk bedarend. - Kan je dat nu niet zien?’ Beschaamd ging Frits terug naar
zijn plaatsje op den stam. Emmy bleef ongedurig op en neer loopen, scherp turend
in 't verschiet van den langen zonnigen weg. - Ik ben nog altijd niet zeker of Gijs
wel gegaan is, naar station...’ opperde Loutje bedenkelijk. Ik dacht stellig... Papa.’
- Nietwaar, besliste Emmy, ‘ik heb zelf gezien dat Gijs zijn schoenen poetste in 't
koetshuis dat doet hij altijd als hij rijden moet.’ Loutje gaf geen antwoord, schudde,
niet overtuigd het hoofd. - Niet
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wegloopen, zus’ trok ze kleine Tiny aan haar schortje terug. - Blijf nu nog even zoet
wachten, dan komt Gijs... en Cora... met tante Liek. Wil Tiny dan graag meerijden!
... - Nu zijn ze 't echt,’ jubelde Emmy, dol uitgelaten opeens, ronddansend in 't
witte stof, dat als poeder in de voren van het rijpad lag. Hals over kop holden ze alle
drie naar haar toe. Loutje, Frits en Tiny drongen om Emmy heen. - ‘Ja 't is Cora.’
gaf Loutje toe. - En ik zie tante Liek zitten, Zie je haar hoed?’... - Papa zelf. Toch...’
ontviel Emmy scherp onderscheidend. Loutje triomfeerde! ‘Zie je nou wel?’
Teleurgesteld dropen ze af, schoolden samen aan den kant van den weg om plaats
te maken. Nu was er geen sprake van de dogkar te bestormen en meerijden, 't laatste
eindje... Wat wist Papa van hun stille overeenkomst met Gijs, die altijd al inhield
hier, ze goedig allemaal inlaadde, zelf als een grootvader zat met zijn versleten livrei
tusschen de kinderen in. Papa kende 't pleizier van zulke kleine triomftochten niet,
en Emmy die zich verantwoordelijk voelde voor 't mislukken van 't plan, legde kleine
Tiny uit: ‘Je kunt niet meerijden Tiny. 't Is Gijs niet. 't Is Papa, en dan kan Cora nooit
stilstaan. Wees nou stil, dan kan je tante Liek wuiven...’ Vlakbij waren ze nu opeens.
En uit de stofwolk die Cora's beenen opjoegen kwamen de kinderfiguurtjes te
voorschijn. - Dag Tante! Dag tante Liek!’... Liesbeth had ze al gezien. Half omgekeerd
bleef ze wuiven, lachend groetend, om Papa heen.
- Kom! gebood Emmy, Fritsje meesleurend, en in galop hielden ze het rijtuig bij.
Loutje met Tiny kwam achteraan.
- In de koele schaduw van de beuken voor 't huis ontving Johanna haar zuster met
de thee. Vlug en lenig sprong Liesbeth van de hooge dogkar af. Emmy en Frits die
hard geloopen hadden, dolden warm uitgelaten om haar heen. Tom, de boxer snoof
wantrouwend aan haar rokken, het kleine keffertje Puck bleef blaffend om haar
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heen springen. Liesbeth lachte, kuste Johanna. - Liek! Johanna's stem kwam bijna
niet over 't rumoer heen. Kalm en plechtig deed ze, onder 't lawaai, slechts even
fronsend tegen Frank die barsch gebood aan Fritsje, - Breng weg die hond. Hoe
dikwijls heb ik gezegd, dat ik hem hier niet wil hebben loopen?’... 't Ventje sloop
heen, Tom aan den halsband met zich voerend. 't Kropte in hem, dat Tom, dat goede
dier, altijd de schuld kreeg. Papa kon hem nu eenmaal niet zien. Puck maakte altijd
zoo'n geweld, maar Tom toch niet... Koest maar, koest, zoet, troostte hij, handig met
zijn kleine vingers de knip van den halsband om den zwaren ketting sluitend. Zoete
Tom! Het dier legde zich hijgend in de schaduwstreep naast zijn hok. Langzaam liep
Fritsje weg, telkens zag hij nog eens om. Arme Tom, die nu weer aan de ketting
moest. Toen hij bij de anderen terugkwam was Papa verdwenen. Moeder schonk thee en
tante Liek zat diep in haar stoel gedoken. Hij hoorde haar druk praten met Moeder,
en telkens lachten ze allemaal. Toen ze hem zag aankomen, stak ze haar hand naar
hem uit. - Kom eens hier Frits, ik moet jou nog eens bekijken. Je bent zoo'n groote
jongen geworden.’ - Hij kwam voor haar stoel staan, keek een beetje verlegen naar
haar op. met zijn ondeugende oogen. 't Was niet prettig zoo bekeken te worden, maar
hij wilde tante Liek ook wel eens goed zien. Hij geloofde niet dat hij haar kende, al
zei Emmy van wel. Van je tweede jaar kan je je niets meer herinneren, dat was niet
waar... - Hij heeft konijnen, Tante; vertelde Emmy die graag meepraatte, tegen tante
Lieks stoel aangeleund. - Mag ik ze eens zien?’ vroeg tante en Frits wilde dadelijk
wegloopen, om ze te gaan vertoonen, maar Moeder zeide, straks als Tante wat
uitgerust was... Toen ging hij maar alleen 's kijken of ze nog wel groen hadden. - Ga
je mee? vroeg hij Emmy aan haar mouw trekkend, maar Emmy had alleen maar
oogen en ooren voor tante Liek. Tiny school verlegen achter Moeders stoel. Loutje
zat er zwijgend
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bij, haar oogen gingen van Moeder naar tante Liek, en van tante Liek naar Moeder,
die samen praatten van Oma, van Oom Reinout, al degenen die zij zagen als ze bij
Oma waren. Tante Liek wist van ieder wat te vertellen. Prettig dat Tante gekomen
was. Ze hadden bijna nooit een gast... De logeerkamer was nu zoo netjes, met dat
nieuwe tafelkleedje dat Moeder er gelegd had... Ze verheugde zich er op als Tante
zoo naar boven gaan zou. Moeder deed zoo opgewekt nu, lachte telkens, omdat tante
Liek zooveel aardige dingen zei. Tante bracht iets heel anders mee. - Wat het was,
kon 't kind niet omschrijven, maar ze onderging 't met een gevoel van bekoring, van
verfrissching... Nadenkend bleef ze naar Liesbeth zien, in haar goed zittend zomerpak,
waaruit het wit der schoore dunne blouse frisch afstak, de stroohoed die luchtig
veerde op 't blonde haar, de gesoigneerde handen, onderuit het geplooide strookje
om haar pols, die achteloos klemden om den soepelen leeren tasch in haar schoot. Beelderig alles... Droomerig staarde ze haar voorbij nnaar het esschenboschje, waar
de zonnestralen doorheen piepten, als goudstofjes dansten over het gras. Wanneer
krijgen jullie vacantie Loutje? Tante Liek moest het tweemaal vragen. Emmy had al
lang 't antwoord gegeven, toen ze opkeek recht in tante Liek's lachend gezicht. Waar
zat je zoo aan te denken?’ - Nergens aan,’ schudde ze. - Zooals dat kind toch suffen
kan’, ontviel Johanna, met een tintje ergernis in haar stem. Langzaam steeg een
warme blos op ip 't peinzend kindergezichtje. - Allemaal gingen ze mee om tante Liek's koffer uit te pakken, waarin wondere
schatten voor hen verborgen lagen. Frits peuterde vast de riemen los, terwijl tante
Liek naar hoed afzette. Loutje nam hem aan, liet hem eerbiedig neer op een plank
van de kast... ‘Kijk eens naar dat kleedje, Tante. Het is nieuw’, snapte Emmy. - En
dit kussen legt nier ook altijd als Oma komt...’ Liesbeth was in de nis van de dikke
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muren voor het raam getreden, zag den tuin in met zijn wijde gazons, waarop het
gras hoog en welig groeide. Hooge iepen zetten het huis aan dien kant in de schaduw.
daarachter was de omrastering van een uitgestrekte weide..
- Nou de sleutel, Tante,’ drong Frits, en met de neuzen erop stonden de kinderen,
toen tante het deksel oplichtte. 't Duurde lang voordat er wat voor hen kwam. Loutje
en Emmy met volbeladen armen liepen op en neer, tante stapelde maar op, schoenen,
kleeren,... Maar toen kwam ook haast alles te gelijk. - Een portretlijstje voor Loutje.
...En... wat een gek pak was dat... voor Emmy?... O, een wit steenen poes met een
blauwe strik om zijn hals, ook van steen, en als je zijn kop achterover boog, was 't
een inktkokertje... snoezig. Maar ze zou er wel geen inkt in mogen. Zoo was 't ook
al aardig voor op haar kastje. Een zak prachtknikkers voor Frits, een wit beertje voor
Tiny, Doos met pralines voor Joost, die zetten ze weg, tot hij vanavond thuiskwam.
- Dank U wel Tante, dank U wel. Kijk 's Moeder! Johanna trad bedaard binnen met
het heele kleine broertje op haar arm, dat Liesbeth nog niet kende. Toen moest Tante
weer kijken en bewonderen, maar Henni was een beetje bang voor haar, en zette een
lip, keerde zijn kopje af... De kinderen drongen om Johanna heen, vertoonden allen
tegelijk hun schatten. ‘Mooi, aardig’ prees Johanna, maar tegelijk gleden haar oogen
bedenkelijk naar Liesbeth's bed, dat een uitdragerswinkel leek van allerhande zaken.
- Wat een rommel hebben jullie gemaakt!’ zei ze afkeurend. Niet met de laarzen
op de sprei, Frits! Denk je er om, dat we vroeg eten Liek!’ - Ja dat wist Liesbeth nog
wel. Haastig begon ze haar kast in te schikken. ‘Wat heb je véél meegebracht’ zei
Johanna met een blik op de vele blouses en japonnen die Liesbeth luchtig spande
om de houten kleerendragers, en in haar toon klonk misprijzen om dat vertoon van
weelde dat ze immer veroordeelde. Liesbeth glimlachte even, vluchtig voor zich
heen.
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- We gaan eten, Tante!’ gleed Emmy weer om de deur, met opgeborstelde haren nu
en een schoon wit schort. Beneden werd gegongd, Liesbeth had nauwelijks tijd gehad
haar reiskleeren te verwisselen. ‘Nu al!’ haastig schoot ze in haar lage schoentjes en
volgde 't kind naar beneden, naar de groote eetkamer, met zijn vele ramen, die
uitkwamen op een breed bordes. Aan de oostzijde van het huis gelegen, was de kamer
op dit uur van den dag al vrij donker, al stond buiten de zon nog hoog aan den hemel.
Hel blonk in 't midden der kamer de witte eettafel op, met zijn eenvoudig servies,
sober gedekt. Liesbeth's plaats was naast Frank, die al zat, ongeduldige blikken
werpend naar zijn vrouw, die nog door de kamer bewoog, Toen Liesbeth zitten ging
in den diepen, gebeeldhouwden stoel had ze het gevoel in een put te zinken, haar
smal persoontje scheen geheel te verdwijnen. Stil gleden de kinderen op hun plaatsen.
Loutje en Emmy over Liesbeth, met Frits tusschen zich in. Aan den anderen kant
stond Tiny's kinderstoel, naast Moeder; een stoel naast Liesbeth bleef nog onbezet.
Johanna zette zich aan 't boveneind van den tafel, opmerkzaam, langzaam vouwde
ze haar servet open; keek onderdehand scherp den tuin in. ‘Beginnen we!’ gaf Frank
het sein. Meteen klonk van buiten een haastig, schril fietsenbelletje. ‘Joost.’ Daar
hadt je hem. ‘Zullen we nog even wachten!’ stelde Johanna voor, de soeplepel zakte
alweer in haar hand. Maar haar man weerde knorrig: Joost kan zorgen op tijd te zijn.
Ik heb wel wat anders te doen dan op hem te wachten’... Zwijgend schepte Johanna
de soepborden vol, bogen zich de hoofden tot het tafelgebed. Toen kwam Joost naar
binnen, haastig, met verhit gezicht en bestoven schoenen. ‘Dag Tante’, groette hij
beleefd, 't eerst Liesbeth, en stak zijn hand uit. Hij had een knap, prettig jongensgezicht
met een open glimlach en sterke gave tanden. Zijn lenige figuur bewoog soepel in
zijn sportblouse. - Kon jij niet zorgen op je tijd te zijn?’ viel Frank uit. Met een
haastigen blik zag de jongen naar hem op. Was 't weer
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zoo? ‘Ik heb gereden wat ik kon, om er te komen, maar in minder dan een kwartier
kan ik 't niet’, zei hij aan tafel schuivend, en de lach die zijn gezicht zoo innemend
maakte verdween. Johanna met een veelbeteekenend gebaar duidde op zijn bord: Eet
nu maar. Stug lepelde Joost zijn soep. ‘Me dunkt, je hebt veel gekapt op de plaats,
Frank’, hoorde hij Liesbeth vriendelijk tegen Papa... ‘'t Leek me achter het huis zoo
kaal geworden.’ Och Heer, probeerde ze een praatje om Papa af te leiden! Kon ze
wel laten, als hij in zoo'n bui was, kreeg ze toch geen woord, niets dan een kort
antwoord om er zich af te maken. Er kwam een harde uitdrukking op het gezicht van
den jongen. Konden ze nu zelfs om een gast de stemming eens niet wat prettiger
maken? Nu had hij zich zoo gehaast om thuis te zijn en geen ergernis te geven... Kon
hij het dan helpen, dat meneer van Dam altijd over 't uur bleef kletsen? Zoo vervelend
zat hij hier, niet eens zijn schoenen uit kunnen doen... In de stad hadden een paar
vrienden hem gevraagd Zondag te komen zien, naar de voetbalmatch... durfde hij nu
niet eens mee aankomen vanavond... Er was ook altijd wat. Norsch zag hij voor zich
uit. Overal was het prettig en jolig in de wereld, behalve hier. ‘Heb je mijn
boodschappen gedaan?’ sprak Frank hem weer aan. Ja, die had hij gedaan. Onder
tafel schopte Emmy tegen zijn been. Hij zag op, en met verwonderlijke vlugheid van
begrip las hij van haar bijna niet bewegende lippen af, wat ze hem beduidde. ‘Zóó'n
doos chocola - van tante Liek - voor jou!’ Hij knikte begrijpend. Ze waren die manier
van converseeren gewend. Liesbeth die de samenzwering doorschouwde, lachte even
tegen hen beiden. Joost keek verlegen terug op zijn bord. Zoo'n groote jongen, die
zich zoo blij toonde met chocolaadjes! Emmy gichelde. ‘Eten Emmy! gebood Frank.
‘Ik ben al lang klaar!’ zei Emmy, brutaal rondziende. Emmy, met het duiveltje van
weerbarstigheid in zich, was de eenige onder de kinderen, die Papa's humeur
weerstreven durfde... Loutje zag
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haastig bezwerend op. Er kwam niets, gelukkig. Zwijgend in den schemerschijn van
donker behangen kamer, die zijn eenig licht ontving van wat het bordes groenig
tusschen de palmen door liet, zaten de kinderen, wachtend tot Papa zijn bord leeg
had. Johanna, met haar streng bleek gezicht, in trotsche rust, zwijgend tusschen hen
in. Liesbeth zag naar de wanden, waar familieportretten in breede lijsten gevat
onduidelijk wegschemerden. Zware, zilveren kandelabres stonden op den hoogen
schoorsteenmantel, met het witte gepleisterde vlak erboven, kaal en zonder spiegel.
Het was een zonderlinge mengeling van voorname weelde - overblijfsel van vroeger
dagen, - en slordigen eenvoud op ‘den Hoef’. In de oude betimmeringen, de
kostbaarheden in de vitrines, de enkele waardevolle meubelen, was nog de herinnering
bewaard aan de dagen, dat de ouders en grootouders van Frank Leeuwesteyn hier
hun weelderig landleven leidden, groote jachtfeesten hielden en de stallen vol paarden
hadden. Deze ruimten hadden hun geschiedenis, en in de oude boeken die Johanna
ieder voorjaar tot wanhoop brachten - als de zolder werd schoongemaakt en die kisten
haar zoo hinderden, - stond veel van de levensgeschiedenis van die oude voorvaderen
geschreven. Jaar op jaar werden die boeken bewaard, het was 't eenige uit dien ouden
tijd waarop Frank gesteld bleek, al had hij Johanna toegestemd ze van de stoffige
planken in de oude bibliotheek te verwijderen, toen ze hem voorrekende die kamer
niet langer ongedruikt te kunnen laten, nu 't gezin zich met de jaren uitbreidde.
Johanna voelde niets voor die oude historiën en traditiën aan den Hoef verbonden.
Als haar zin gedaan was, indertijd, hadden ze het heele huis met zijn vele trappen en
spelonkige kamertjes omvergehaald, en er een geriefelijk eenvoudig modern huis
neergezet, maar natuurlijk dat zou te duur geweest zijn, en spaarzaamheid had ze in
den loop der jaren wel geleerd, tot het haar voornaamste eigenschap geworden was,
waarnaar al haar gevoelens en appreciaties
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zich afmaten. Van het fortuin uit die oude dagen was niet veel ovegebleven en de
tegenwoordige eigenaar van den Hoef moest zich door heel wat bijbaantjes in staat
stellen het goed behoorlijk te onderhouden. Toch stond het te vervallen, de omgeving
was te groot voor één tuinman, en binnenshuis was veel wat de tand des tijds had
aangeraakt. Menig oud tapijt dat te versleten raakte, verwisselde Johanna blijmoedig
voor een goedkoop alledaagsch karpet, en ze had het zelfs heerlijk gevonden boven,
waar het vocht de oude leeren muurbekleedsels had aangetast, de wanden te voorzien
van een simpel gebloemd papiertje. Zoo was het degelijk eenvoudig en netjes, en
zag zij 't liever dan die vergane stoffige kostbaarheid, waarvoor zij niet voelen kon.
‘Wil je nog pudding Lou? Houd dan je bord bij.’ Het middageten, hoogst eenvoudig
was spoedig afgeloopen. Verlucht werden de stoelen achteruit geschoven, holden de
kinderen naar buiten. In den gang al kwamen de tongen los. Joost bleef achter om
het eten voor de honden klaar te maken. Haastig duwde hij de koude aardappelen
fijn, roerde de rijst, een lepel jus er bovenop, dat maakte het wat smakelijk... Nog
wat zout... ‘Niet zooveel jus, Joost,’ berispte Johanna, die het stond aan te zien. ‘Nee
Moeder.’ Zou hij Moeder, nu dat hij haar alleen had, vast eens vertellen van Nico's
invitatie of hij Zondag den heelen dag mocht komen? dan gingen ze 's middags naar
het voetbalveld... Als Papa dan vanavond een goede bui had, begon Moeder er vast
voor hem over. Zijn werk was bij... - Zeg Moeder... zei hij alvast, nog over de
hondenbakken gebogen. Johanna werd juist uit de kamer geroepen, daar was iemand
voor haar. Joost wachtte, hoorde haar praten in den gang. Ze kwam nog even terug.
‘Hadt je iets Joost?’ ‘Ik wou u maar wat vragen...’ ‘Wacht dan tot straks, dan kom
ik nog wel even bij je, ik moet nu eerst met Frits en Tiny naar boven.’ ‘Goed.’ Moeder
had altijd zooveel te doen met de kleintjes. Fluitend ging hij heen met zijn bakken.
‘Denk om je werk’, riep zij
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hem nog achterna. ‘Ja-a!’ ‘Daar is Joost,’ riepen de zusjes van buiten, ‘Ga je mee
rond met tante Liek? We moeten haar alles laten zien...’ Hij was dadelijk bereid. Ze
leidden Liesbeth overal rond, den tuin door, en 't boschje achter den moestuin, waar
't nat en vochtig was, en 't gras hoog over de paden groeide; de boerderij, en al de
lievelingsbeesten, want die waren er genoeg... ‘Weet je dit plekje nog, Tante? en
hadt U het nieuwe duivenhok al gezien?’ Liesbeth liet zich overal brengen, stapte
kordaat door het hooge gras, en over 't kippengaas heen, maakte kennis met Gera,
de mooie spierwitte geit van Emmy, en knoopte de oude vriendschap weer aan met
Hans, de stok oude ezel, die stond als een onbewegelijk blok middenin den
boomgaard. Joost schudde pruimen voor haar van het heel jonge boompje dat voor
het eerst droeg. ‘'t Mag niet Joost,’ waarschuwde Loutje, Maar Joost lachte haar
helder en jolig uit. gooide haar en Emmy met onrijpe appeltjes, die hij van den grond
opraapte. Emmy met haar stevige beenen was hem gauw ontvlucht, en hij zette haar
achterna; de nog warme avond ter spijt holden zij beiden tusschen de gelijke
boomenrijen door. Liesbeth leunde over 't hek, heimelijk niet erg op haar gemak
voor die koeien, die aan den overkant van den heg bijeenschoolden, en naar het
rumoer schenen te komen te zien. De lage zon tintte goud over de velden en huisjes
in de wijde verte. Donker en massief stond het geboomte van den Hoef tegen den
avondhemel aan.
‘Mooi is dat Tante, hè, 's avonds’, overdacht Loutje die bij haar kwam staan. ‘Heel
mooi,’ vond Liesbeth, maar zij voelde zich toch wat zonderling verloren in deze
oneindige ruimte, die stilte om en boven haar. ‘De Hoef’ lag heel eenzaam; van het
dorpje op een kwartier afstand, klonk geen geluid tot hier door. Alleen de klok kon
je hooren slaan, als de wind uit de goede richting woei en Zondags het luiden van
de kerk.
‘Ga je dikwijls naar het dorp?’ vroeg ze Loutje. ‘Alleen voor school’, zei het kind
onverschillig, en soms

Onze Eeuw. Jaargang 19

11
een boodschap voor Papa...’ Joost en Emmy kwamen weer aangerend, hun
luidruchtige stemmen klonken door de avondstilte.
‘We moeten naar huis,’ decideerde Loutje. ‘Jij moet nog werken Joost. Emmy en
ik zijn klaar.’ ‘Hè dat lamme werk.’ verzuchtte Joost, een kei voortschoppend. Over
het smalle landpaadje voerde hun weg terug naar den achtertuin van ‘den Hoef’, wat
ze door een klein houten hekje bereikten.’ Emmy vertelde tante Liek, dat Joost's
examen over tien dagen zijn zou, was Tante er dan nog?
‘'s Avonds zaten Johanna en Liesbeth samen op den breeden stoep voor het huis. 't
Schemerde al over de weiden, en de boomen stonden roerloos, zwart. Liesbeth met
haar handen achter haar hoofd gevouwen, leunde behagelijk achterover in haar stoel.
Johanna liet het naaiwerk zakken in haar hand. ‘Ik kan niet meer zien.’ zei ze halfluid,
met een blik op den stapel naast haar, waaraan nog zooveel had moeten gebeuren.
‘Morgen zal ik je wel helpen,’ beloofde Liesbeth. ‘Laten we nu maar wat praten.’
Johanna legde haar handen in den schoot, zag uit over het wijde gazon, waar inplaats
van bloemen, aardappelstruiken stonden op de bedden. ‘Ik zit niet graag zonder iets
te doen,’ zei ze, haar hoofd leunend tegen den stoelenrug.
Een uil kraste in de stilte. In de boomen bewoog een vogel in zijn nest, met veel
geruisch van vleugels. Tom, in zijn hok rammelde met zijn ketting. Uit het huis waar
al de kinderen sliepen klonk geen geluid door de openstaande ramen naar buiten. In
den lampenschijn van zijn verlichte kamer, zat Frank gebogen over zijn schrijfwerk...
Er was iets melancholieks in die stilte, vond Liesbeth, opziend naar den klaren grijzen
hemel, waaraan een enkele ster zichtbaar werd. Hier te moeten wonen, in die
doodelijke eenzaamheid...! - Er is toch iets geheimzinnigs in als 't avond wordt, vindt
je niet? overdacht ze halfluid. ‘Och!’ Johanna hield niet van filosofeeren,
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gaf zich geen tijd voor het ontleden van haar gevoelens en gewaarwordingen... ‘Dat
valt jou zoo op, omdat je uit de stad komt, hier is 't alle avond zoo. Vroeger haalde
ik een lamp en zat ik hier nog wel gezellig te werken, maar dat gaat nu niet, anders
komen we niet uit met de petroleum...’ ze zei 't met die onderworpen rust, waarmee
ze haar leven lang stukje voor stukje had leeren opgeven, en berusten... in groote en
in kleine dingen. Er was niets aangeleerds in haar, met haar scherpen practischen
blik overzag ze de dingen in het leven, schikte zich ernaar, zonder er lang bij stil te
staan, of zichzelf te beklagen. Liesbeth zag op naar haar bleek scherp gelijnd profiel,
waar om den vastgesloten mond toch iets bitters geslopen was, dat niet meer
uitwischte. Johanna had het niet gemakkelijk in haar leven, al klaagde ze nooit.
Vertrouwelijkheid lag niet in haar aard. Met harden dwang had ze zich aan het leven
aangepast, dat van haar slechts vroeg, nooit gegeven had... Zoolang Liesbeth terug
kon zien, was Johanna geweest, de ernstige, practische oudste zuster, die redderde
en drilde over de jongeren thuis; ze voelden meer ontzag, dan genegenheid voor haar.
Johanna kon alles, wist alles, en was stipt rechtvaardig, maar vroolijk, lief, en een
enkel keertje eens dwaas, was ze nooit. Echt jong was ze niet geweest, en toen ze
Frank Leeuwesteijn trouwde, misten ze haar niet lang... Haar huwelijk was niet
gelukkig, dat wisten ze allen, maar niemand had ooit een enkel woord van beklag
van haar gehoord. In trotsche gelatenheid droeg ze de leegte van haar hart, was ze
vóór alles moeder geweest... Ja de kinderen, dat was 't eenige...
‘Ik vind Tiny zoo'n dot geworden,’ begon Liesbeth met weeke buiging in haar
stem, ‘en Frits zoo'n groote jongen al... Toen ik hem het laatst zag, liep hij net...’
Johanna glimlachte. - ‘Ja wat veranderen ze in een paar jaar hè? Henri heeft veel van
Joost als baby’. Joost was haar trots en haar lieveling. Het eerste kind, de eerste
groote vergoeding. ‘Komt Joost er met het
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toelatingsexamen denk je?’ vroeg Liesbeth. Ze had al lang gemerkt, dit was de groote
zorg van al Johanna's gedachten. Johanna bewoog haar hand even in 't ledige. ‘Joost
heeft Franks goede hoofd, maar hij is zoo speelsch, hij weet niet wat werken is. Hij
kan 't zoo gemakkelijk van zich afzetten. Als hij klaar is, denkt hij om geen werk...’
‘Gelukkig,’ ontviel Liesbeth uit den grond van haar hart. Johanna fronste. ‘Of dat
nu zoo gelukkig is, weet ik niet. De vacantie is er om te luieren.’ Liesbeth zag den
grooten blonden jongen voor zich, met veel meer levenslust en beweegdrang in zich,
dan Johanna bij mogelijkheid benaderen kon... Zij, zoo streng en plichtvaardig voor
zichzelf, eischte veel van anderen. Maar Joost had gewerkt, den heelen avond had
hij stil gezeten in zijn vaders kamer, 't hoofd over de boeken gebogen, terwijl de
anderen buiten theedronken... ‘Als Joost slaagt voor de H.B.S. gaat hij tot November
heen en weer naar de stad, dan bij een leeraar,’ vertelde Johanna. Liesbeth wiegde
zachtjes heen en weer in haar schommelstoel. ‘Hoe vindt hij 't?’ - ‘Best. Joost is zoo
gemakkelijk, schikt zich overal en heeft overal vrienden.’ Ze glimlachte. Een
toegeefelijken warmen glimlach, die haar gezicht vermooide... Binnen sloeg het tien
uur. Ze zwegen beiden nu, zagen voor zich uit in de verte, die al zwarter werd. Uit
de slooten klonk het kikkergekwaak, een dik gorgelend geluid, dat bij warme avonden
hoort. ‘Kom,’ zei Johanna, haar stoel achteruit schuivend: ‘We gaan naar boven.’
Liesbeth maakte geen tegenwerpingen. Ze kende Johanna's gewoonte van vroeg naar
bed te gaan, de dag begon op den Hoef ook eerder, dan zij gewoon was. In zijn stille
kamer wenschte Liesbeth haar zwager goedennacht. Hij zat over zijn boeken gebogen,
te cijferen, zag met een vermoeid gebaar op, 't haar slordig weggestreken van zijn
voorhoofd. ‘Is 't al zoo laat?’ zei hij verwonderd, zijn hand uitstekend, schoof meteen
de boeken van zich af. ‘Ik ben moe ook,’ geeuwde hij, gemelijk zijn pen neerwerpend.
Met een harden smak
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trok hij den rol van zijn ouderwetsch cylinderbureau naar beneden. - ‘Klaar kom ik
toch niet,’ Johanna bukte zich om den asch van zijn stoel te vegen, zuchtend haalde
ze een stoffer: ‘Wat heb je weer geknoeid; de grond ligt vol. Nooit neemt hij een
aschbak.’ Frank antwoordde niet; trad haar voorbij, om op den stoep naar het weer
te gaan zien. Liesbeth ging langzaam den donkeren trap op naar boven, tastend naar
de treden. Johanna hield een kaars op beneden. ‘Ben je er?’ ‘Ja,’ gaf Liesbeth weer,
de deurknop in haar hand. Eenmaal in haar kamer hoorde ze niets meer. De dikke
muren dempten alle geluid; alleen toen ze het raam opschoof, sloeg Tom aan, die dit
een ongewoon geluid vond aan dezen kant van 't huis. ‘Koest Tom.’ riep Liesbeth
halfluid. Haar eigen stem klonk griezelig vreemd in de wijde stilte. Haastig trok ze
haar hoofd weer terug.
Na een paar dagen was Liesbeth geheel ingeleefd op den Hoef, schikte zich
gemakkelijk naar alle gewoonten. Iederen ochtend liet ze zich vroeg door de kinderen
roepen, die dit een pretje vonden, uittelden wie zijn beurt het was, of soms allen
tegelijk binnen buitelden: ‘Gauw dan Tante, sta vliegensvlug op, de eendjes zijn
vannacht uitgekomen!’ En Liesbeth, zoo tot de werkelijkheid geroepen, was
onmiddellijk bereid, deelend in al de kleine gebeurtenissen, die het leven op den
Hoef belangrijk maakten, waar voor alles het beweeg der kinderen de
aantrekkingskracht was. Op de gouden zomerochtenden, als het gras nog nat van
dauw was, trad ze met ze naar buiten, waar de duiven, met suizend ruischen van hun
wieken, al lager boven hun hoofden cirkelden, luchtig neerstreken aan hun voeten,
als Joost of Emmy het voer strooiden. Dikwijls bracht ze met Fritsje de oudsten naar
school, over een klein paadje dwars door de velden, om te bekorten. De rechte
grintweg terug, omdat het dan al warm werd en je daar de schaduw van wat
opgeschoten populieren vond. Loutje
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gleed dan dicht naast tante Liek, als Emmy en Fritsje altijd weer spelletjes doen
wilden, of vooruit holden, gleed zij haar arm door Tante's arm, en liep stil met haar
op. ‘Vertel nog 's iets, Tante!’ ‘Vertel jij mij eens iets.’ zei Liesbeth dan soms. Maar
Loutje kon niet gemakkelijk geven van zichzelf... Soms als Liesbeth vroeg vertelde
ze van school, van die rumoerige klas, waarin haar aandacht altijd afdwaalde. Meneer
Keezen die wel aardig was, vooral als ze alleen les van hem had in Fransch, maar
meneer Bas zoo vreeselijk ongeduldig...! En vond Tante dat niet naar, jongens op
school? Loutje vond het vreeselijk en zoo ruw waren ze... Liesbeth moest haar dan
vertellen van Mariaatje en Joséetje Rensen, die op een echte meisjesschool gingen,
met niets dan juffrouwen en meisjes zooals zullie. Maar onder het vertellen bekroop
Loutje toch ook weer de herinnering, hoe ze zich schuw en vreemd gevoeld had
tegenover die nichtjes, zoo goed als tegenover de dorpskinderen uit haar klas. Ze
keken haar zoo aan, en ze deden allemaal spelletjes en praatten over dingen die zij
niet begreep. Als ze bij Oma waren, werden ze wel eens bij hun gevraagd. Emmy
paste zich dan dadelijk aan, en kon heerlijk wild meedoen, maar Loutje wist nog,
hoe zij toen bij tante Clélie was gaan zitten en een boek van haar gekregen had...
Loutje hield niet van andere kinderen, die lachten om wat zij mooi of naar vond...
Soms verlangde ze wel eens naar een vriendinnetje, dat ze in gedachten uitbeeldde
zooals ze haar wenschen zou, lange gesprekken met haar houdend, en ze zou alles
begrijpen. Ook van juffrouw Bierens, de pianojuffrouw, die Loutje zoo heel lief
vond. Juffrouw Bierens was de ideaalfiguur van haar leven, ze was altijd vroolijk en
vriendelijk, en ze wist zoo'n heele boel, veel meer dan moeder, of iemand op school.
Loutje hield eigenlijk niet van pianospelen, was ook niet bijzonder muzikaal, Maar
sinds die lessen begonnen waren, was er een andere wereld voor haar opengegaan,
studeerde ze ijverig en
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nauwgezet de nare vingeroefeningen alleen om het pleizier van dat uur
Woensdagmiddags.
En altijd bracht ze bloemen voor haar mee. In 't voorjaar waren het tulpen geweest,
toen seringen, rozen hadden er niet veel gebloeid, maar juffrouw Bierens hield ook
wel van wilde bloemen en nu sleepte Loutje bossen bloeiende doorns en hagewinden
voor haar mee. Ze vertelde het aan niemand, dat ze zooveel van juffrouw Bierens
hield. Loutje vertelde nooit iets, en ze vroegen er ook niet naar, waren het wel gewend,
dat zij haar eigen droomleventje leidde.
Emmy kon het niet benaderen, dat Loutje tegenwoordig de vacantie zoo prettig
niet meer vond, omdat juffrouw Bierens dan uit de stad ging, en de
Woensdagmiddagen zoo gewoon verliepen als anders; 't al van een ononderbroken
alledaagschheid was, waarin niets moois was, ze ruw uit haar droomen opgeschrikt
werd door de zusjes die kibbelden, of Johanna die haar berispte dat ze weer zoo
langzaam zat te soezen boven haar bak met boonen, die ze afhalen zou... Ze wachtten
er op in de keuken! Op het schoolplein krioelde het van touwtje-springende joelende kinderen. Emmy
schoot er meteen tusschen in om mee te doen. De kinderstemmen sloegen lawaaiend
ait op het bewegend pleintje. De juffrouw van de laagste klas werd bestormd door
de heele kleintjes, die klossend op hun klompen haar tegemoet holden. Loutje met
haar smal figuurtje in de uitgegroeide jurk ging er rechtop, onopgemerkt tusschen
door. De deur stond open al, ze kon vast binnen... Liesbeth oogde haar na, wonderlijk
klein ding, met haar ernstig peinzend gezichtje. Zoo heel slecht passend in deze
omgeving waarin Emmy thuis was... De meester in de deuropening verschenen, nam
eerbiedig zijn hoed voor haar af.
Liesbeth groette terug. De kinderen, hun aandacht getroffen, gaapten haar aan.
‘Kom Frits, wij gaan naar huis, vent,’ voerde Liesbeth het kereltje mee, en Frits
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trotsch, praalde aan haar zijde: ‘Volgenden zomer Tante dan ga ik ook naar school.’
Voor Fritsje was dit het leven, de ingang tot dat bestaan, waarin je ‘een groote jongen’
werd.
Als Liesbeth thuiskwam, installeerde ze zich immer op de oude ronde bank, die
achter het huis om een dikken beuk was heengetimmerd. Op de heete ochtenden, als
de zonnewarmte al feller sloeg, de weide voor haar, waar de koeien droomerig
kauwden, stap voor stap de heele oppervlakte volgend - was 't daar koel en frisch en
Liesbeth hield ervan te luisteren naar het gegons der insecten om haar heen, het
geroe-roe der wilde duiven in de takken der kastanjes. De baby in de kinderwagen
hield haar gezelschap. Wat verder raapten Frits en Tiny kleine groene, afgevallen
kastanjes, uit het gras, brachten ze met ladingen in Liesbeth's schoot: ‘Als jeblieft
Tante!’ Liesbeth had Johanna's naaimand naast zich staan. IJverig dreef ze de naald
door het goed, tevreden telkens weer een afgewerkt stuk ter zijde leggend, aangestoken
door den geest van dit huis, waar vóór alles gewerkt werd, Frank, arbeidde van den
ochtend tot den avond, Johanna onvermoeid, ook de kinderen aanzette, ze allen een
kleine taak opdroeg, geen ledigheid kunnende aanzien. Ook Liesbeth preekte ze
onophoudelijk hetzelfde, overtuigd dat ook haar die prikkel ontbrak voor haar totale
genezing, want Johanna, wantrouwend, beschouwde Liesbeth nog als niet volkomen
hersteld. Wanneer ze haar aanzag, stak altijd de gedachte aan Liesbeth's zenuwziekte
in haar op, en voor haar begrip was dit niet zoo gemakkelijk uit te wisschen. Liesbeth
al werkende, had een glimlach voor Johanna's eigenaardigheden, die ze éen voor éen
zoo goed herkende, die Elly thuis zoo grappig nabootsen kon... En ze liet haar
gedachten gaan over Frank, met zijn zonderlinge manieren, die een boeman voor
zijn kinderen was, toch op het dorp op de handen gedragen werd... de kinderen elk
afzonderlijk haar belang inboezemend. Dit groote gezin, zoo apart levend van
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de overige broeders en zusters, allen met hun huishoudens bij elkaar. Als mama er
niet meer was, wat zouden de anderen zich dan bekommeren om Johanna...? Van
haar plaats zag ze haar oudste zuster door huis bewegen, hier en daar voor een der
ramen verschijnen of bedrijvig naar den moestuin loopend, bestellingen gevend,
regelend, naloopend overal tegelijk aan denkend. In 't voorbijgaan verbood ze de
kinderen: ‘Niet in je mond die vieze dingen Tiny! Liek, let jij er dan eens op!’ en
Liesbeth, klein tegenover die scherpen blik, riep het kind bij zich... Later op den
morgen liet Johanna zich dan moe, naast haar op den bank neer. ‘De jam wordt goed,’
vertelde ze, slechts daarvan vervuld. Ze bracht de warme zoete lucht mee in haar
kleeren. ‘O ja?’ Den heelen vorigen dag had Liesbeth meegeholpen frambozen en
bessen te plukken. Toen de manden 's avonds rood en frisch in den kelder stonden,
had ze de zaak als afgedaan beschouwd, voor Johanna begon vandaag het voornaamste
pas. ‘Je moet straks eens kijken. Ik heb 't recept van Franks moeder... Ik heb 't ook
aan Jeanne gestuurd...’ Liesbeth knikte. ‘Het zal weer warm worden vandaag...’ zei
ze voor zich uitziende, waar de lucht trilde boven de grijze pannen van het dak. ‘Ik
ben blij dat je het zoo goed treft,’ zei Johanna - 't is uitstekend voor je, zoo'n tijd hier
rustig buiten...’ Liesbeth vond het onaangenaam voortdurend als een herstellende te
worden beschouwd. ‘Waren de kinderen vanochtend op tijd?’ overdacht Johanna.
‘Je ging zoo laat met ze.’ ‘Ja, we waren nog te vroeg,’ vertelde Liesbeth. ‘Vindt jij...’
aarzelde ze, wel wetend, Johanna hield niet van inmenging in haar zaken, ‘Vindt jij
deze school eigenlijk een omgeving voor Loutje?’ Johanna keek verwonderd op. ‘Ik
bedoel,’ omschreef Liesbeth, ‘dat ik den indruk krijg of Loutje iets te kort komt.
Misschien, eens meer met andere kinderen...’ Het vlakke voorhoofd over haar
rimpelde even. 't Kostte Johanna altijd moeite over Loutje te praten of te denken, dit
kind van haar dat ze zelf 't minst begreep. Ze was
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te eerlijk om niet toe te geven, dat er iets van waarheid stak in Liesbeth's opmerking,
maar juist daarom maakte het haar kribbig. Ze wilde er niet op gewezen worden voor
ze voor zichzelf had uitgemaakt wat er met het kind moest aangevangen worden, als
deze school was afgeloopen. In een kosthuis in de stad werd te duur... ‘Het is het
laatste jaar,’ zei ze ontwijkend. ‘En dan?’ hield Liesbeth aan. Johanna schokte haar
schouders. ‘Zal ik eens zien. Loutje is een droomster.’ zei ze kort. ‘Dat moet er uit,
ik geef haar zooveel mogelijk te doen voor mij, dan wordt ze practisch...’ ‘Je begrijpt
haar niet...’ waagde Liesbeth.
Johanna stond op. Henri liet een geluidje hooren. Hij werd wakker, en ze boog
zich over hem heen. ‘Hoor eens Liek,’ keerde zich nog eens om. ‘Ik houd niets van
die overdrevenheden van jou. Jij hebt geen zes kinderen op te voeden als ik. Ik heb
geen tijd voor jullie gepluis en gevezel, en bij Loutje zal ik er ook niet aan toegeven,
dat kweekt maar ongezonde menschen van den tegenwoordigen tijd!’ Liesbeth knipte
even met haar oogen. De baby, warm en rozig, kwam uit zijn wagenkap te voorschijn,
op Johanna's arm. ‘Ik ga vast met hem naar binnen,’ zei ze omziende. ‘Breng jij Frits
en Tiny mee. Ze moeten al hun speelgoed netjes opbergen...’
‘...“Oom Daan is gekomen Tante,” kwam Emmy dienzelfden middag Liesbeth's
kamer binnengeloopen, waar ze bezig was zich te kleeden. Liesbeth liet den borstel
zakken in haar hand, schudde het haar naar achteren. Een paar dagen geleden, had
Frank haar verteld dat de troep van zijn broeder hier in de buurt in het kamp lag. Op
dien avond dat hij naar een verpachting reed en zijn schoonzuster had mee geïnviteerd
had hij haar het kamp van ver gewezen. Liesbeth had onverschillige belangstelling
getoond, en er verder niet over gesproken. Het “komt Oom Daan wel eens hier?”
zoo terloops tegen de kinderen, had haar niet over de
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lippen gekund. Nu overviel het haar. “Hij blijft eten,” vertelde Emmy. “Hij is op zijn
paard gekomen. Doe je nu je mooie blauwe aan, Tante?”
Emmy ga eens kijken, of mijn boek op 't tafeltje in het koepeltje is blijven liggen,
ik ben 't kwijt.’ verzocht Liesbeth. Emmy ging en Liesbeth stak langzaam een voor
een de spelden in haar kapsel, blij van de kinderoogen verlost te zijn. - Toen ze het
portaal overstak om naar beneden te gaan, riep Johanna uit de kinderkamer:
‘Liek! Daan is beneden! Ik wou je maar waarschuwen. Hij blijft eten.’ ‘Ik wist
het al,’ zei Liesbeth haar recht aanziende. Johanna boog zich weer over 't kinderbedje
heen, stoppend de lakens tot er van kleine Henri niets meer te zien was, dan zijn
donker kruintje... Liek nam het gelukkig verstandig op. Ze zou wel wijzer worden
op den duur. En Johanna zag er een gelukkig toeval in, dat Daan juist hier bracht,
nu Liesbeth bij hen logeerde.
Beneden rees uit den diepen rieten stoel, naast zijn broeder een donkere, slanke figuur
in kapiteinsuniform overeind, Daan Leeuwesteijn, Frank's eenige broeder. ‘Liesbeth,
hoe gaat het je!’ Zijn stem, zwaar als die van Frank had een diepen, donkeren klank.
Hij had niet verwacht haar hier te vinden, dat voelde Liesbeth, maar tegenover zijn
vluchtige ontroering, groeide haar zelfbeheersching. ‘Dag Daan,’ zei ze, rustig,
vriendschappelijk zijn hand drukkend. Ze wilde 't hem toonen, hoe daar absoluut
niets meer tusschen hen bestond. Zijn blik gleed over haar heen, terwijl ze zich over
hem neerliet; toen keek hij weer naar het bed met bruine boonen op het voorgazon.
‘Belachelijk!’ zijn oogen trokken klein, in zijn smal, gebruind gezicht. Liesbeth
streelde zachtjes Tom over zijn kop, die het verbod ten spijt, behagelijk gestrekt lag
op de steenen van den stoep. Frank lette er niet op, hij was in een goede stemming,
blies langzaam rook-
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wolken voor zich heen, telkens de asch aftippend op den grond. Die gewoonte die
Johanna tot radeloosheid bracht, zijn spoor op menig kleed had achtergelaten. Liesbeth
zag 't, schoof hem een aschbak toe, wat zijn broeder glimlachen deed. ‘Je bent in
lang niet hier geweest,’ zei hij thans Liesbeth aanziende. Hij had net bij zich zelf
zitten uitrekenen, dat het zes jaar geleden was, zes jaar, dat hij op een avond als deze
naar den Hoef gekomen was, om zijn geluk te nemen... het rampzalig weer verlaten
had, omdat zij niet gewild had. De eerste en eenige, die niet gewild had, en die hij
had begeerd. Het had zijn trots gestriemd, hem doen krommen in opstandig verzet.
Nog sloeg hem 't vernederende van die weigering... Zij had niet gewild... En hij had
gedacht haar zoo spoedig mogelijk te vergeten. Er waren meer vrouwen in de wereld,
wat beduidde tenslotte dat blonde zusje van zijn schoonzuster voor hem! Hij was
een kundig militair, maakte snel promotie en in de vluchtige bezoeken die hij op
‘den Hoef’ bracht, werd Liesbeth's naam niet meer genoemd.
Later toen haar engagement met Charles Imminck publiek werd, nam hij 't zoo
onverschillig op, dat het Johanna bijna beleedigde, zij die indertijd nog wel met
Liesbeth gekibbeld had om haar onverstandige weigering... In de jaren daarop, sprak
hij nooit meer van haar. Hij had gehoord van 't droevig ongeluk, dat Imminck van
zijn leven beroofde en Liesbeth gebroken had, maar met geen enkel woord had hij
ooit naar haar gevraagd, tijdens de jaren dat zij zenuwziek was. Hij wist haar thans
hersteld en in de wereld teruggekeerd, maar het had geen bizondere aandoening in
hem gewekt. Niets was verder van zijn gebachten geweest. dan dat hij haar hier
vanmiddag zou ontmoeten.
- Nu dat het leven hem onverwacht weer met haar in aanraking bracht, bekende
hij zich wrevelig, was 't nog niet uit, en terwijl hij sprak zagen zijn kleine, donkere
oogen geboeid naar de tengere verschijning, die een herinnering was en een verrassing
tegelijk. Ze was ouder
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geworden in die jaren... Haar gezicht leek smaller, minder scherp... minder levendig
ook... Er was iets nieuws over haar gekomen, dat hij niet omschrijven kon, maar
waarvan hij de bekoring niet los kon worden... Zij scheen zijn opmerkzaamheid niet
te achten, of hield zij zich maar zoo? Als ze lachte, was ze precies als vroeger.
Verstrooid gaf hij terug op haar vraag, hoe lang hij gereden had van het dorp naar
‘den Hoef’. ‘Een goed uur, denk ik, met het overgaan van het veer mee.’ - Warm?
‘Ja nog al, maar vooral stoffig.’
‘Hoe lang heb je deze bruine?’ vroeg Frank zijn broeders paard bedoelend. - ‘In
't begin van den zomer heb ik hem aangereden. Buitengewoon goed mee getroffen.
Heb je hem gezien?’ - ‘Ja, ik ben even in den stal geweest. Goed voor jou, voor mij
zou hij niets waard zijn.’ Paarden, dat was hun beider liefhebberij! Al levendiger
werd het betoog. Daan bezat te veel van zijn broeders zelfingenomenheid, om zich
niet geheel te geven aan wat zijn belangstelling had op dit oogenblik. Hij sprak
levendig, hield koppig zijn eigen inzichten vol, die Frank betwistte. Ze waren het
zelden eens, de beide broeders en toch bestond er een wondere gehechtheid tusschen
hen beiden, die Frank immer zijn tien jaar jongeren broeder, als den meest welkomen
gast op ‘den Hoef’ deed verwelkomen; de jongste in zijn druk werkzaam leven, soms
met verlangen dreef naar het eenzame buiten, waar hij was opgegreoid, zijn ouders
gestorven waren, en Frank het leven op den ouden voet voortzette.
Liesbeth voelde haar aandacht afdwalen, sprak zacht met kleine Tiny, die fleemde
aan tante's knieën, of ze vanavond weer vertellen wou uit dat heele mooie boekje? Toen Johanna beneden kwam, sprong Daan op om een stoel voor haar aan te
schuiven. Zijn goede manieren onderscheidden hem in 't oog loopend van zijn broeder,
die zich om de wellevendheid niet veel bekommerde, maakten een aangenamen
indruk die Johanna
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apprécieerde. Zij vroeg hem naar zijn dienst - gelukkig dat het zulk goed weer was,
wist hij nog wat een kou hij verleden jaar geleden had in 't kamp...? Maar haar
aandacht was bij het middagmaal. Vervelend eigenlijk, als de menschen onverwacht
kwamen. Eu Daan was het zoo goed gewend... Ze hoopte maar dat Mina de croquetjes
niet liet verbranden, zoo iets was in staat, Frank's humeur totaal te bederven... Hij
leek nu nogal goed...
- Aan de lange eettafel, waar de kinderstoelen onbezet al afgeschoven stonden, zaten
thans alleen nog de groote menschen, die geen haast hadden, bedaard de perzikpartjes
stroopend in hun hand, genietend van de rust van dit oogenblik. Johanna, nu geen
kindergevraag haar aandacht afleidde, geen kinderoogen haar meer bedelden ‘vast
op te mogen staan,’ een verlangen ten slotte door Emmy hardop geuit, en door Frank
toegestaan omdat het werd ingekleed onder het motto van ‘Joost die nog te werken
had’, - gaf zich aan het eind van den maaltijd, nu ook 't doorgeven der schotels
geëindigd was, meer onverdeeld aan het gesprek. Wat Daan vertelde van het
krijgsbedrijf, het gebeuren in eigen land en daarbuiten, interesseerde haar wel... Haar
ontging zooveel. Van hem hoorde ze nog eens wat... En Daan, de voet van zijn
wijnglas balanceerend in zijn slanke, bruine hand, praatte vlot en boeiend. Hij gaf
zijn oordeel en stalde zijn inzichten uit met die gemakkelijke wijze van spreken, die
hij zelf meesleepend wist. De stemming dreef op hem, zijn zware stem vulde de
kamerruimte, Frank's begeleidend lachen daverde er bij wijlen over heen. Johanna
leunde bevredigd in haar stoel achterover. En Liesbeth, het witte figuurtje dat aan
zijn zijde in 't niet verzonk, maar waarvan Daan zich de aanwezigheid geen oogenblik
onbewust was, Liesbeth sprak van tijd tot tijd een woordje mee, gereserveerd als ze
hem van 't eerste oogenblik had te verstaan gegeven.
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Soms even hel oplachend, als zijn waarlijk rake schets haar trof. En onder den schijn
van haar niet in het bizonder te achten, wist Daan dat hij feitelijk sprak tot haar alleen,
wachtend op den bijval van dat heldere geluid, dat brak uit den muur van haar
onverschilligheid, en zijn ijdelheid bevredigde. Hij wist dat hij geestig was, en
Liesbeth kwam haar ondanks onder de bekoring van zijn krachtige persoonlijkheid,
zoo uit het volle leven komend, waar hij middenin stond, een zweepslag van leven
brengend, op dit afgestorven hoekje der aarde. waar men bijna vergat, dat er nog een
wereld bestond buiten de grenspalen van ‘den Hoef’. Zijn woorden gingen over haar
heen, en ze voelde zich in hun macht gevangen, toch wel onderscheidend als vroeger,
welk een zelfingenomenheid er leefde achter al zijn doen; die hem met beslistheid
het oordeel vellen deed, waarvan hij geen afbreken duldde... zooals hij de dingen
zag, zoo waren ze... En ze waagde het niet hiertegen te spreken... toch heimelijk
terugdeinzend voor zijn mate van heerschzucht, waarmee hij haar, het nauwelijks
volwassen kind eens had willen dwingen,... te buigen... voor hem. Daar ging een
sterke invloed van zijn persoonlijkheid uit, waaraan zij niet ontkwam, en Liesbeth
wenschte, dat zij hem niet weergezien had vandaag. Buiten werd het al donkerder.
Van het bordes zeefde nog slechts groene schemerschijn naar binnen. De avond na
dezen warmen dag was drukkend, somber. De zon was schuil gegaan en in de vale
verte rommelde het. Frank, opmerkzaam gemaakt, spitste zijn ooren. ‘Onweer?’ ‘Daar hangt een bui,’ duidde Johanna, die al een paar maal naar buiten had gezien.
‘Mogelijk brengt hij wat regen mee’, hoopte Frank, naar buiten tredend. Een woeste,
plotseling opgestoken wind, dreef suizend dorre bladeren op den stoep, zwiepte de
coniferen maar 't bleef nog droog. Liesbeth rilde in haar dunne japon. Daan
onverschillig, inspecteerde de lucht. Johanna was al vol onrust naar boven. De ramen
moesten overal gesloten worden. Uit het in den met klimop begroeiden
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wand, vrijgelaten venster met zijn ijzeren traliën, stak Joost zijn hoofd naar buiten,
gaf teekenen naar beneden. ‘Oom Daan, komt u zoo nog even hier?’ - ‘Jongen, zit
jij daar met je geleerdheid verbannen?’ lachte Daan en ging naar boven.
- De regen suisde nu over de velden, waaraan de lage grijze wolken bijna te raken
schenen in 't witte verschiet. De paden van den tuin stonden blank van water,
stroomende stralen geeselden de ruiten. Telkens flitste een lichtstraal door de halve
duisternis in Franks kamer, scherp belichtend het staal der wapens aan den wand.
Een ratelende donderslag scheurde door de stilte, die Johanna huiveren deed. Frank
liep zenuwachtig op en neer, van het eene raam naar het andere, - ‘als de regen nu
maar weer niet te hard neerkomt’, bromde hij. ‘Die onrust van jullie bij een onweer’,
glimlachte Daan geamuseerd, achterover in zijn stoel liggend, de beenen over elkaar
geslagen. ‘Een onweer is iets magnifieks’... Hij bleef onverschillig onder de onrustige
vragen waarmee Johanna hem bestookte. ‘Zou je er wel door kunnen vanavond,
Daan? Als je wilt blijven logeeren, moet je het zeggen, dan laat ik een kamer voor
je in orde maken, of moet je er vroeg wezen, morgenochtend? De wegen zullen wel
slecht zijn...’ - Ik kom er best, weerde hij af, - zoo'n vaart zal 't niet loopen. Johanna
zag weer naar buiten. Ze was niet erg op haar gemak, deed half luid aan Liesbeth
verhalen van nog erger buien die zij in vroeger jaren op den Hoef had meegemaakt.
‘Toen het in de plataan is ingeslagen.’ ‘O ja’, Liesbeth knikte. Daan's oogen, klein
en scherp onder zijn goed geteekende wenkbrauwen, zagen haar aan. Hij had weinig
rechtstreeks tot haar gesproken, vermeed het, het woord tot haar te richten, maar hij
kon zijn blik niet van haar afwenden. En weer voelde hij zich onder de oude bekoring
komen, waartegen hij zich verzetten wilde. Zijn eigen zwakheid maakte hem kregel.
Eenmaal was het hem gelukt, zijn gevoelens
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af te schudden, hij had er genoeg onder geleden; nu dat hij 't al voorbij gewaand had,
ergerde 't hem dat het oude gevoel weer daar was. Het was dwaasheid... Maar terwijl
hij zat met het geluid van den gutsenden regen in zn ooren, zonk al zwaarder de
zekerheid in hem van wat hij geweten had, 't oogenblik dat zij als een verschijning
op den stoep tegenover hem had gestaan: Hij verlangde haar nog, hij had haar al die
jaren verlangd. Zijn trots stond in hem op. Maar hij voerde geen strijd. Hij wist
vooruit dat hij niet redeneeren zou... Hij zou 't wagen nog eenmaal, voordat zij weer
voor goed uit zijn leven verdween...
... - Frank was heengegaan, uit de torenkamer kon hij beter zien of het roggeveld
plat geslagen was. ‘'t Wordt wat minder’, waagde Liesbeth. ‘Iets’ gaf Johanna toe.
Er klonk alarmgeroep van boven: ‘Moeder Moeder! kom 's kijken! Op de kinderkamer
lekt het zoo...’! Met een sprong was Johanna bij de deur. ‘Zal ik helpen?’ Liesbeth
stond al achter haar en ook Daan was bereidwillig opgestaan en haar gevolgd. Boven
in het redderig door elkaar geloop, van opgestane kinderen, verschrikt van 't weer,
waar Johanna orders gaf en Frank weer tegenbevelen, Daan, behulpzaam met emmers
sjouwde, en alle handen samenwerkten, om het water te keeren, dat van een afdak
in de laaggelegen kinderkamer stroomde, voelde Liesbeth zich overbodig. Johanna
kregel, kon niet zooveel menschen om zich heen velen, gebood de kinderen naar hun
bedden terug te keeren. Liesbeth slipte een voor een de kamers binnen, ging
kalmeerend nog even de bedjes langs, nestelde Fritsje weer in zijn holletje, die
eigenlijk te slaperig was, om recht te beseffen wat er gaande was. Tiny huilde, ze
was haar badpoppetje kwijt dat altijd met haar slapen ging, en Emmy die al het
ongewone een pretje vond dook met overdreven gedienstigheid onder kasten en
stoelen, kroop onder de bedden om 't voor haar te zoeken... Toen Liesbeth al lang
Tiny met den hervonden schat verlaten had, was Emmy baldadig,
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nog niet te bewegen naar bed terug te gaan; op haar bloote voeten danste ze over het
zeil van het portaal, tot Papa, met luide stem, die schalde over de heele
bovenverdieping, haar gebood, onmiddellijk te maken, dat ze wegkwam. ‘Altijd moet
jij ongehoorzaam zijn!’ Loutje, geschrikt zat piekrecht in haar bed overeind, de lange
bruine haren om zich heen.’ ‘Hoorde u dien eenen harden slag Tante?’
‘Liesbeth ga jij tenminste naar beneden om thee te zetten,’ verzocht Johanna
gëirriteerd, met haar schoenen in 't nat staand. Het water kookt al lang...’
Liesbeth ging. Buiten begon de bui over te drijven. De slagen volgden elkaar met
langer tusschenpoozen op, en de regen vloeide gelijkmatiger, milder. Een lichtstraal
schoot door een dunne plek van de wolken heen, Liesbeth schikte de kopjes op het
blad. Boven werd nog heen en weer geloopen, maar 't rumoer bcdaarde... Met zware
stappen daalde Daan naar beneden. Ze voelde hem komen, hoopte dat Frank met
hem was... Maar hij kwam alleen. ‘Wat een emoties!’ lachte hij, de deur sluitend.
‘We zijn de situatie nu meester geworden boven’. ‘Gelukkig’, gaf zij weer, den
theeketel heffend in haar hand. Een breede kokende straal vlood in den trekpot.
‘Het klaart op dunkt me.’ Hij ging voor het raam staan, schouwde naar de luchten.
‘Nog maar een staartje wat er nu valt...’ zei hij, - ‘De bui is voorbij.’ Liesbeth zette,
geagiteerd de cosy op en af den theepot, begon weer over 't onheil in de kinderkamer.
‘Een halve zondvloed’, lachte zij druk. Ze wilde praten, onverschillig, waarover,
maar hij ging niet op haar leege zinnetjes in. En onrustig voelde ze zijn oogen op
zich. ‘Ik had niet gedacht, dat we elkaar vandaag hier weer zouden zien,’ viel hij
plotseling in, en 't geluid van zijn stem dwong haar naar hem te luisteren. - ‘Nee’ ontweek ze. Nu was het daar weer het oude, en ze stonden tegenover elkaar als toen...
Haar zwakke poging om een muur
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tusschen dat verleden op te richten, was mislukt. Eén woord van hem had hem omver
gegooid... Weer drong zijn stem in haar oor: ‘Liesbeth, weet je nog, wat ik je toen
gevraagd heb?’ Ze boog onmerkbaar 't hoofd. Hij trad een stap op haar toe. ‘Liesbeth
ik vraag 't je weer, ik vraag 't je nog.’ Ze week achteruit. ‘Ik heb je al eens
geantwoord’, zei ze. Een lichte huiver voer door haar heen. Dat Johanna nu niet
beneden kwam, of Frank... ‘Dat geldt niet voor nu,’ zei hij scherp. ‘De
omstandigheden zijn veranderd sinds. Maar als ik je zeg, dat ik niet veranderd ben...’
‘Ik ook niet’, bracht zij moeilijk uit. Hij voelde neiging te stampvoeten. Dat zij zóó
haar leven vergooien kon... Wat was er van haar geworden? Wat hield het leven nog
voor haar in? En hij wilde haar alles geven... Hij zag bleek tot onder zijn haren.
‘Liesbeth...’ ‘Nee’, schudde zij. Ze had een gevoel of ze zich niet langer staande kon
houden. ‘Dàn’, zei hij heesch, zich afwendend, ‘ben jij...’ gek, siste hem op de lippen,
maar hij hield zich in. Met moeite beheerschte hij zich. Toen tot eenige redding op
dit moment kwam Frank binnen. Liesbeth sidderde. Daan liep als een getergde leeuw
op en neer. ‘Het wordt droog,’ zei Frank gewoon, vlak in de geladen stemming. ‘Heb
je thee Liek?’
Ze reikte hem zijn kopje, blij dat hij zoo'n slecht waarnemer was. Haar hand beefde.
Daan ging heen, om zijn paard te bestellen... Toen Johanna beneden kwam, verkleed,
met droge schoenen, nog vol van 't gebeurde, miste ze onmiddellijk haar zwager.
‘Waar is Daan?’... ‘Zijn paard laten inspannen’. ‘Hij zal willen profiteeren, nu dat
het droog is,’ antwoordde Frank, en hij ging heen, om mogelijk zijn hulp aan te
bieden. Johanna keek verwonderd de leege kamer rond. ‘Heb je thee voor me, Liek?
- Jawel. - Bij 't geluid van haar stem zag Johanna haar zuster scherp aan. Liesbeth
zag grauwbleek, doodmoe in den schijn van de staande lamp, die achter de theetafel
ontstoken was. Er stak een vermoeden in Johanna op. ‘Wou Daan nu opeens
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gaan?’ verwonderde ze. ‘Het is pas negen uur.’ Liesbeth schokte haar schouders. ‘'t
Is nu droog’ zei ze, machinaal Frank napratend, Ze streek met de hand langs haar
hoofd dat klopte. Buiten klonk paardengetrappel in 't grint. ‘Daar heb je 'm,’ zei
Johanna naar buiten tredend. Even zag ze achterom, of Liesbeth volgde, toen ging
ze maar alleen. Liesbeth hoorde 't àl, met dubbel scherpe ooren, terwijl ze in de kamer
terugweek. Franks stalknecht voerde het paard bij den teugel. Franks stem, zwaar
op het voorplein, zei dat het goed was, dat Daan nu maar ging. Hij zou geen last van
buien meer hebben. De lucht klaarde op. Toen kwam Daan op den stoep, om afscheid
van zijn schoonzuster te nemen. Liesbeth zag zijn figuur in den lichtschijn, die uit
de kamer over den natten stoep vlood. Het grint glinsterde. Hij drukte Johanna's
hand, nam kort afscheid. ‘Adieu Johanna. Tot ziens!’ Er was een metaalharde klank
in zijn stem. ‘Daan.’ Liesbeth bleef stokstijf staan. Hij keerde zich al om, verdween
uit het licht. Geklir van zijn voeten in de beugels, gestuif van grint. Kees, de knecht
week achteruit, lichtte zijn pet voor de fooi, die hij in zijn hand voelde. ‘Kap'-tein’
groette hij ‘Adieu,’ riep Johanna's stem hem nog achterna. Frank noodde hem spoedig
weer te komen... De paardenstappen verwijderden zich. Frank en Johanna traden de
kamer weer binnen. Johanna begreep nu nu alles, en er was een ontmoedigende
ontstemming in haar. ‘Ik ben moe. Ik ga naar bed’, sneed Liesbeth alle mogelijke
vragen af...
Op den langen grintweg spoorde Daan zijn paard aan tot een razende jacht. Zijn
oogen zagen onheilspellend naar de uiteengedreven wolken aan den lichten
zomeravondhemel. ‘Toch weer, toch weer...’
- De volgende dag was Zondag. Een stille zonlooze Zondag. Liesbeth had bijna niet
geslapen. Het gebeurde met Daan had haar sterk aangegrepen. Bleek en moe zat ze
tusschen de kinderen in aan de ontbijt-
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tafel, waar een broeiend zwijgen hing. Johanna, al gekleed voor de kerk zag strak en
spits voor zich uit, maande de kinderen, die met haar mee zouden gaan, voort te
maken.
‘Ik wacht niet op je Loutje.’ Loutje at met tegenzin haar havermout. Zondags als
Mina uitging was hij altijd zoo leelijk, zoo dik en heelemaal koud. Moeilijk gleden
de proppen door haar keel. Ze voelde dat er iets hing in de lucht, wat het was kon ze
niet doorgronden, maar een onbehagelijk gevoel maakte zich van haar meester. Tante
Liek was ook niet vroolijk vanochtend. Schuw zagen haar oogen naar Frank die in
het ochtendblad verdiept zat. Zou Papa meegaan naar de kerk?...
‘Vooruit Loutje,’ maande Liesbeth die zag dat ze zat te droomen. Er flikkerde een
lachje over haar gezicht dat bemoedigend knikte tegen het kind. Er kwam iets warms
in Loutje's oogen, toen ze den blik beantwoordde. Lief was tante Liek toch altijd
voor haar, nooit snauwerig...’ Joost in zijn Zondagspak, glunderde. Hij ging er van
door straks, hij mocht... Den heelen dag bij Nico, waar 't altijd goed en prettig was.
Elken Zondag, een feestdag... - Liesbeth slaakte een zucht van verlichting toen de
kerkgangers waren heengegaan. Johanna, overvol van wat haar op 't hart lag, kribbig
tegen al wie haar in den weg liep, eindelijk het hek uitgaand, de voile strak om haar
bleek gezicht, Loutje en Emmy met zich voerend; al mopperend op haar man die
nooit op tijd klaar kon zijn, boven met kastdeuren klepte, heen en weer stoof, zoekend
naar zijn handschoenen. Joost met een smadelijk lachje bracht ze hem. ‘Hier Papa,
ze lagen op uw bureau.’ Verlucht greep Frank ze hem uit de hand, snelde zijn vrouw
achterna. Joost ging zijn fiets oppompen, vergenoegd lachend tegen Liesbeth. ‘Die
zijn weg, he Tante? Gaat u een eindje met me fietsen, op moeders fiets? dan brengt
u me naar de stad...!’ ‘Nee Joost, ik heb brieven te schrijven,’ verontschuldigde
Liesbeth die ook Loutje's bede mee naar de kerk te gaan, had afgeslagen. Ze snakte
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naar rust. In het koepeltje was 't vredig, somber stil. Het blad van de aucuba's hing
roerloos, glimmend nat van den regen van den vorigen avond naar beneden. Aan
iederen grashalm blonk een druppel. Liesbeth steunde de ellebogen op het ijzeren
tafelblad. Ze had haar portefeuille voor zich, maar verder dan ‘Lieve Clé,’ was ze
niet gekomen. Met het hoofd op haar handen gesteund, staarde ze voor zich uit. Frits
en Tiny had ze afgescheept; ze had behoefte alleen te zijn. De gedachten spookten
in haar hoofd, en willoos deden weer haar vermoeide hersens den zelfden cirkelgang
die haar heel dien nacht geen rust gegund had, en toch geen uitkomst bracht. Ze was
geschokt, uit haar evenwicht. Daan was gegriefd. Johanna zou haar verwijten doen.
Maar ze kon, ze kon toch niet anders handelen... Nog eenmaal, en met een helderheid
die haar zelf verschrikte, was haar verleden voor haar opgestaan, in de laatste uren.
Ze zag zich, aan Charles Imminck's zijde... Eén jaar van haar leven was ze gelukkig
geweest. Het was niet lang. Charles stierf tengevolge van een auto-ongeluk. Hij reed
zoo onbesuisd altijd... Tegen een boom was hij geslingerd. Onmiddellijk dood. Ze
sloot haar oogen bij die herinnering. O, de ontzettening van die jaren, dat ze niet
boven haar verdriet uit kon; als een kwelling was 't om haar heen, verwarde haar
geest. Langzaam, langzaam was ze in 't sanatorium genezen, in de wereld
weergekeerd, toch nooit heelemaal dezelfde, al leek 't voor de menschen zoo. Niemand
wist hoe moeilijk het leven nog voor haar geweest was, in 't afgeloopen halfjaar.
En toch had ze zich juist in den laatsten tijd sterker voelen worden. Ze werd
anders... Het scheurde niet meer in haar; het leed van haar leven wekte geen opstand
meer. Ze was 't anders gaan zien. En er was een besef van verzoening in haar gegroeid,
dat vrede bracht. En dan leerde je 't, te kunnen afstaan, te willen afstaan... en toch
getroost te worden, door diezelfde hand die neemt en geeft tegelijk. Het was een
wonderverzachtende
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hand, en 't deed je het leven zoo anders zien, en verdragen. Door de dingen heen,
niet er langs om ze te ontwijken, als ze zoolang vergeefs getracht had. Nu was dit
gekomen, en moeilijk bekende ze zichzelf dat ze weer neergeworpen lag... en onzeker
stond. Maar één ding wist ze in haar doffe moedeloosheid zeker. Wat Daan vroeg,
kon ze niet doen. Het zou een onrecht zijn tegenover hem en tegenover haarzelf. Te
veel van het voorbije was met haar samengegroeid. Wat ze eenmaal had bezeten,
kon geen mensch haar afnemen, maar opstaan en opnieuw beginnen, dat was voorbij.
Nooit meer......
- Toen Johanna uit de kerk thuiskwam, vond ze Liesbeth nog in het koepeltje zitten.
En blij haar alleen te vinden, koos ze deze gelegenheid uit, om eens rustig met haar
te praten. Er brandde een verontwaardiging in haar, die zich niet lang meer verhullen
deed. Heel den preek door had zij in gedachten zinnetjes samengesteld, die niet
missen konden, invloed op Liesbeth te hebben. Nog hoopte ze den toestand te
redden......
‘Heb je een mooien preek gehoord?’ begroette Liesbeth haar.
‘Ja, nog al goed. 't Is toch nog warm, als je loopt,’ zei ze bedrijvig haar mantel
over een stoelleuning hangend, tegenover Liesbeth plaats nemend. Liesbeth sloeg
haar portefeuille dicht.
‘Heb je aan Mama geschreven?’ Ze schudde van neen.
Liek!’ viel Johanna uit. ‘Ik heb het natuurlijk best begrepen gisteravond. Hoe kon
je dat doen!’ ‘Wat?’ ‘Wel denk je dat ik mijn oogen in mijn zak heb! Je hebt Daan
bedankt natuurlijk, dat is voor de tweede keer.’ ‘Ja dat is voor de tweede keer,’ gaf
Liesbeth toe, en er trok een zenuwachtige glimlach om haar mondhoeken, die Johanna
in verwarring bracht. O, ze begreep, dat het een heel ding voor Liek was. Het was
ook te gauw. Daan had verstandiger moeten zijn. Maar
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aan den anderen kant, was het geen uitkomst voor haar? Zag ze dat dan zelf niet?
Liek was zoo onpractisch... ‘Heb je heelemaal eens niet bedacht...?’ ‘Alles heb ik
bedacht,’ onderbrak Liesbeth haar vlak aanziende.
‘Dat heb je niet,’ betwistte Johanna, terugdeinzend voor de moeilijkheid opeens,
met Liek's oogen op zich, hardop te zeggen, wat zij in gedachten beredeneerd had.
Liesbeth was nog maar nauwelijks hersteld... En je durfde niet raken aan wat zij
verborgen hield. Liesbeth was zoo wonderlijk. O, dat Daan niet wat gewacht had,
dan was alles misschien nog goed geworden... ‘Ik begrijp wel dat het je een
overwinning kost,’ zei ze voorzichtig. ‘Je hebt zooveel doorgemaakt. Maar... je moet
ook eens aan de toekomst denken... Er is toch een tijd over heengegaan...’
‘Daar is geen tijd voor,’ viel Liesbeth in. ‘O je moogt er gerust over praten,’ ging
ze voort, Johanna aanziende. ‘Ik weet wel, dat jullie allemaal bang voor me zijn, dat
ik er niet tegen kan... Maar dat is... voorbij. Ik kan het nu... dragen. Maar verg dan
niet van me, dat ik dit alles van me afzet. En bovendien... bij Daan zou ik heel slecht
passen.’ ‘Hij is geknipt voor je.’ decideerde Johanna, op dien toon, die geen
tegenspraak duldde. ‘Jij bent zoo anders dan ik,’ ging ze schouderophalend voort.
‘Jij drijft zoo op je stemmingen, op je gevoel... Als ik jou was, zou ik ook eens verder
kijken... Als ons ouderlijk huis eens... niet meer bestaat, zou jij dan niet dankbaar
zijn, een eigen interieur te hebben?’ Er schokte iets in Liesbeth's trekken. ‘Dat zou
ik boven alles geapprecieerd hebben, als ik het had mogen inrichten drie jaar geleden,
met Charles. Nu... kan ik het niet meer.’ ‘Dat zou je wel. Je zoudt er wel over heen
komen, eraan wennen...’ ‘En dat zeg jij?’ deed Liesbeth plotseling verbaasd. Johanna,
met haar ervaring die zoo sprak? ‘Natuurlijk. Ik kan het zeggen...’ Niet zoo
gemakkelijk als te voren sprak ze.
Liesbeth zweeg, onaangenaam getroffen. ‘Een ander kan je in zulke dingen niet
raden’, zei ze zacht. Johanna
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zweeg, zag voor zich uit. 't Deed toch goed eens te praten met iemand die je na stond.
En Liesbeth was niet zoo opvliegerig meer... Als zij met Daan trouwde, bleven ze
van zelf ook onderling meer gelieerd. ‘Jammer - Je moet het zelf dan maar weten,’
zuchtte ze. ‘Ja,’ zei Liesbeth, kalmer nu ze uitgesproken had. Johanna stond op.
‘Begrijp je me?’ vroeg Liesbeth met een poging haar terug te houden. ‘Nee,’ zei de
ander eerlijk. ‘Maar er is zooveel in de wereld, dat ik niet begrijp, en ik heb geleerd,
dat over te laten.’ ‘Ik ook,’ zei Liesbeth zacht. -
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Traditie, rationalisme en individualisme,
Argumentatie in de 17e eeuw.
Door Dr. H.A. Enno van Gelder.
Op 31 October van het vorige jaar heeft men, en niet alleen de Hervormden, herdacht
wat vóór 400 jaar op dien dag geschiedde: hoe Luther zijn 95 stellingen aan de
kerkdeur te Wittenberg aansloeg. Zij vormden een openlijke aanklacht tegen de
Katholieke kerk, waarvan hij zeker op dat moment de draagwijdte niet besefte. Enkele
misbruiken in de kerk meende hij aan te wijzen, die langs vreedzame weg zouden
kunnen worden weggenomen. Maar het bleek na eenige jaren, dat Luther en de
Katholieke kerk onverzoenlijk stonden en dat alleen afscheiding, verdeeling der
Christenheid, opheffing der misbruiken kon brengen. Want Luther en de Paus
bouwden op verschillende grondslag; niet in dogmaticis, maar door hun verschil in
opvatting van de waarde van mensch en groep, van traditie, gezag en individu konden
zij niet tot elkaar komen. Dit feit maakt ook de Hervorming, die wij terecht rekenen
te zijn aangevangen op 31 October 1517 en niet met het optreden van Wycliff of Hus
of der Humanisten, van zoo verstrekkende beteekenis. Door de geschriften en
predikingen van Luther kwamen twee elementen in de cultuur, die, tot nu toe niet of
alleen in zeer geringe
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mate werkzaam, op den duur zouden uitgroeien tot een geheel nieuwe
levensbeschouwing, het individualisme en rationalisme. De Katholieke Kerk was
algemeen heilsinstituut, zij had de genade voor allen ontvangen en deelde die mede
aan de mensch. Zij bezat tevens gezag om uit te maken wat men moest en mocht
gelooven. Een dubbel middelaarschap tusschen God en mensch. Dat heeft Luther
ontkend, beide. Zijn geloof berustte niet op wat een menschelijk gezag hem
voorschreef, maar op innerlijke geloofservaring. Onmiddellijk verleent God ons de
genade en alleen het zuiver persoonlijke geweten kan de mensch overtuigen die
genade te bezitten.
Luther werd aangevallen en heeft zich verdedigd, maar daarbij heette het niet: dat
is mijn overtuiging, er staat geen gezag welk ook achter mij. Hij beriep zich op de
Schrift: de Paus en de conciliën kunnen falen, de Bijbel is Gods woord en geeft de
heilige en eenige waarheid. Zijn aanhangers organiseerden zich tot een kerk en
noodzakelijk werd daardoor de Schrift meer en meer autoriteit, hoe grooter groep
van, uiteraard verschillende, individuen steunde op de persoonlijke en innerlijke
overtuiging van die ééne leider. Maar ook anderen beriepen zich op diezelfde bron
en baseerden er hun overtuiging op. Welke was de juiste? Er werd gedecreteerd: de
Schrift moet uitgelegd worden volgens onze opvatting en die vindt men in onze
belijdenis. Daardoor kwamen practisch kerk en confessie te staan boven individueele
opvatting en Bijbel. Alleen de directe genade-verleening van God aan de mensch
bleef onaangetast.
Na Luther hebben Zwingli en Calvijn hun geloofsleeren opgesteld en verdedigd
op dezelfde grondslag: geen bemiddeling, geen kerkgezag, en met gelijke
ontwikkeling. Ook daar kwamen kerk en belijdenis langzamerhand toch meer op de
voorgrond, naast wat Luther had gegeven en wat blijvend voor alle drie was: de
persoonlijke heilszekerheid en de schriftautoriteit. Maar zij brengen ook iets nieuws,
iets alleen van het Calvinisme
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(waarin het Zwinglianisme opging): meer nadruk wordt gelegd op het ethische: de
mensch is zich bewust uitverkoren te zijn tot Gods eer, ter vervulling van Gods wil,
zijn wet. Ook dit punt verdoezelt bij de uitwerking der leer en bij de
dogmaformuleering door de gereformeerde kerk. Maar het is er in hun werken en
het kon wortelschieten in elk daarvoor ontvankelijk gemoed: de mensch bezit
individueel grooter waarde dan hem tot nu werd toegekend. - Aldus legden de
Hervormers de kiemen voor vier cultuurelementen van beteekenis: de waarde der
persoonlijke overtuiging; het gezag van de Schrift als eenige bron van het geloof, en
van de Confessie ter interpretatie; en de waarde van het individueele handelen. Hun
geschriften brachten ze nu over geheel West-Europa, ieder die hun boeken las moest
ook deze begrippen leeren kennen, al waren slechts enkelen er vatbaar voor ze uit te
werken en werkelijk in zich op te nemen. De groote massa ging met de drie leiders
mee, behoudend schriftgezag, confessionalisme en daardoor niet meer strikt
persoonlijke heilszekerheid.
Belangrijk is ook door de groote gevolgen het revolutionaire in Luthers optreden:
hij alleen was opgekomen tegen de traditioneel gevestigde macht der Kerk en hij
had succes gehad. De wereld had hem geloofd en de alleenheerschappij van de Kerk
was gebroken. De daad van één mensch, zoo scheen het, had een heel stelsel
omvergeworpen, het nieuwe had het oude overwonnen. Dat is van geweldige
beteekenis, omdat daardoor het besef levend werd, dat niet slechts het oude en
bestaande goed was. Men kan met de traditie breken. Dat vond ingang bij een te
grooter troep, omdat tegelijkertijd een maatschappelijke verandering1) in dezelfde
richting werkte: het kapitalisme met zijn grootere ondernemingen en nieuwe methoden
begon de handwerk-nijverheid te vervangen met haar kleinbedrijf en leerlingwezen.

1) Deze kan ook weer in direct verband gebracht worden met de heele Hervorming, maar
daarover kan ik hier niet uitweiden.
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De techniek van het laatste was traditioneel, ging over van vader op zoon, van meester
op leerling, zonder drang naar het nieuwe, gebonden door de gildekeuren. De
kapitalistische ondernemer kan daarenregen geen traditie accepteeren, winstzucht
en concurrentie dwingen hem juist op het nieuwe in techniek en organisatie uit te
zijn. Hij gaat rekenen, afwegen, vergelijken van methoden, zoeken naar goedkooper
werkkrachten enz., geheel anders dan de handwerker en kleine koopman uit de
Middeleeuwen, die zijn bedrijf leidt, zijn waren koopt, zijn klanten bedient gelijk
zijn vader en leermeester het heeft gedaan. Verstandelijk overleg wordt noodig in
het economische en dat breidt zich uit tot rationalisme in het algemeen, het vragen
naar het waarom en het afwegen van argumenten vóór en tegen.
Tenslotte, de handwerksman had zijn gilde-organisatie, zonder eenig interesse
zich daaraan te onttrekken. De strijd om het bestaan maakte buiten de groep te blijven
onmogelijk. Daardoor geen individueele verschillen, geen concurrentiestrijd, die de
een deed uitgroeien boven de andere, ook geen bijzondere positie van patroon over
vele knechts, maar de gelijkvormige van primus inter pares. De kapitalistische
koopman, bankier of industrieel daarentegen heeft zich opgewerkt, kent in de
concurrentie alleen zijn eigenbelang en heeft een maatschappelijke positie hoog
boven en geheel verschillend van de vele van hem afhankelijke knechts of
handwerksmeesters. Hij is een persoonlijkheid en streeft ernaar zich persoonlijk van
anderen te blijven onderscheiden. Dat kweekt individualisme, dat evenals 't
rationalisme ook overgebracht wordt op het cultureele en teruggevonden wordt in
de ideologieën.
Deze maatschappelijke tendensen bevorderen de ontplooiing van de tweede groote
geestelijke beweging van de 15e en 16e eeuw: de Renaissance met het Humanisme.
Deze cultuur van geleerden en kunstenaars, in Italië opgekomen aan de hoven van
vorstjes en Pausen, kenmerkte zich door een uitgesproken individualisme:
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men wilde er vrijkomen van wat de kerk en de scholastiek hadden geleerd, men ging
er in de leer bij de klassieken, die sterk persoonlijk waren en men eischte dit ook van
de tijdgenooten: oorspronkelijkheid en uiting van eigen individueele gevoelens,
onafhankelijk van de traditioneele vorm van goed of slecht. Elk humanist had zijn
eigen bezwaren tegen de kerk, elk eischte uitlevering van zijn geheele wezen, en dus
een eigen leven, verschillend van anderen.
Dit zijn de grondslagen der 16e eeuwsche cultuur in West-Europa. Uit de
Middeleeuwen erfde men een sterk geloof, in de zin van aannemen op gezag zonder
redeneering, en het traditionalisme. Nieuw waren rationalisme en individualisme,
terwijl een ander gezag het geloof ging beheerschen. Die veranderde stellingname
tegenover de ideologieën is nog slechts bij een minderheid te bemerken, voor de
groote massa beteekent de hervorming alleen verandering in het object, niet in de
methode. Hoe zich oud en nieuw verhouden in de argumentatie van de schrijvers,
geleerden zoowel als pamflettisten, uit het eerste kwartaal der 17e eeuw, wil ik in
het volgende uiteenzetten. Het zal dan tevens duidelijk worden, dat de heftige twisten
tusschen Remonstranten en Contraremonstranten niet, zooals zoo vaak beweerd
wordt, over dogmatische subtiliteiten gingen, maar dat hier twee
levensbeschouwingen, diepgaand onderscheiden, tegenover elkaar staan. Vaak zal
ik daarbij aangeven hoe de strijd een faze was in de algemeene vooruitgang, niet
omdat deze Nederlandsche schrijvers van zoo groote invloed waren op de latere
denkers, maar omdat zij mede de groote massa vatbaar maakten voor de hoofdzaken
der filosofische stelsels van thans.
Met recht noemen wij pas de 18e eeuw de eeuw der verlichting, want dan eerst heeft
in sommige toonaangevende kringen het rationalisme de overhand gekregen; dan
eerst wordt de wetenschap en daardoor indirect ook de theologie, door het
verstandelijke beheerscht.

Onze Eeuw. Jaargang 19

40
In de geheele 17e eeuw en nog minder in de eerste 25 jaar kan men zich niet losmaken
van de traditie. Dat is een van de vele gronden, waarop men zijn stelsels en meeningen
baseert onafhankelijk van billijkheidsof redelijkheidsoverwegingen. De cultuur in
zijn geheel is nog traditionalistisch, evenals de maatschappij slechts langzamerhand
kapitalistisch wordt, voor het overgroote deel nog in handwerksbedrijven is
georganiseerd. Er is geen richting aan te wijzen of zij betoogt vooral, dat haar
standpunt oud is. Allereerst onder de hervormingsleuze ‘ad fontes’ voor het geloof,
zooals Luther naar zijn meening de oude apostolische leer herstelde. De predikanten
Cupus1) en Corvinus2), hoewel als alle Remonstranten moderner in hun opvattingen,
verdedigen op dit punt met evenveel vuur Arminius tegen de ‘laster’, dat hij dingen
zal verkondigen, die niet in de ‘oude gereformeerde kerken’ werden geleerd, als b.v.
de echte Calvinist Smout, toenmaals predikant te Rotterdam, in zijn ‘Eendracht van
over de vijftich menigherley schriften...’ (ao. 1609)3) bewijst, dat wat de Remonstranten
wilden beslist streed met wat kerkvaders uit de oudste tijd en alle reformatoren geleerd
hadden. Dus met de traditie! Deels is dit een streven om tot de directe openbaring
terug te gaan; meer zuiver traditionalistisch daarom is het argument voor de kerkelijke
politiek: dat de kerk tot de 5e, soms tot de 10e eeuw, de vorm van kerkbestuur heeft
gehuldigd, die men nu weer invoeren wil. Ook dit treffen we aan bij beide partijen,
bij Uytenbogaert4) in zijn verdediging van de suprematie der politieke overheid, en
bij Walaeus5), die de kerk

1) Cupus, evenals Corvinus Remonstrantsch predikant, schreef: Christelicke ende ernstighe
vermaninghe tot vrede (Knuttel Catalogus no. 1642).
2) Aenwijsinghe van de onbehoorlycke wyse van doen (Knutte ibid no. 1775).
3) Knuttel no. 1654
4) Tractaet van 't Ampt etc. (Knuttel no. 1767).
5) W. was de theoreticus der Calv. principes, Trigland was hun polemicus; W. schreef o.a. Het
Ampt der Kerckendienaren, tegen Uytenbogaert. (Knuttel no. 2204).
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onafhankelijk van de staat, ja boven het wereldlijk gezag wil stellen, zich beroepend
op de keizers en 't Concilie van Nicaea.
Tegenover dit indirecte traditionalisme, deze zucht het oude, oorspronkelijke te
herstellen nadat het eeuwenlang door een verdorven cultuur is onderdrukt, staat een
zuiverder traditie-vereering, een volslagen conservatisme, het handhaven van het tot
nu toe bestaande. Dit ook is voor de 17e eeuw een sterker cultuurelement dan in de
20e. De Groot, een der vrijzinnigsten van zijn tijd, verdedigt op die grond het recht
der statenregeering in Holland, in zijn geschrift: ‘Van de oudtheijdt der Batavische
nu Hollandsche Republique’. Daarin bewijst hij met veel historisch materiaal, wat
ook door Vranck in 1587 was betoogd: ‘dat de Landen van Hollandt ende
Westvrieslandt ende Zeelandt zijn tsedert den tijdt van viijc jaren herwaerts gheregiert
ende bericht geweest bij graven ende gravinnen, den welken bij den Ridderschap
ende steden... de heerschappije ende Souverainiteijt derselve Landen wettelijck is
opgedragen’1). De lange tijd is voor hem 't belangrijke - en hier heeft men het
eigenlijke argument waarop ik doelde - omdat de ouderdom eener Republiek ‘een
seecker bewijsreden van een welgeformeerde politie’ is2). Een ander vrijzinnig man,
Robbert Robbertsz3), vermaant de kinderen niet ‘boven’ hun ouders te gaan in
kerkelijke vraagstukken4). Zwaarder nog weegt dit argument voor de Calvinisten, de
‘precysen’, wier woordvoerder Donteclock onomwonden zegt: de menschen behooren
‘te behouden hetgene dat se eenmael aangenomen hebben, sonder lichtvaerdelick
daervan af te scheiden’, ook als geleerden nieuwe denkbeelden

1) Fr. Vranck. Corte vertoninghe (Knuttel no. 790) p. 1.
2) De Groot a.w. p V.
3) Robbert Robbertsz. was een zeer vrijzinnig ‘neutralist’, d.w.z. hij ging niet mee met één der
secten, maar wenschte één algemeen Christ. kerk; hij was o.a. Schoolmeester voor de zeevaart
te Hoorn.
4) R. Robb. Meypraetjen A. 2. (Knuttel no. 1780).
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prediken1). ‘Omnis novitia periculosa’, meent Drielenburg. Eveneens verdedigt een
ander2) tegenover de ‘nieuwicheijtsdrijver’ Vorstius, dat het geen ‘Pausdom’ is, als
men gebiedt ‘dat de palen van de warachtige religie eens welgestelt zijnde, heylich
gheacht ende behouden worden’. Kan men zich zuiverder behoudzucht denken?
Zoo onomwonden voorgestaan, valt ze ook de 17e-eeuwers als zoodanig op en de
Remonstranten, ondanks het ook hun eigen traditionalisme willen hier niet van weten.
Zij zijn de vrijzinnigen, die het oude niet onvoorwaardelijk accepteeren, al geven zij
‘ceteris paribus’ de voorkeur aan het eenmaal bestaande. Met Hooft, burgemeester
van Amsterdam, zeggen zij, ‘alle nieuwigheydt is noch nyet quaedt, nocht alle oudt
goedt’3). ‘Men moeste niet vraghen’, aldus Arminius, ‘wadt men tot noch toe gheleert
hadde, maer ondersoeken wat waerheydt is ende wat men voortaen sal leeren’4). Zij
hadden wat geleerd van de gebeurtenissen der 16e eeuw. Als men toen eens die
behoudzucht had gekend, wat was er dan geworden van de Hervorming? Dan zouden
nog alle predikanten ‘met casubel ende mijters gaen’5). Zooals Hooft het wezen van
de traditie heeft begrepen, als hij zegt ‘De Gereformeerde religie, dye wij als nu oudt
noemen, is bij onse ouders nieuw genaempt geweest’6), zoo komt Uytenbogaert
ertegen op, dat de Calvinisten altijd maar spreken van ‘oude leer’ en ‘oude dienaers’,
als zij hun eigen geloof verdedigen. Werden niet Augustinus en vele hervormers
‘gecensureert’ om een leer gelijk aan die zij nu be-

1) Donteclock. Tsamen spreeckingen. (Knuttel no. 1640) p. 15.
2) ‘Bedenckingen over de Beroepinghe D.D. Conradi Vorstii ......Bij eenighe dienaren des Godd.
woorts’ (Knuttel no. 1846).
3) Hooft. Memoriën en Adviezen p. 205 (Uitg. v. 't Hist. Gen. te Utrecht N.R. 16), zie mijn
‘Levensbeschouwing van C.P. Hooft,’ Diss. A'dam 1918.
4) Gomarus Waerschouwinge p. 46 (Knuttel no. 1652).
5) Uytenbogaert. Klare Aenwysinge...... (Rogge Katalogus I 89.)
6) Hooft a.w. p. 162,
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strijden? Is dan het tegengestelde ook al oud? Als uw geloofsgenoot Marnix eens
zulk een argument had gevonden bij de Katholieken, ‘hoe soude hij se hebben
overgehaelt ende gheschertst met Me-vrouwe Traditie!’1) Onderzoekt, roept hij zijn
tegenstanders telkens toe, de argumenten voor en tegen; hier hebt gij verklaring tegen
verklaring, maar schermt niet met het woord oud en staart U niet blind op een 40
jaar!
Dit verschil van traditioneelen en vrijzinnigen is een verschil van karakter; voor
sommigen van ons is het altijd moeilijk zich los te maken van het bestaande. Er moet
heel veel tegen het oude pleiten om het te verwerpen, het nieuwe is op zich zelf om
zijn ongehoordheid veroordeeld. Maar enkelen zien verder, hoe alle tijden hun
orthodoxen en modernen hebben gehad. Het oude is voor hen betrekkelijk geworden
en dus geen argument meer, dat tegen het absolute van de waarheid opweegt. Het is
prettig het oude te kunnen behouden, maar nog mooier het ware te hebben gezien in
het nieuwe en het te verdedigen tegen alle traditiegeest. Dat pas maakt de mensch
vrij! Het is een tegenstelling van alle tijden; wat ik hier heb aangetoond is, dat in elk
mensch van de 16e eeuw veel meer behoudzucht als grondslag van de tegenstelling
is dan bij ons 20e-eeuwers.
Behoudend zijn de zwakken. Zij hebben steun noodig en zoeken die achter zich in
de voorgaande tijden. Het kan voorkomen, dat zij die slechts ruggelings vinden: de
Hervormer staat zoo aan de spits van de falanx. Maar velen zijn er, die zich gaarne
plaatsen in het midden van een breede frontlinie, omdat zij ook zijdelings die steun
behoeven. Met traditionalisme is meest collectivisme verbonden, d.i. een zwak
individualisme. Slechts in de massa voelen dezen zich sterk, aan het getal wordt een
groote waarde toegekend. Niet bewust, maar prac-

1) Uytenbogaert. Verdediging des Resolutie Ao. 1615. (Knuttel no. 2194) p. 134 vg.
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tisch. Beza immers, een der pionieren der 16e eeuw had gezegd, ‘dat noch uyt de
mennichte des volcks, noch yut de langdurige gewoonte, d'oprechticheydt van de
religie nyet bewesen mach worden.’ (de aanhaling is van C.P. Hooft1) en de kleine
groep van de ware geloovigen had te vaak tegen een duivelsche overmacht gestaan,
om nog theoretisch het aantal te kunnen laten wegen. Maar desniettegenstaande is
het toch voor Trigland een bewijs bijna voor de juistheid van Confessie en
Catichismus, dat zij ‘door soo vele dappere en geleerde ende godtsalige Mannen
toegestaan, geapprobeert ende aangenomen’ zijn2). Om dezelfde reden waren de
Contraremonstranten algemeen voor een synode, waarop beslissing in alle leerstukken
kon vallen; de meerderheid heeft hierin recht te besluiten en de minderheid moet
zich daaraan onderwerpen. Zoo wordt de synodale kwestie het punt, waarop de twist
zich concentreert, zooals men bij elke strijd geneigd is een leuze in de praktijk te
zoeken, want ‘Grau, mein Freund, ist alle Theorie’. Men heeft dan gelegenheid tot
juister formuleering; onder de vele practische populaire argumenten, gaat dan het
principieele onderscheid eenigszins schuil. Toch kunnen we het laatste erin ontdekken,
ook op dit punt. De meer individueelgezinden, de volgelingen van Arminius en
Uytenbogaert, komen op tegen een besluit bij meerderheid: ‘In materie van gheloof
heeft de possessie weynich kracht en die minder zijn van getal en kunnen in dese
materie bij de meerdere niet overheerst worden anders als met gewelt’, zegt De
Groot3) en spreekt daarmee hun aller overtuiging uit. Telkens en telkens komen zij
ook op tegen het idee van door middel van een synode tot ‘decisie’ te komen; een
dergelijke vergadering kan alleen ‘accomodatie’ brengen, gemeenschappelijk aanleg.
Daarbij behoeft

1) Hooft a.w. 253.
2) Trigland Kerckelycke Geschiedenissen 381.
3) H. de Groot. Verantwoordingh van de wettelycke Regieringhe van Hollandt Parijs 1622. p.
53.
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het individu zijn recht van zelfoordeel en zelf-beschikking niet op te geven en blijft
hij vrij tegenover de groep.
Collectivisme en traditionalisme vermengd vinden we in de contraremonstrantsche
opvatting, dat niet elk individu vrij is zijn particuliere overtuiging te uiten, waarvoor
juist door de Arminianen steeds gestreden werd. Het is goed, dat eenmaal door de
kerk een Confessie is opgesteld, zoo meent de Calvinist, waarin duidelijk staat wat
men heeft te gelooven. Zij moet door de predikanten gemeenschappelijk worden
samengesteld en alleen als het heel erg noodig is herzien worden. Duidelijk,
nauwkeurig moet zij zijn, niet ‘een losse ende libertynsche Confessie’, zooals
Acontius, de Remonstrant, wilde1). Waar blijven tucht en orde, als ieder ‘na zijn
phantasie ende appetijt op zijn eyghen houtjen met deselvighe mach omspringen!’2)
Het is in 't algemeen niet duldbaar, ‘dat een yegelyck sijne particuliere opinien soude
moghen drijven, in publicis et privatis colloquis, etiam apud rudiores et juniores’3).
‘Particuliere’, d.i. van de meerderheid afwijkend. Het schrijven en leeren moet niet
vrij zijn, zelfs moet men niet de studenten de gelegenheid geven zeer afwijkende
schrijvers te lezen. Het individu is daarvoor te zwak, de mensch vervalt zoo
gemakkelijk tot het duivelsche ongeloof. Slechts in de groep is hij sterk genoeg tegen
de verleiding. De groep, de kerk, heeft zelfs ervoor te zorgen, dat alleen ‘goede’
lectuur wordt uitgegeven. De Dordtsche synode stelde een censuur daarvoor in door
de classicale vergaderingen uit te oefenen4).
Dat alles verwerpt een man als Uytenbogaert, die nimmer een ander dwingen wil,
tenzij hij meent anders diens zaligheid geheel verloren te zullen laten gaan. (We zijn
nog altijd in de 17e eeuw). Arminius had al

1)
2)
3)
4)

Trigland a.w. 344.
Verdediging van de Rechtgematichden Christen van Trigland p. 92 (Knuttel 2267).
Trigland, Kerckelycke Geschiedenissen p. 599.
Canones van Dordt. LV.
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het standpunt verdedigd, dat elk maar voor zich moet weten wat te gelooven. De
‘formulieren van eenigheid’, Confessie en Catichismus, door de Contraremonstranten
beschouwd als het middel om de eendracht tusschen de gemeenteleden te bewaren,
mogen volgens de ‘reckelycken’ nooit bindend worden. Elk mag daartegen steeds,
mits ingetogen en wel overdacht, zijn bezwaren inbrengen1). De Hoogeschool moet
de jeugd opleiden ‘tot ondersoeck ende kennisse der waerheyt uyt Gods woort’, welk
onderzoek niet mogelijk is ‘sonder overlegginghe van Argumenten voor ende teghen’2).
Het individu is sterk genoeg om leugen en waarheid te onderscheiden en het ongeloof
te weerstaan. Juist de onderlinge verdraagzaamheid, zoo pleit Taurinus3), met haar
vrijheid van gedachten en woord, zal de waarheid ‘hoe langs hoe meer aen den dach
brengen.’ ‘Du choc des opinion jaillit la vérité!’ is het echt moderne standpunt dezer
vrijzinnigen. Hooft, de vader van de dichter, vindt het dan ook heel goed, dat aan
ieder toegang wordt verleend tot de stadsboekerij, waarin ook Koran en Talmud zijn
opgenomen4).
Vrij is ook het individu om zijn opvattingen te herzien. Verandering is vaak
verbetering en dus beslist geoorloofd, meent de Remonstrant: verandering is slechts
zelden verbetering en geeft altijd losheid en onzekerheid, en is dus steeds af te keuren,
zegt de Contraremonstrant. Een lange pennestrijd, waarin menig heftig pamflet
verscheen, was het gevolg van een door Acronius uitgesproken verwijt tegen
Uytenbogaert: dat hij in een predikatie in 1594 een opinie had verdedigd, strijdend

1) Zie Brandt, Historie der Reformatie II 86, 516; Rogge. Johannes Uitenbogaert II 145, 298;
Beuckelaer, Teghens de scherpe pijlen (Knuttel no. 1838) Ao. 1611, p. 8.
2) Uytenbogaert, Verdediging der Resolutie p. 185.
3) Vande Onderlinge verdraechsaemheydt (Knuttel 2262). Taurinns was een der heftigste
Remonstranten, vooral woordvoerder tegen Trigland; hij was predikant in Utrecht.
4) Hooft a.w. p. 17
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met wat hij in 1609 in zijn ‘Tractaat van het Ampt’ betoogde. De beklaagde heeft
toen in de eerste plaats grooter overeenstemming tusschen beide aangetoond, maar
ook verandering erkend, die echter als verbetering, door rijper kennis ingegeven,
beslist was goed te keuren1). Daarentegen heeft niet alleen Trigland2) deze
‘ongestadicheyt’ ten zeerste afgekeurd, maar ook Gomarus heeft de benoeming van
Arminius tot hoogleeraar te Leiden afgeraden, omdat hij zijn twijfelen kende, zijn
onstandvastigheid had opgemerkt3). Dat is te veel individualisme om te worden
aanvaard door deze ‘precysen’, die altijd eischen, dat men blijft bij 't gevoelen der
meerderheid en alléén niet tot verbetering overgaat. Het tegengestelde - dat het
individu volkomen vrij moet blijven, zoowel tegenover het traditioneele als tegenover
het collectieve, in dit geval de kerk, heeft Hooft duidelijk uitgedrukt door de woorden
van Petrarcha aan te halen, ‘dat der voorouderen naersticheydt nyet behoort te strecken
tot naedeel van de geluckige verstanden der naecomelingen’4). Dat overigens de
Nederlandsche Calvinisten in conservatisme hun leermeesters, die, zelf hervormers,
veel radicaler waren, overtreffen, blijkt uit een citaat van Hooft uit Beza, die het
onbillijk noemt, dat de predikanten ‘neyt zoowel als andere van verstandt zoude
mogen veranderen’. ‘Men behoort altijdt te trachten nae verbeteringe’, besluit hij.
Het middeleeuwsche traditionalisme had met dit opkomen van het individualisme
en met aanvallen der Remonstranten op de waarde der oudheid als zoodanig een
gevoelige knak gekregen. Het heerschte nog, maar niet meer overal en absoluut. De
Reformatie heeft goddank, zoo roept Uytenbogaert uit, gebroken met

1)
2)
3)
4)

Uytenbogaert. Klare Aenwysinge p. 150.
Trigland a.w. 447.
Gomari waerschouwingen p. 41.
Hooft a.w. 45.

Onze Eeuw. Jaargang 19

48
het denkbeeld, dat de ‘gewoonheyt’ aangevoerd kan worden voor de waarheid1). Ook
het tweede erfstuk der Middeleeuwen heeft de Hervorming aangetast. Hier kunnen
we er niet van spreken, dat het absoluut heerschende geloof werd vernietigd en dat
daarvoor iets anders in de plaats kwam. Naast het gelooven, het aannemen zonder
verstandsoverwegingen, heeft altijd het weten, het verstandelijk afleiden uit
ervaringsobjecten bestaan. Of liever de Middeleeuwen hadden wel steeds de rede
naast het onredelijk geloof gesteld, maar als ondergeschikt element: ancilla fidei.
Men argumenteerde de autoriteit van het geloof. Maar dit geldt het redelijk, d.w.z.
logisch denken. Hier bedoel ik de verhouding van het geloof, deels tegenover die
soort rede, voornamelijk tegenover het weten als ervaringskennis. In verhouding tot
het laastste werd het geloof zwakker, bij dezelfden die op de ‘ratio’ in eerste
beteekenis nog meer de nadruk legden dan de scholastici. De Calvinisten daarentegen
schijnen zelfs dit middeleeuwsche verklaren geheel te negeeren. Luther en Calvijn
beiden hebben het echte, ouderwetsche, absoluut-religieuze geloof. Het ‘Credo quia
absurdum’ is ook door hen bekend, d.i. zooals Beza het vertaalde: wij gelooven
dingen ‘die maer oock dermaten met onsen vernuft strijden, dat zij den Heydenen
dwaesheyt lijken’. (in zijn door Geldrop en Bogerman vertaald en hier heel veel
gelezen werkje ‘Vant Ketterdooden’2), ao. 1601.) Wat het geloof onderscheidt van
het weten, de zekerheid en het er buiten laten van het intellect, vinden we bij de
Contraremonstranten beide. Lees in de H. Schrift en de boeken der doctoren en als
de H. Geest over U komt, zult ge onwederlegbaar achten al wat God U gebiedt te
gelooven, zult ge aannemen wat voor het menschelijk verstand absurd lijkt. Het zal
over U komen als een macht en het zal helderder schijnen dan iets menschelijks. Als

1) Uytenbogaert. Tractaet v. 't Ampt p. 5.
2) p. 84.

Onze Eeuw. Jaargang 19

49
het U ‘beroert’ wat God in zijn woord geeft, neemt het dan toch aan, want gij zijt
slechts mensch1). Als de mensch alleen zou willen gelooven, wat hij onderzoeken
kon, dan zou elk geloof vallen, want alle besluiten Gods zijn ondoorgrondelijk en
o.a. de leer der voorbeschikking, waarop alles rust, gaat ten eenenmale boven het
menschelijk begrip2). Wil men gelooven, dan moet men ‘de ijdelheyt der
menschelycker vernuften bedwinghen’3). Daarom richten de predikanten zich tegen
Arminius, ‘omdat hij zijn verstandt te veel toegaf, te veel liet uytweyden’4). Men
moest er niet over redeneeren en heelemaal niet denken, dat men als in de
menschelijke wetenschappen op die manier tot een geloof kan komen. ‘Laet het U
niet voorstaen, dat wij 't schriftmatich sullen houden, dat de Natuerlycke Mensche
sijn natuyrlyck verstandt ende gaven ofte ten minsten minst qualycken gebruyckende,
des met het bovennatuyrlycke licht begaeft ende verlicht sal worden’5).
Deze laatste aanhaling had ook een Remonstrant kunnen schrijven, maar hij zou
hiermee iets anders hebben bedoeld. In laatste instantie berust alle geloof op een
openbaring van het goddelijke in tegenstelling met de menschelijke en zuiver aardsche
empirie der wetenschap. Zoo heeft ook Arminius geloof en wetenschap principieel
onderscheiden. Het bovennatuurlijke wordt niet door hem verworpen, integendeel,
maar heel anders is bij hem de behandeling van het supranaturale. De Arminianen
(bewuster dan Arminius zelf) en de Socinianen nog meer stellen in de plaats van de
onmiddellijke werking van de H. Geest ‘die nach der Schrift-

1) Twee disputatien van de Goddelicke predestinatie (Knuttel no. 1637). p. 17
2) Smout. Bode met twee Seyndt-Brieven (Knuttel no. 1557) 6; Korte verantwoordinghe van
de Proceduren te Alcmaer (Knuttel no. 1778) p. 118.
3) Bedenckinge over de Beroepinge D.D.C. Vorstii.
4) Brandt a.w. II, 44.
5) ‘Eendracht van over de vyftich Schriften, Voorrede (van Smout).
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offenbarung des neuen Testaments urtheilende Vernuft’1). Gods besluiten zijn
ondoorgrondelijk, maar goddelijk, d.w.z. logisch. Onlogisch, inconsequent en
tegenstrijdig mogen ze dus niet zijn en zoo is het mogelijk om met de rede het
wezenlijke en onwezenlijke in de openbaring, die zelf onaangetast blijft, te
onderscheiden. Een eerste begin van het rationalisme, temeer omdat ook gestreefd
wordt naar verband tusschen het onmiddellijk waarneembare en het bovennatuurlijke.
Niet geheel nieuw is het. Origenes had het in zijn stelsel in ruime mate toegepast en
Thomas van Aquino eveneens, maar bij de eerste was het een overblijfsel van de
Grieksche filosofie, hoe langer hoe meer verwaterend en verdwijnend in de zich
ontwikkelende theologie der kerk2), bij de tweede was het scholastische logica, d.i.
schoone schijn en logische bouw in plaats van diepgaande kritiek der rede. Bij de
Remonstranten en Socinianen wordt het verstandswerking en beginsel. Zoo kwam
een volgeling van Arminius er toe van een ‘Uytlegginge van de Predestinatie’3) deze
moeilijke voorbeschikkingsleer zooveel mogelijk begrijpelijk te maken. Hij legt het
strijdpunt uit, gelijk wij een historische gebeurtenis verklaren en haalt daartoe allerlei
vergelijkingen en bewijzen aan uit het dagelijksch leven. Daarnaast dienen de
bijbelplaatsen slechts ter illustratie en tot staving van het gezegde. Een ander
pamflettist verwerpt de leer van Gomarus en Calvijn, omdat die ‘onbegrijpelyck is,
en tegens reden ende 't licht onser wedergeboorte’, omdat zij leidt tot onredelijke
consequenties en ‘verscheyden ongherijmde opinien’4). Op dezelfde wijze naar het
rationalisme uitgaande is het streven van de Remonstranten om van hun leer het
ethische ‘voordeel’ (gemakkelijk begrijpbaar en voor elk van belang) te
demonstreeren. Bovengenoemde

1) Dorner, Grundriss der Dogmengeschichte p. 515.
2) Zie het interessante boek van E. Troeltsch. Augustin, die Christliche Antike und das
Mittelalter.
3) Knuttel no. 1781.
4) Beuckelaer, Teghens de scherpe pijlen p. 30.
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schrijver verwerpt de absolute predestinatie ook omdat ze de zonde toelaat. Andermaal
wordt 't stelsel van Arminius geprezen, omdat het ‘soowel overeenkomt met de
hellige Schrift, als het eenvoudig, licht omvatten en vreemdt is van subtiliteiten en
hooge questien, soo is het wel soo leerrijk en troostelijk als 't ander’1), Daar heeft
men de drie punten openbaring, logische begrijpelijkheid en ethisch ‘profijt’ - in hun
onderlinge verhouding bijeen.
Het tweede element van het geloof is zijn absoluutheid. Ook op dit punt bracht de
16e eeuw verandering en misschien een nog belangrijker wijziging dan de
bovengenoemde. Voordat ware wetenschap kon ontstaan was het zeker noodig, dat
het intellect een grootere plaats werd ingeruimd en een stap in de goede richting was
het opkomen van het rationalisme. Maar het bovennatuurlijke in de vorm van een
supranaturale openbaring te verwerpen, daar dacht men nog in het geheel niet aan.
Hier ligt de groote verdienste van de Aufklärung der 18e eeuw. De 17e eeuwsche
Remonstranten behooren tot hen2), die ook op die weg een hindernis hebben
opgeruimd: de absolute zekerheid, die met het geloof gepaard ging. Die kennen nog
de Calvinisten, feller zelfs dan iemand voor hen. Het Katholicisme was daarvoor te
onverschillig deels, te gemakkelijk overigens, Luther te weinig dogmatisch. Het
starre geloof in al zijn absoluutheid wordt vertegenwoordigd door de nederlandsche
Calvinisten. ‘Is dan 't geloove onser Kerck een bedrieghende meyninghe?’ vraagt
Gomarus. Neen! ‘dese ghemeynte en meynt gheen ghelyck te hebben, maer wetet
door Gods genade, dat zij de waerheyt heeft’3). Evenzoo Trigland: zij die ‘simpelick
in de Herder gelooven’, kunnen twijfelen en dwalen, maar

1) Brandt a.w. II 98.
2) Een met hen gelijkstaande, algemeene religieuze beweging ken ik niet in het buitenland, de
Socinianen gingen verder en waren bovendien tot Polen beperkt.
3) Gomarus Waerschouwinge p. 8.
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dat is uitgesloten voor hen ‘die de Heylige waerheydt Godts kennen ende van deselve
versekert sijn door de verlichtingen ende 't getuygenisse des H. Geests. Als zij de
waerheyt bekennen so hebben sy 't geloove van de waerheyt, hetwelck genoech is’1).
Daaruit een directe consequentie was hun eisch van absolute overeenstemming met
de eenmaal aangenomen leer, de waarheid, die niet ‘eenichsins gecrenckt ofte
verdonkert’ mag worden2). Vandaar hun naam ‘precysen’. En natuurlijk kwamen zij
gemakkelijk tot een vrij ernstig confesionalisme: men moest toch ergens de
overeenstemming aan kunnen toetsen. Wat voor de Katholieken de uitspraak van de
Paus was geweest, wat voor de Remonstranten de rede werd, was voor de Calvinisten
de Belijdenis.
Dit alles is voor de Remonstranten ondenkbaar. Zij missen die zekerheid absoluut.
Met Socrates zouden zij kunnen zeggen, het eenige wat ik zeker weet, is dat ik niets
weet. ‘De Gereformeerde voor een grondt harer christelicker reformatie stellen’, zegt
Corvinus, ‘dat alle particuliere Kercken, oock de onsen selve, dolen connen’3). Geen
kerkvader, geen reformator, geen koning of leek is er die niet gedwaald heeft, allen
hebben hun groote fouten begaan. Wij moeten beginnen met te erkennen, dat wij
allen ‘diep in dolingen steken’ (Taurinus). Men is nog bezig de waarheid te zoeken,
eens zal die als een helder licht uitstralen, maar velen zullen zich nog vergissen, veel
zal er nog gedisputeerd worden, voor het zóóver is. Laten we dan nog niet reeds
thans beginnen met wat wij nu voor waarheid houden, in een formulier vast te leggen,
waartegen geen kritiek zou mogen worden uitgeoefend. Formalisme op zich zelf is
reeds een beperking der persoonlijke overtuigingsvrijheid, confessionalisme als de
Calvinisten

1) Trigland a.w. 324.
2) Trigland, Den Rechtgematichden Christen ao. 1615 (Knuttel 2209) p. 67.
3) Christelicke ende Ernstighe vernaminghe p. 5.
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wilden, heelemaal uit den booze. De Belijdenis is menschelijk werk en ten allen tijde
voor ‘revisie’ vatbaar. Alleen Gods woord is buiten twijfel, niets dan dat1). Duidelijk
staat daarin wat elk weten of gelooven moet. Dat zijn de enkele noodzakelijke
leerpunten voor deze vrijzinnigen, die daarom terecht ‘reckelycken’ heetten.
De netelige positie van geloof tegenover wetenschap hebben Remonstranten en
Contraremonstranten beiden trachten op te lossen. Die der laatsten heeft meer van
doorhakken van de Gordiaansche knoop dan van een oplossing: het intellect wordt
uitgeschakeld. Het geloof staat bovenaan, het weten blijft ver daar beneden, wordt
smadelijk in een hoek geduwd. Alle wetenschap is van slechts zeer geringe waarde.
Zij mag zelfs niet dienen ter interpretatie van de openbaring. Strijden wetenschap en
openbaring onderling, dan verwerpe men de eerste. De Remonstranten daarentegen
trachtten te komen tot een werkelijke verzoening: beiden zijn logisch, beiden dus
ressorteeren onder het intellect. Maar het bovennatuurlijke blijft ook bij hen
gehandhaafd als het super-intelligibele. Er blijft een gebied, waar menschelijke
verklaring uitgesloten is, waar men dus aanneemt op gezag en dat gezag is het
uiterlijke van de schrift. Zoo blijft ook bij deze liberalen het weten ondergeschikt
aan het geloof. Hun wetenschappelijke geschriften toonen dit duidelijk. Schrijven
zij over economie, kolonisatie, politiek of juristerij, het zijn allen slechts derivaten
van het theologische. Het economische berust op christelijke beginselen, de politiek
heeft een goddelijke oorsprong en berust met het recht op het ‘natuurrecht’. Daarom
wijst Fruin zoo juist op het zeer moderne van De Groots uitspraak: ‘ook al nemen
wij niet het bestaan van God aan, toch is dit recht waar’. Daar is een oogenblik de
wetenschap volkomen vrij2). Anders is dat bij De Groot lang niet

1) ibid p. 70.
2) Fruin, Verspreide Geschriften X p. 100.
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het geval. De Anabaptisten waren op dat punt moderner geweest: de uiterlijke
autoriteit van de Schrift was bij hen deels vervangen door de innerlijke ervaring, die
daarmee gelijkgesteld was, maar zij hadden het logische er uitgelicht en waren in de
17e eeuw van geen beteekenis meer. Alleen voor ons land van vrij groot belang,
omdat zij buiten de strijd stonden en dus een toevluchtsoord vormden voor al wie
afkeerig was van dat gehaspel, waren de ‘Neutralisten’. Zij ook gaven een oplossing
van weten versa gelooven, n.l. het Calvinisme op zijn kop. Zij verwerpen feitelijk
het geloof en handhaven de wetenschap: wat men niet weten kan, moet men, niet
verwerpen, maar daarover moet men maar niet denken. Geen dogma dan het
allerfundamenteelste wordt door hen verdedigd of geaccepteerd. Vorstius is de eerste
in ons land, die redeneert over God en zijn eigenschappen1). Hij stelt dus filosofie in
plaats van religie, wetenschap in plaats van geloof, en God wordt menschelijk. De
meeste anderen van deze richting vinden dat ook al ‘te herde spijse’ en spreken er
niet over2). Nog veel sterker dan de Remonstranten zijn zij overtuigd van de
betrekkelijkheid van al ons weten en leggen op die manier de grondslag voor het
derde noodzakelijke element van onze moderne wetenschap: de scepsis. Daarnaast
zijn zij de voorgangers van de ‘modernen’ van thans. Evenals dezen is hun de
godsdienst niet meer een religie, maar een ethica, waarbij het theologische geheel
vervangen is door het filosofische. Maar daarover hier niet verder.
‘Het ware fundament van het geloof is de Bijbel als Gods woord’. De goddelijke
openbaring is de grond-

1) Dorner. Grundriss 524; Conradi Vorstii Teghenbericht (Knuttel no. 1877) p. 4. Vortius was
professor te Steinfurt in Bentheim en reeds vroeg bekend om zijn Arminiaansche, zelfs
Sociniaansche ideeën; de Remonstranten wenschten zijn beroeping te Leiden, de Calvinisten
verijdelden die nog vóór de installatie. Zie Rogge. Het beroep van Vorstius, Gids 1873 II
32.
2) Rogge. Caspar Coolhaes II 146.
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slag van alle kennis en geloof, zij is een gezag, waar geen gezag boven gesteld mag
worden. De Reformatie heeft dit als een der diepstdoordringende veranderingen
gebracht: de Paus met zijn onfeilbare uitspraken, waaraan elk zich te houden heeft
op straffe van uit de kerk te worden gestooten, wat het verlies der zaligheid meebrengt,
is vervangen door de onfeilbaarheid van Gods woord. Voor Remonstranten zoowel
als voor Gomaristen heeft de Bijbel daardoor enorme beteekenis. Het is het
gëinspireerde boek, de opteekening van de werking van de H. Geest in vroeger
eeuwen. Daarnaast erkennen zij niet, dat ook thans nog de Geest op die manier direct
in de menschen Gods wil openbaart, zooals de Anabaptisten en vele andere,
kortstondig oplevende secten der 16e eeuw hadden geleerd. Dat geloof komt bij ons
in de Nederlanden in het eerste kwart der 17e eeuw niet tot uiting, althans niet als
het geloof van een eenigszins aanzienlijk volksdeel. Ook daardoor werd dus de
schriftautoriteit niet aangetast. Een uiterst vrijzinnig man als C.P. Hooft twijfelt geen
oogenblik of ‘de Propheten zelve zijn immediate van Godt gesonden om het volck
te leeren’1) en Uytenbogaert ziet verachtelijk neer op eenige ‘Atheisten’, die meenden
innerlijke tegenspraak in de Evangeliën te vinden2). Alleen de algemeen verfoeide
Socinianen hebben op die manier het eerste zaad van twijfel aan de goddelijkheid
der openbaring gestrooid door hun moderne kritiek op de Bijbel.
Toch laat ook het absolute vertrouwen op de autoriteit der H. Schrift nog heel veel
ruimte voor verschillende meeningen omtrent haar waarde. In de eerste plaats: de
Calvinisten rekenen de Bijbel niet eenvoudig en voor allen duidelijk, maar eischen
niettemin volstrekte aanname van alle uitspraken en de slechts langs de

1) Over de vervolginge hs. Univ. Bibl. Amsterdam; zie mijn ‘Levensbeschouwing van C.P.
Hooft’. p. 58.
2) Voorlooper tegen het Libelfameus van Ja ende Neen. (Knuttel no. 1747).
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moeilijke paden der dialectiek daaruit af te leiden dogma's. De Arminianen echter
meenen, dat zij duidelijk verstaanbaar is en vooral, dat men alleen wat er
onomstootelijk helder uit blijkt, behoeft te gelooven. De leerstukken, die uit deze
grondslagen volgen ‘moeten van dien se weten gelooft ende mogen van haer niet
sonder sonde geloochent worden’1), m.a.w. wie ze niet begrijpt, mag ze verwerpen
of er indifferent voor zijn. Dit is juist de groote ketterij, waartegen Trigland
herhaaldelijk waarschuwt. Het geloof is een keten, waaruit geen enkele schakel
gemist kan worden. Hij, Contraremonstrant in hart en nieren, eischt uitdrukkelijk
acceptatie van ‘alle leerpoincten ende alle waerheyt tot die leerpoincten zelfs
gehoorich: om die waerheyt [alleen] uyt te sluyten die tot de maniere van verclaren
der leerpoincten gehoort’2). En dit laatste is een onbelangrijke beperking want elders
zegt hij, dat het uitgesloten is, een plaats uit de Bijbel op twee manieren te kunnen
uitleggen3).
Dat hebben de Remonstranten en andere vrijzinnigen beter begrepen. Zij hebben
duidelijk ingezien, dat 't onderscheid tusschen de secten niet teruggaat op moedwillige
loochening van het duidelijk omschrevene, op inblazingen van de duivel dus, maar
op verschil van interpretatie. Niet de Schrift is duister, zegt Wiggerts4), maar de
onherboren mensch kan ze niet begrijpen; werkt de H. Geest in hem, dan kan hij in
Gods woord alles vinden wat voor de zaligheid noodig is. Verschillend als men door
God begaafd is, heeft men ook verschillend oordeel; niet elk kan juist oordeelen.
Duidt hem dat niet euvel. Met buitengewone scherpte heeft alweer Hooft dit alles
onderkend: ‘deselve Lutherus wel rondelick verclaert, dat hij geensins door
d'authoriteyt

1)
2)
3)
4)

Taurinus, Van de onderlinghe verdraechsaemheydt.
Verdediging van den Rechtgematichden Christen p. 88.
Trigland, Kerckelycke Geschiedenissen 439.
Rogge Caspar Coolhaes II 176. Wiggerts was als Robb. Robbertsz neutralist, predikant te
Gouda, maar veel dogmatischer dan deze.
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van yemandt van den alderheylichsten oudtvaderen gedwongen wil wesen, anders
dan zooverre zij mette heylige Schrifture overeenkomen: daervan hij apparentelyck
self rechter soude willen wesen’1). Op die manier kan ieder tot een eigen overtuiging
komen. - Daarnaast en afgescheiden daarvan kent men natuurlijk de gewone exegese,
de woordinterpretatie, de geestelijke duiding van het letterlijke. Die is oud en
noodzakelijk en wordt door Beza zoowel als door Uytenbogaert noodig geacht. Zij
behoort tot 't gebied der logica, waarbij geen meerder of minder rationalisme noch
individualisme een rol spelen.
Wat kunnen wij leeren uit de openbaring? De wil van God in zijn uitgebreidste
zin als grondslag van alle hemelsche en aardsche instellingen. Natuurlijk allereerst
wat het geloof betreft. Algemeene overtuiging is: ‘Verbum Dei V. et N. Testamente
libris consignatum unicam et perfectam verae fidei et religionis normam’
(Augustinus). Daarnaast echter heeft zij beteekenis als wetboek en raadgever in
wereldlijke zaken. Alles omtrent de kerk, haar inrichting, haar bestuur, haar
verhouding tegenover de staat, is er in uitgedrukt. Het oude zoowel als het nieuwe
testament geven hieromtrent uitsluitsel en wel zóó, dat men daarnaast alleen nog in
de tweede plaats andere auteurs noodig heeft, ter aanvulling. Als Uytenbogaert wil
bewijzen, dat hij de juiste verhouding van kerk en staat verdedigt, dan geeft hij
daarvoor niet in de eerste plaats practische argumenten, maar begint met uit de Bijbel
- wetboeken, profeten, evangeliën en brieven gelijkelijk - aan te toonen, dat zijn
gevoelen het goddelijke en juiste is. Daarna worden de kerkvaders aangehaald om
te laten zien, dat ook de oudste kerken het zóó opvatten. Ter versterking volgen dan
eenige aanhalingen met commentaar uit de 16e eeuwsche auteurs, om te besluiten
met een: Dat is ‘genoech’ ‘om daeruyt te bewijsen’, dat

1) Hooft. Memoriën en Adviezen. 273.
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de Overheid de hoogste macht in alles toekomt. Bij het weerleggen van enkele
pauselijke tegenwerpingen brengt hij dan ook sporadisch een rationalistisch argument
te berde. (‘Tractaet van het Ampt en de Authoriteit eener hoogher Christelicker
Overheydt in Kerckelicke saecken’. Ao. 1610)1). Beza staat op hetzelfde standpunt,
als hij niet alleen het dooden van ketters verdedigt maar ook bewijst, dat dit door de
politieke overheid moet geschieden: God heeft den koningen bevolen te regeeren
volgens het wetboek der Levieten en dat geldt niet slechts voor de Israelieten, maar
voor alle volken2). Daar heeft men de autoriteit van de bijbel als opperste wetboek
zoo openlijk mogelijk beleden. De Groot meent, dat de Staten van Holland de Schrift
goed moeten kennen, voor het recht en andere bestuurszaken3). Zijn juridische
theorieën berusten op het z.g. natuurrecht, dat ook de Middeleeuwen kenden en dat
volgens de weer in het Protestantisme geldende opvattingen vervat was in de
wetboeken van Mozes, speciaal in de Dekaloog, uitgebreid en verbeterd in het Nieuwe
Testament4). Dat maakte dus ook voor de jurist de kennis van de Schrift noodzakelijk.
Of liever, het was andermaal een poging tot verzoening van wetenschap en christelijke
religie. Zij ontspringen aan de zelfde bron. Dat geldt ook voor de politiek: de overheid
heeft zich te houden aan ‘Gods wetten’, overtreding daarvan geeft de onderdanen
het recht van opstand. En waar zouden die anders te vinden zijn dan in Gods woord?
Bijzonder nauw leggen de Contraremonstranten dit verband: ‘Dewijle Godt alle
dingen om hem selfs wille geschapen heeft, soo is het principael eynde des
menschelycken geselschaps, dat Godt van de menschen gheëert

1) Knuttel no. 1767.
2) Beza, Vant Ketterdooden 246.
3) De Groot. Der Staten Godsdiensticheyt Ao. 1613, p. 56 (Knuttelno. 2064).
4) Troeltsch. Die Soziallehren der Chrislichen Kirchen; Archivf. Sozialwiss. XXVII, XXVIII,
XXIX.
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worde... so is het ampt des Magistraets... den waren Godtsdienst in haren bedrijve
te onderhouden’1). Maar ook de Remonstranten, die het wereldsche doel van de staat
meer op de voorgrond brengen, zullen verklaren, evenals Beza, dat de grondslag van
het recht is ‘Godts beschreven woort, die alle christelycke republiquen onderdanich
zijn’. Althusius zoowel als De Groot, de twee theoretici der staatsche opvattingen,
noemen de staat een christelijke gemeenschap met de bevrediging der religieuze
behoeften van de onderdanen als eerste plicht2). Daarom is weer de Schrift bron en
richtsnoer.
Zoo beteekent de Bijbel voor deze 17e eeuwers veel meer dan een geloofsopenbaring.
Zooals de godsdienst heel hun leven beheerscht, zooals de theologie de hoogste
wetenschap is, zoo is alle kennis op welk gebied ook doortrokken van de Schrift, is
deze het fundament van alle weten, van alle bestaan. Daarom moet ze ook als
geschiedboek hooger gesteld worden dan eenig ander werk. Wanneer men overdenkt
wat de ervaring der eeuwen heeft geleerd, dan is het allereerst de geschiedenis der
Joden uit het Oude Testament, die aangevoerd wordt. Een reden te meer om telkens
de Bijbel aan te halen ten bewijze van de een of andere stelling, speciaal in het
politieke. Natuurlijk is dit gebruik niet te onderscheiden van dat als wetboek, er zijn
dus geen afzonderlijke voorbeelden voor deze argumentatie aan te halen. Men zag
in de Bijbel een kroniek van enorm veel grooter betrouwbaarheid dan welk
geschiedboek ook, omdat zij opgeteekend was onder het direct toezicht van de H.
Geest. Toch is het verschil hier niet zoo groot als men op het eerste gezicht zou
denken. Men kent daarvoor in het geheel te weinig historische kritiek. Ook wat
opgeteekend werd door de kerkvaders, door Concilies, door monniken uit de
Middeleeuwen, uit de verdorven tijden

1) Beza. Vant Ketterdooden 241, 31.
2) Figgis. From Gerson to Grotius 209.
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van het papisme dus, dat alles wordt even onvoorwaardelijk geloofd. Ik behoef hier
slechts één voorbeeld te noemen: Hugo de Groot met zijn ‘Tractaat van de oudtheydt
van de Batavische nu Hollandsche Republicque’. Hij betoogt daarin dat de Staten
van Holland reeds 1700 jaar de macht gehad hebben, die zij zich nu toekennen, met
het eenige verschil, dat die gedurende acht eeuwen telkens tijdelijk werd overgedragen
aan de vorsten. Reeds de Batavieren hadden een republiek, waarin de ‘Staten’ de
souvereiniteitsrechten uitoefenden! Ongetwijfeld verraadt het werkje een geweldige
belezenheid en een groot talent het gelezene tot één geheel samen te stellen. Maar
reeds uit deze korte inhoudsopgave blijkt een volslagen gemis aan historisch inzicht.
De Bataven, zoo vertelt hij verder, hebben direct na hun vestiging hier ‘gesloten
steden’ gesticht, waar een ‘Magistraat’ regeerde, bestaande uit de ‘treffelicxsten’,
terwijl het ‘slechte volk’ zich bezighield met ambacht, koopmanschap en landbouw.
Dat was nog vóór de Romeinen kwamen! Geen flauw besef toont hij van evolutie;
met het woord wordt eenvoudig het begrip gëidentificeerd. Hij kan zich niet losmaken
van de toestanden, die hij om zich heen ziet. Bronnen-kritiek vindt men evenmin.
Zooals ik al zei, blijkt dat duidelijk uit het citeeren van kerkhistorische werken uit
alle tijden ter staving van eigen opinie. Eveneens uit het veelvuldig aanhalen van
schrijvers, die men om andere uitlatingen direct daarop bestrijdt. Zoo haalt Smout
een getuigenis aan van Vorstius, in zijn oogen een aartsketter, om het gevoelen van
Arminius, een geestverwant van Vorstius, te weerleggen1). Dat is hetzelfde gemis
aan kritische geest als spreekt uit het feit, dat gedurende al die jaren steeds gevochten
wordt over de interpretatie van voorbeelden uit de geschiedenis van Romeinsche
keizers en bisschoppen, maar nooit eens wordt geopperd of die voorbeelden wel
historische gebeurtenissen zijn.

1) Smout. Eendracht etc.
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Slechts één onderscheid wordt gemaakt wat betreft geschiedbronnen. Men ontleent
liever aan de gewijde geschiedenis dan aan de ongewijde en voorts schijnt van deze
laatste de historie van Grieken en Romeinen heel wat beter bekend dan van de
christelijke Middeleeuwen. Verwonderlijk is het echter hierbij, zoo weinig als de
Renaissance en het Humanisme hebben ingewerkt op onze cultuur, behalve deze
kennis der klassieken. Geen spoor van die vergoding (ik spreek hier niet van de
bellettrie) van het antieke en van die enorme kennis van de klassieke litteratuur,
zooals dat in de tweede helft van de 17e eeuw en in het buitenland gevonden wordt.
Zelfs voor iemand als Hugo Grotius waren zij te heidensch. Alleen een enkele
hyperrationalist (tenminste in vergelijking met tijdgenooten) haalt ook Livius en
andere klassieken aan bij een godsdienstig betoog. Een heel enkele maal trof ik
slechts die voor de Renaissance zoo typische christianiseering der Grieksche
mythologie aan, waarbij een gedicht van Ovidius wordt aangehaald en ‘Dei’ eenvoudig
wordt vertaald met ‘Godt’ en dat dan wordt toegepast op het Calvinisme. De Groots
kritiekloosheid bracht hem er wel toe als argument voor de statenregeering te noemen,
dat Plutarchus die regeeringsvorm prijst1). Daar steekt
klassieke-vereering-door-dik-en-dun van deze semi-humanist achter.
Tenslotte merk ik nog op, dat in overeenstemming met het traditionalisme de
geschiedenis meest om het stationnaire er in wordt aangehaald, niet om de evolutie.
Deze laatste begrijpt men blijkbaar in het geheel niet. Wel zijn er enkelen die haar
beschouwen als een goede leerschool. Onder hen moet ik alweer C.P. Hooft als een
der modernsten noemen. In een enkel opzicht is hij empirist en haalt voorbeelden
uit de geschiedenis aan niet om te bewijzen, dat wat hij verdedigt oud is, altijd heeft
bestaan of meer is voorgekomen, maar om

1) Van de Oudtheydt etc. 50.
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te laten zien wat de gevolgen ven deze of gene handeling zullen zijn. Het is hem om
levenswijsheid te doen en hij toont daarbij een dieper besef van historische
ontwikkeling. Maar Hooft vormt een uitzondering. Het werk van De Groot heb ik
hier al in geheel tegengestelde geest aangehaald; hetzelfde gebruik maakt Vranck
ervan in 1587 in zijn pleitrede tegen Leicesters systeem van volkssouvereiniteit en
de vele voorbeelden uit de kerkelijke geschiedenis, die men bij Uytenbogaert, Trigland
en Taurinus aantreft, hebben geheel gelijke strekking.
Het voorgaande geldt de inhoud van de argumentatie. Ook de vorm der betoogen
toont hoe het eerste kwart der 17e eeuw op de grens staat van Middeleeuwen en
nieuwe tijd, van scholastiek en moderne wetenschap. Het is moeilijk dit in allerlei
geschriften na te gaan, maar in 't algemeen moet men erkennen, dat de ons gewone
redeneeringsvorm nog weinig voorkomt. Men gebruikt scholastiek-aristoteliaansche
begrippen ‘species, genius, objectum’ en dergelijke, beziet in betoogen of stellingen
eerst het onderwerp van uit deze gezichtspunten en vandaar uit dan verder in het
algemeen de argumenten. Lang wordt gesproken over definities van de ter sprake
komende begrippen, de beteekenis van het woord in het grieksch of latijn, de afleiding
ervan etc. In het kort men behandelt graag alles in abstracto en gaat zoo laat mogelijk
over tot het concrete geval. De Groot levert hier even goed een voorbeeld als de
ongenoemde schrijver van een pamflet ‘Vant Ketter-dooden’. De eerste spreekt over
wat een regeering van ‘treffelicxsten’ is, wat men verstaat onder een vorstendom en
wat onder de Staten, en komt dan tot de geschiedenis der Hollandsche regeering,
waarop door deze zeer algemeene definities die begrippen door alle tijden toepasselijk
blijken1). De ander bepaalt eerst

1) Van de Oudtheydt hfst. I.
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't begrip ‘ketter’, leidt het woord af, geeft toepassingen ervan uit de geschiedenis om
eindelijk over te gaan tot de hoofdvraag: mag men een ketter dooden en wie heeft
daartoe het recht?1) Daarnaast komen zeker, behalve vele pamfletten, die alleen een
weerlegging zijn van argumenten tegen het ingenomen standpunt, de gewone betoogen
in moderne vorm, zooals b.v. het meermalen genoemde ‘Tractaet’ van Uytenbogaert,
die de drie mogelijke verhoudingen van kerk en staat achtereenvolgens behandelend,
die af- of goedkeurt. Ook hier echter veel schoonschijnende systematiseering, zonder
werkelijke ordening naar het dieper verband, zonder duidelijke, onmiddellijk voor
zichzelf sprekende opbouw van een stelsel: ook op dit punt nog weinig rationalisme.
De ‘Memoriën en Adviezen’ van Hooft, die deze als burgemeester van Amsterdam
opteekende of uitsprak in de vroedschap, zijn frappante voorbeelden van de
systeemloosheid in het denken van toen. Theologische, politieke en kerkelijke
onderwerpen worden voorbeeldeloos dooreen besproken; betoogen komen voor,
waarin niet één derde besteed wordt aan het eigenlijke onderwerp. Zij doen nog
denken aan de verwardheid en onnauwkeurigheid der middeleeuwsche
koopmansrekeningen. Zoo toont juist dit gebrek bij een der modernsten van zijn tijd,
hoe weinig diep het rationalisme nog is doorgedrongen en dat is ook wat ik hier heb
willen aantoonen: er zijn tendensen, die op een ontwikkeling in onze richting wijzen,
maar er is nog veel meer, dat aan de Middeleeuwen verwant is.

1) Vant Ketter-Dooden. (Knuttel no. 2010).
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De Italiaansche ‘Ambachts-comedie’
Door Maurits Wagenvoort.
Kunst is het opperste kunnen der krachtig bezielden in de dooroefendheid van hun
bijzonderen aanleg. De middeleeuwen kenden niet het onderscheid tusschen kunst
en ambacht. Er waren toen slechts ambachten welker beoefenaars: leerlingen, gezellen
en meesters, zich vereenigden in gilden. De begaafdsten hunner brachten in hun vak
werkstukken voort, die bewondering of nijd hunner gildebroeders opwekten, en,
voorwerpen van plastiek en gebruik, heden onttrokken aan het dagelijksch leven,
waarvoor hun makers hen bestemden, ‘kunst’ genoemd, bijgezet worden in de
knekelhuizen, die museums heeten. Dichtkust, muziek, tooneelspeelkunst, toen nog
voor den arbeid der menschen zonder eigen plaats, omdat haar het nut ontbreekt,
waarop de ambachten zijn gegrondvest, werden geacht te behooren tot wat de
Italianen, het gezegende volk, dat in Europa 't eerst den dagelijkschen handenarbeid
wist te verheffen tot een steeds terugkeerende levensvreugde, een diletto noemen:
een ‘genoegen’, waaraan de mensch zich met liefde wijdt. Men beoefende een
ambacht, waarin men, eenvoudigweg, het mooiste trachtte te
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maken, waartoe men zich in staat rekende, maar in vrije uren was men ook dilettante
van muziek, of van dichtkunst om in sonnetten, of gedichten van gedragener bezieling,
de heugelijke gebeurtenissen van het intieme leven te bezingen. Zij, die
muziekinstrumenten bespeelden, immers bij beurten nam men het eene instrument
en het andere ter hand, zooals de schilder ter afwisseling van penseel en palet, hamer
en beitel van den beeldhouwer, of de pen van den dichter hanteerde, componeerden
daarbij. Om feesten te vieren was men soms ook nog tooneelspeler. In de latijnsche
landen waren het in 't bijzonder de kloosterscholen, waarin deze drie genoegens
werden gezocht en geschonken. De ambachtslieden toonden echter gaarne, dat zij
er niet minder bedreven in waren dan in hun vak, al was ook wat zij aan dichterlijke
stemming of instrument ontlokten, of op de planken te zien gaven, liefst van
wereldschen aard, terwijl in de kloosterscholen meestal de bijbelsche verhalen
gedramatiseerd of, psalmen, tot muziek verlieflijkt werden.
Aldus ontstond in Italië, toen de middeleeuwen reeds in de renaissance waren
overgegaan, de commedia dell' arte. Dit arte te vertalen door ‘kunst’ is te vervallen
in een begripsverwarring, waaraan de tijd van haar ontstaan vreemd was. Zooals er
canto was, kende men er ook ‘il bel canto’: ‘zang’ en ‘schoone zang’. Er waren
verschillende arti, ‘ambachten’, en zoogenaamde belle arti, de ‘schoone ambachten’
of beroepen. Schoenmaken en kleeren maken waren arti, zooals vele andere, maar
het goud- en zilversmeden, het schilderen, het beeldhouwen of het beeldsnijden
waren ‘schoone beroepen’, al werden zij zoo goed een handwerk geacht, waarin men
leerling kon zijn of meester, als bijvoorbeeld in het schrijnwerkersvak. Het
onderscheid tusschen kunst en ambacht dagteekent eerst uit een tijd, toen een allengs
het handwerk meer en meer tot zijn nuchtere handgrepen verlagende nijverheid het
beroofd had van wat het eertijds aan diletto: aan vreugde, bezieling en
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verheffing had bezeten. Een prinses werd in den loop der tijden vernederd tot
fabrieksmeid. Zoo werd ten onzent het schrijven gesplitst tot journalistiek, stijl en
woordkunst en, naar het schijnt, heeft de een weinig te maken met de ander. De
Nederlandsche journalistiek mag stijlloos zijn en de Nederlandsche schrijfstijl behoeft
- maar goddank! - geen woordkunst te wezen. Er zijn nog enkele schrijvers in ons
goede land, en misschien zijn zij de weinige rechtvaardigen, die een volk redden,
die geen hoogere eerzucht kennen dan zoo duidelijk, zoo eenvoudig en zoo kort
mogelijk te zeggen, dat het regent, als het regent.
Langen tijd bleven de ambachtslieden in Italië geëerd. In sommige steden hadden
de meesters zelfs tot in de 18e eeuw het recht een degen te dragen. Indien er dus
gesproken werd van de ‘comedie der ambachtslieden’ was dit allerminst om te kennen
te geven, dat wat zij te zien gaven eenigermate minder hoog stond dan het werk van
groote meesters van elk andere arte: zeg in de schilderkunst Rafael, in de
beeldhouwkunst Donatello of in de kunst van het goudsmeden Cellini. Een diletto
was niet steeds ‘kunst’, maar een met meestergaven beoefende arte (ambacht) was
wel altijd een diletto. Deze ambachtslieden waren geen artisti als tooneelspelers.
Natuurlijk niet. Want als ‘artisten’ kenden men toen nog geen tooneelspelers. Zij
waren dilettanti. Maar het dilettantisme had allerminst een slechten naam. Die
menschen speelden niet enkel voor hun genoegen, zij deden het ook voor het genoegen
van anderen. Zij speelden voor hun genoègen, maar de toehoorders genoten er mee
van. Dit was de oorzaak, dat de commedia dell' arte onmiddellijk na haar ontstaan
in de eerste helft der 18e eeuw zoozeer de gunst van het Italiaansche publiek genoot
en bijna twee eeuwen genieten bleef.
Maar toen Angelo Beoleo, die ‘de Molière van Italië’ genoemd is, in 1528 't eerst
met zijn vrienden optrad om comedie te spelen, was het zeker niet de eerste maal,
dat in het ‘lieve land’ dit diletto aan een groote menigte
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toeschouwers was geschonken. Veel vroeger had de kardinaal Bibiena in zijn
Calandra, de dichter Trissino in zijn Sophonisba, de staatsman Macchiavelli in zijn
Mandragora en zijn Clitia tooneelstukken gegeven, die het publiek opgetogen hadden
gestemd. En zeker, de Mandragora was een blijspel, dat nog heden een vroolijk
publiek vindt. Maar na een eeuw begonnen zij klassiek te worden: zij hadden het
eeuwige leven ontvangen, dat het ademende leven, dat liefheeft en lijdt, door zijn
onlijdzame hoogheid onvoldaan laat. De tijden waren immers zoo ernstig, zoo
verschrikkelijk zelfs. ‘De wereld’, klaagde Beolco, ‘is niet langer wat zij was. Men
hoort van niets anders dan van doodslag en honger. Men verneemt in de velden niet
langer den klank van lach en zang. Jonge menschen minnen niet langer en trouwen
niet meer. De pest schijnt onze keelen dicht te knijpen. Zelfs de nachtegalen zingen
niet zooals in vroeger dagen. Wel gelukkig de dooden die rusten onder den grond.
Laat ons daarom, waar we toch niet eens vrij uit kunnen huilen, in onze ellende een
beetje lachen.’
Gezegende Angelo Beolco! Hij heeft zich boven eigen droefheid weten te verheffen,
en is de oorzaak geweest, dat de menschheid in Italië, en later ook elders, in het
bijzonder in Frankrijk, twee eeuwen lang op de planken de hartelijkste en natuurlijkste
vroolijkheid heeft gekend, zooals wij ons heden er zelfs geen voorstelling van kunnen
maken. Al was dan het tooneelspelen niets nieuws in Beolco's tijd: het heerlijke
denkbeeld om zich en zijn vrienden, en allen die maar naar hen wilden luisteren, de
ellenden van hun dagelijksch leven te doen vergeten door wat vroolijke comedie te
spelen, leek het den meesten toch wel. Angelo Beolco kende bij overlevering de
kluchten van het lang vergeten Romeinsche tooneel, de attellanae. Hij ook kende
zijn volk en zijn tijd, wist, dat zijn toehoorders, evenmin als de Romeinen van
Horatius, zich stoorden aan een overtogen woord als zij er maar om konden lachen,
of een gewaagden toestand, mits die waarlijk grappig was. Hun karakter
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immers was zoo vol boert en spot. Dit volk met zijn kwikvlug vernuft, waarvan de
marktventers nog heden hun toehoorders een diletto verschaffen door hun gevatheid,
welsprekendheid en mimiek, wist een losse en geestige improvisatie wel te
waardeeren. Het hield van hevige hartstochten, felle gebaren, animo (bezieling) in
de voordracht. Het moest ‘vuur’ gewaarworden, veel vuur: ffuogo, ffuoghissimo,
hartstocht, mèèr hartstocht voor den donder! Zoo waren in de oude tijden de vroolijke
spelen der vaderen geweest, de Romeinen, die het Italiaansche vaderland wereldgroot
hadden gemaakt: zij hielden van boert, kwinkslagen voor de vuist, bijtenden hekel,
dit alles doormengd met sprankelend vuur van geestig vernuft.
Aldus dachten zich Angelo Beolco en zijn vrienden de commedia dell' arte, die
zij vertoonen wilden. Misschien waren zij zelf wel geen ambachtsmenschen in den
gewonen zin van het woord, dichters maar. En, wat was een dichter in Italië, toen?
Want heden is dat anders. Wat was de dichter, die niet tevens, zooals Hans Sachs in
Duitschland, schoenmaker was of een ander eerzaam handwerk bedreef? Het dacht
Angelo Beolco en zijn vrienden wenschelijk zich als ambachtslieden voor te doen,
en daarom noemden ze wat ze te geniet gingen geven ‘de comedie van het ambacht’.
Hun publiek zouden daarbij de gëeerde mannen en vrouwen zijn, die met den
adelenden arbeid hun leven wonnen, zoo dat leven en arbeid samen een ditetto werden
hun die er van leefden, en anderen die er naar keken. Dit was Beolco's bedoeling,
toen hij in 1528 te Padua de commedia dell' arte stichtte.
Nog eens: onder dit arte verstond men niet wat wij heden kunst noemen. Toen in
het gevolg der Italiaansche koninginnen de commedia dell' arte door beroepsacteurs
naar Frankrijk werd overgebracht, werd zij er nu eens commédie improvisée, dan
comédie à l'impromptu of, als een aanduiding door ieder begrepen, comédie italienne
genoemd, een beschrijving dus van den oorspronkelijken
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naam, omdat men dien niet voor vertaling vatbaar achtte. Er was bij dit spel een
vooraf aangegeven scenario, dat meestal berustte op een eenvoudige, maar
vermakelijke handeling uit het gewone leven waarvan de ontknooping grappig moest
zijn. Aan wetten van eenheid, tijd en plaats dacht men niet, aan de waarschijnlijkheid
liet zich niemand gelegen liggen. De spelers wisten welke hoofdzakelijke handelingen
van ieder hunner verwacht werden, om hun geheugen te verfrisschen hing er achter
het tooneel een beschreven papier, waarop de loop van het stuk en de handeling van
ieder afzonderlijk waren aangegeven. Eenmaal op de planken, en ieder improviseerde
naar het hem inviel, zooveel mogelijk in overeenstemming met zijn medespelers en
de samenspraken.
Angelo Beolco is beter bekend onder den naam van de rol, welke hij 't eerst
inproviseerde: Ruzzante. De levenskracht zijner schepping lag vooral in de gedachte
om heel het volk van het toen zoo verdeelde Italië door een eigen kenmerkende
persoon, die in het dialect zou spreken, in zijn commedia dell' arte te vereenigen.
Hij verbeeldde zich situaties van een tien ot twaalftal personen, waarin het verleden
der Italiaansche atellanae herinnerd werd doordien de meesten vaste maskers en
steeds eenzelfde eigenaardige kleeding droegen. Zoo stelde hij Bergamo voor door
Harlekijn en Brighella, Milaan door Beltramo en Scapino, Turijn door Granduja,
Venetië door Pantalon en Zacometo, en toen Flaminio Scala, die het gelukkige
denkbeeld van Beolco na diens dood verder door Italië verspreidde en ook als
Ruzzante aan het hoofd van zijn troep stond, met zijn vrienden rondreisde, vond hij
andere landstypen, reeds overal vastgesteld en gedoopt. Zoo had Rome reeds zijn,
Meo-Patacca, Marco-Pepe en Cassandra, Florence zijn Stentorello, Bologna, de
universiteitstad, zijn ‘docter’, Napels zijn Pulcinella en Tartaglia, later zijn ‘capitan’,
Calabrië werd vertegenwoordigd door Coviello en Giangurgolo, Sicilië door ‘il
Barone’. Waarschijnlijk waren
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deze typen niet alle door Angelo Beolco bedacht: het Italiaansche volksgenie was
hem halverwege te gemoet gekomen. Er was nu ook een stand van
beroepstooneelspelers ontstaan, die voortdurend, maar toch nog altijd onder den titel
van ambachtslieden, reisden. Vrouwen deden er eerst niet aan mee, toch waren er
natuurlijk vrouwenrollen, al schijnen die eerst ontstaan tegen het einde der eeuw.
Scala liet een vijftigtal later gedrukte scenario's na: tooneelspelen zonder dialoog,
enkel de handeling is aangegeven, en daarin wordt zelfs nog ruimte genoeg gelaten
aan de oogenblikkelijke invallen en de steeds zich wijzigende behoeften van tijd en
plaats, waar het stuk vertoond wordt, en aan de gegeven talenten van hen, die het
spelen. Zoo hadden de acteurs van de commedia dell' arte geen rol uit het hoofd te
leeren, zij bleven heel hun leven lang het personnage, waarvoor zij een bijzondere
geschiktheid hadden getoond, maar Pantalon, Harlekijn, Ruzzante of ‘de docter’
kwam wel steeds voor andere verwikkelingen te staan naar het scenario deze opgaf.
Daar kwamen nu ook de eerste vrouwenrollen bij: Colombine, Isabella, en met haar
natuurlijk deden de oneindige variaties der liefde een triomfantelijken intocht op de
planken. Maar ofschoon dan ieder acteur altijd de persoon bleef, waarin hij het eerst
succes had gehad, werd toch van hem geeischt, dat hij die bij elke voorstelling geheel
nieuw leven inblies. Alles werd dus van den tooneelspeler verwacht. Wat hij te zien
en te hooren gaf moest levendig, nieuw en aardig zijn. Bezwaarlijke eisch! Men
begrijpt hoe weinig de meeste acteurs zich zelf steeds zoozeer wisten te herscheppen,
dat zij altijd nieuwe kwinkslagen, nieuwe variaties aan hun rol gaven zonder dat zij
hun effect bedierven òf door te koude zelfbeheersching, welke hun vertooning
levenloos liet, òf door teveel hartstocht, waardoor zij het samenspel bemoeilijkten.
‘Dezen’, zei een criticus uit dien tijd, want natuurlijk was met de kunst de critiek er
op ontstaan, parasiet aan den levenden boomstam, die opwaarts dringt en haar
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meevoert, ‘dezen houden zich stipt aan de omschrijving van hun rol, maar zijn koud
en beijveren zich zoo vlijtig, dat zij een stortbad werpen op de bezieling van hun
medespelers. Zij bezitten echter goede hoedanigheden voor het samenspel van het
geheel, welke men niet gering moet schatten. Anderen zijn onstuimig en laten zich
gaan. Zij komen op in een soort van ijlhoofdigheid en ofschoon zij schitterende
spelhoedanigheden toonen en prachtige invallen kunnen hebben, zijn zij toch de
wanhoop hunner kameraden. Zoo werpen zij in hun woede den inktkoker het venster
uit, waarvan men zich in de volgende scène moet bedienen, zij gooien den leuningstoel
omver, waarin de heldin straks moet flauw vallen, zij slaan den beker water naar
binnen, die het vergif heet te bevatten, waaraan een ander straks moet sterven, en
blijven er niet minder gezond bij, terwijl die ander zijn best doet om straks mooi
dood te gaan, en nu al vast angstig zijn giftbeker zoekt, die er niet is, zoodat hij
gedwongen wordt zich het hoofd tegen den muur te pletter te loopen, als hij geen
wapen onder zijn bereik vindt.’ ‘De beste acteur’, gaat deze schrijver voort, en wat
hij zegt geldt ook nog heden, ‘is die zich met innerlijken gloed aan zijn spel kan
wijden zonder de kleinigheden ervan te verwaarloozen en, zonder mis, steeds blijft
volgen, wat de anderen zeggen of doen, om aldus het wederantwoord uit te lokken,
dat hij noodig heeft. Hij moet dus terzelfder tijd de persoon in koortsachtige
bedrijvigheid zijn, welke het stuk wil, dat hij is, en de speler, die deze persoon rustig
bespiedt en beheerscht.’
De oude atellenae, voor 't eerst in het 540e jaar van Rome in Atella, dat thans
Aversa heet, ten tooneele gebracht, kenden weldra ook vaste typen, die elk een andere
taal spraken: Oskisch, Grieksch en Latijn door elkaar. Daar was Maccus, onder den
naam van Jan Klaassen ook in ons land doorgedrongen, van voren en van achteren
gebocheld, een groote over den mond hangende neus, wijd geopende mondspleet.
Zijn bijzonder-
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heid was, dat hij zoo gemakkelijk dierengeluiden nadeed, daarom werd hij ook Pullus
gallinaceus geheeten, waarvan de naam Pulcinellla is gevormd, die als Polichinel
in andere talen is overgegaan. Maar als Pulcinella werd hij elders in het wit gekleed
en verloor ook zijn bochels, In Frankrijk werd hij verward met het ‘masker’ Pedrolino,
Pierrot. Onze Jan Klaassen is een samengroeiing van Maccus, Pierrot en Harlekijn,
terwijl de oorspronkelijke Pierrot, zooals hij in Italië geboren is, toen eigenlijk
Pagliaccio - onze Paljas - van bajaccio: ongepaste grappenmaker, heette. Salvator
Rosa, de beroemde Napelsche schilder, in zijn jonge jaren in de rol van Coviello een
der sterren van een gezelschap ‘montambachi’, waarvan hij onder den naam van
Formica (mier) het hoofd was, beschrijft Paljas aldus: ‘hij is gekleed in een heel ruim
gewaad, geheel geplooid, vastgemaakt door reusachtige knoopen, witte, zachte hoed,
die allerlei vormen kan aannemen, hij draagt een masker, maar zijn gezicht is met
meel bedekt. Hij is een onbezonnen onhandige botterik, die anderen steeds den
gewaagdsten raaf geeft, maar zelf de grootste lafaard is van de wereld, en terwijl hij
zich als behendig voordoet, valt hij elk oogenblik en sleept dan zijn ouden meester
mee, dien hij heet te ondersteunen.’
In 't voorbijgaan: het gezelschap van Salvator Rosa gaf zich niet meer uit als
‘ambachtslieden’, misschien wijl het bedrijf van tooneelspelen door hem evenwaardig
werd geacht aan de ambachten en beroepen, al noemden zij zich dan noch bescheiden
‘stellage-beklimmers’: ‘montambachi’, dat aan het ‘saltimbachi’ herinnerde. Wat zij
deden was dus los van welke arte ook, maar het hield daarom allerminst op een
diletto te zijn. Toch was Salvator Rosa verontwaardigd, dat er met dit soort van
tooneespelen, en andere werden toen nog niet als vak beoefend, meer geld was te
verdienen dan met ‘geëerde en edeler arti’ (beroepen).
De atellanae kenden ook behalve het vaste ‘masker’ van Maccus, de maskers
Bucco, Pappus en Casnar.
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Ook zij vonden in de ‘ambachtskomedie’ onder moderner naam navolgers in den
trant van Arlechino, onze Harlekijn, die kan roemen op zijn Grieksche afstamming,
toen hij te Athene als Aziatische of Egyptische slaaf, slechts gekleed met een
tijgerhuid, optrad in de blijspelen. De tijgerhuid was in de ‘ambachtskomedie’ een
veelkleurig lappenkleed geworden en Harlekijn heette van Bergamo geboortig te
zijn, waarom zijn dialekt ook steeds Bergamisch was. Maar uit de oudheid had hij
nog zijn half zwart masker voor met de kleine schitterende oogjes er in, en was zijn
haar geheel weg geschoren, althans door een glad zwart kapje bedekt, terwijl hij tot
wapen een dubbele lat droeg. De blijspeldichter Carlo Goldini, die in Italië meer dan
iemand anders gedaan heeft voor de commedia dell' arte, welke aan het begin der
17e eeuw de gunst der meer beschaafde lieden had verloren, wijl zij steeds platter
een pleizier van het Jan Hagel was geworden, Goldoni keek bij zijn bezoek in
Bergamo nog eens uit of hij daar typen vond, welke hem aan den zoo populairen
Harlekijn herinnerden, maar hij zag er niet. Wel droegen de boeren, die er ter markt
kwamen, nog een hazenstaarje op hun hoed, waarmee ook Harlekijn den zijne, want
hij droeg toen nog soms een heel grooten hoed, versierde. Brighella was ook van
Bergamo afkomstig en meestal de vriend, de bondgenoot, de mede-deugniet van
Harlekijn: voortzetting, die twee, van de antieke ‘twee Zanni's’. Zij improviseerden
slechts zelden, maar waren dansers, grappenmakers, de hansworst en zijn vriend, en
wijl Brighella slechts in Noord-Oostelijk Italië optrad, werd elders Harlekijn door
Beltramo vergezeld. Het is waarschijnlijk, dat deze twee de voorvaders zijn van de
Duitsche Robert en Bertram, de twee vroolijke vagebonden.
Aldus kennen wij reeds eenige voorname ‘maskers’ der Commedia dell' arte. Wij
kennen Pantalon, in het Italiaansch Pantalone. De naam, afkomstig van ‘Piantaleone’
de ‘leeuwplanter’, herinnerde aan de Vene-
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tiaansche kooplieden, die nog steeds in de landen om de Middellandsche Zee uitgingen
om, naar hun zeggen, den Leeuw van Sint-Marcus te vestigen, maar die niet alle zoo
krijgshaftig waren als de condottiere Colleone, zooals zij wel bluften. Ook kondigde
het verval der ‘koningin van Cyprus’, de beroemde dogenstad, zich reeds aan in een
grooter getal armoedzaaiers, zoodat Pantalon als familienaam kreeg ‘dei Bisognosi’
- ‘van de Behoeftigen’. Hij droeg een zwarten lijfrok met een rood vest, een wijden
zwarten kuitbroek met roode hoozen en gemakkelijke pantoffels, een langen baard
en hoogen spitsen hoed, zooals de kleine koopluiden der doorluchtige republiek. Met
den ‘docter’, die een Bolognees was, stelde hij soms ‘de twee grijsaards’ voor, zooals
Harlekijn en Brighella of Beltramo ‘de twee knechten’ waren. Zij waren de
traditioneele vaders, die natuurlijk door iedereen en door allen om den tuin werden
geleid, maar ieder op zich zelf was ook wel eens de verliefde grijsaard, als waarvan
‘le docteur Bartolo’, in den ‘Barbier de Sevilla’ nog een late, maar geestige
weergegeven afspiegeling is. Was Pantalon een bluffer op zijn rijkdom, ‘de docter’
gaf zich natuurlijk gaarne den schijn van groote geleerdheid. Zijn gewaad was het
oude kleed der rechtsgeleerden van de universiteit, terwijl zijn ‘masker’, dat hem de
bovenhelft van het gezicht en de neus bedekte, op de wang een grooten ‘wijnvlek’
droeg, als herinnering, zei men, aan een bekend rechtsgeleerde uit den tijd, dat Angelo
Beolco de ‘commedia dell' arte’ stichtte. Harlekijn en Brighella, de
meest-voorkomende typen van knechts, maar de eerste, dààrom zijn grootere
populariteit, de geestigste van de twee, Brighella, gebruind door de zon, was meer
een boersch type: ook wel slim op zijn manier, intrigant net als Harlekijn, gauwdief
op tijd en gelegenheid, maar onhandig, plomp, bruut. Waren de patroons van dit
tweetal al geen helden, al gaf Pantalon er zich soms een air van: bangerd en gek ieder
op zijn beurt, ‘de docter’ nog met zijn mond vol potjes-latijn er bij,
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de twee knechts gaven in lafheid hun meesters niets toe, al bezat dan Harlekijn
oneinige gevatheid om zich uit een lastigen toestand te redden.
Pantalon, ‘de docter’, Harlekijn en Brighella waren geesteskinderen van
Noord-Italië. Napels was de geboortegrond van Pulcinella, Maccus' nakomeling, die
door zijn bochels voor en achter en den grooten neus sprekend op zijn voorvader
leek. In het Zuiden ontstond ook de bluffer en intrigant Scaramuccia: geheel in 't
zwart gekleed: een militaire avonturier, die in de ‘Miles Gloriosus’ van Plautus zijn
voorvader herkende en zich gereed maakte tot een wereldreis door de litteratuur van
alle landen. Zijn tweelingbroeder was soms ‘Il capitan Spagnuolo’, ‘Capitan Fuego’,
of ‘capitan Spaviento’: een bekkensnijder, die toch als een lafaard op de vlucht ging
bij het minste werkelijke gevaar, maar vooraf onnoozelen van schrik en ontsteltenis
deed verstijven door zijn opsnijden over denkbeeldige vroegere heldendaden.
‘Tartagia’ was een stotteraar, die voor boodschapper gebruikt werd en er niet kon
uit komen bij wat hij te zeggen had: een dansende, fiedelende, zingende vagebond
overigens. Met ‘Coviello’, de in 't zwart gekleede en van zware knevels voorziene
praalhans, vormde deze groep de vier voornaamste typen tegenover die uit het
Noorden. Zij waren sterker in hun spreekwijzen, ongebondener, meer nog naar het
oude atellana-genre toe, dat menschen, dingen en handelingen bij hun waren, - wat?
- bij hun sterksten naam noemde. Soms stelde Coviello of een ander ‘masker’ ook
een Fransche petit-maitre voor - de Fransche werden in de commedia dell' arte altijd
bespottelijk gemaakt. Hij had bijvoorbeeld een reusachtigen poederzak op den rug.
Om deze twee kwartetten heen, welke reeds tot oneindige variaties aanleiding konden
geven, warrelden dan verscheidene andere grappenmakers: de Meneghino, of door
Molière zoo beroemd geworden Scappino, een variatie van Brighella, de variaties
van Harlekijn: Truffaldino, Mazzettino enz. enz. Als zij
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niet spraken maar mimeerden, dan traden zij op als accrobaten of clowns, maar
sprekende deden zij dit in hun dialect. De ‘Verliefden’, die natuurlijk reeds spoedig
de hoofdpersonen werden van dit volkstooneel, en het tot dezen dag vrijwel gebleven
zijn, de amorosi mochten natuurlijk niets belachelijks hebben... zoolang zij jong
waren althans, want, wee de oude verliefden, door het speelsche vernuft bedacht!
Maar de jonge amorosi spraken de taal van Boccaccio en Dante: het edele Toskaansch,
dat door alle Italianen, van Sicilië tot Val d'Aosta, verstaan werd. Ook zij deden door
hun namen aan de oudheid denken ofschoon de liefde sedert ook iets
ick-en-weet-niet-wat lievers en zachters gekregen had, dat in hun samenspraken
doorklonk, al zullen die meestal niet de verheven schoonheid gekend hebben, welke
Shakespeare aan zijn Italiaansche verliefden Romeo en Julia meende te moeten
toekennen. Daar was dan Lelio, Orazio, Florindo, en die vonden in Lavinia,
Flamminia, Ortensia even lieftallige jonge meisjes als zij verleidelijke en beminnelijke
jonge mannen waren. Zij vormden het serieuze element der vertooning: het publiek
was er immers om te lachen. Maar het deed toch soms zoo heerlijk aan, dachten de
vrouwen vooral, een neel klein traantje te kunnen wegpinken om een ongelukkige
‘jonge min’, die vervolgd werd, laat mij zeggen, door een belachelijken, jaloerschen,
maar boozen grijsaard, waarvoor dan Pantalon of ‘de docter’ moest dienen.
Colombina? Zeker, Colombina was de liefste van alle mooie jonge meisjes op het
‘ambachtstooneel’, maar misschien wijl zij van Noord-Italiaansche afkomst was en
de Zuid-Italianen beweerden, dat zij de liefde en de Jonge vrouwen beter verstonden
dan de lui daar ‘in het hooge Noorden’, werd Colombina, ofschoon zij weldra de
grenzen overtrok naar Frankrijk en van daar uit heel Europa door ging als het verliefde
jonge meisje bij uitnemendheid, Colombina werd met Smeraldina, haar zuster, of
met Spilletta, die ook een spiegelbeeld van haar was, vernederd tot kamenier van
Lavinia
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of Flaminia. Op 't gunstigst was zij de vertrouwde van de verliefde, zooals Harlekijn
of Pierrot soms de knecht was van Lelio of Leandro. En dit lag voor de hand en had
toch eigenlijk ook niets vernederends voor de lieve jonge Colombina, die tot zelfs
in ons land zulk een lieve bekende is geworden. Het was uitgesloten, dat Harlekijn
of Brighella of Pierrot iets ernstigs konden bezitten. Zoo moest er dan een jonge man
gevonden worden met een bijzonder welluidenden naam en een uiterlijk navenant,
die dan gepaard moest worden aan een jonge dame van verwonderlijke schoonheid
en lieftalligheid. In het Zuiden vond men dat Colombina: duiveke van ietwat boersche
onschuld, niet aan dien hoogen eisch voldeed. Lavinia en Flammina waren bovendien
stadschen, en soms toch onschuldig. Men zou het niet willen gelooven, maar het is
zoo.
Wijl onder het Spaansche bestuur over Napels de spelen van Lope de Vega en
Calderon er den litterairen smaak hadden gewijzigd, kwam daar, naast en met de
‘ambachtskomedie’, een tooneel met koningen, koninginnen en ministers op: de
laatste vooral gaven aanleiding tot hatelijke vroolijkheid. Zoo ontstond ‘don Fastidio’,
een vaak monsterlijke figuur, op z'n Spaansch maar overdreven gekleed, die met
belachelijke Spaansche deftigheid, de beroemde grandezza, en een veelheid van
geleende wijze spreuken den hevigsten zotteklap uitkraamde en herhaaldelijk in
eigen redeneeringen verward raakte. Hij was ‘de eerste minister’ of ‘staatsraad’, die
alle denkbare ongelukjes had, als man en vader perfect belachelijk, wijl hij om strijd
door vrouw, dochter en huisvriend bedrogen werd. De Romeinen hadden natuurlijk
hun eigen figuren, waarvan er enkele reeds zijn genoemd. ‘Meo-Pattacca’ was de
echte Transteverijner, opvolger van Maccus, wiens grappigheid en brutaalheid hij
bezat, en ook diens onoverwinnelijken dubbelen lat. Hij begon daar mee zijn vijanden
neer te slaan tot er de dood op volgde, en, dit gedaan, was hij wel zoo goed met hen
tot een verklaring te komen,
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welke hen soms weer tot de levenden terug riep. Marco Pepe was zijn knecht:
leugenaar en slimmerik. ‘Rugantino’ was hun ‘capitan’, die de brallende rrr's van de
Transteverijnen deed rollen als een kanon voortgetrokken over een grintweg. Rome
was berucht om zijn ‘sbirren’ - politiedienaars, die in de 18e eeuw ‘de plaag van
Italië’ werden genoemd. Rugantino behoorde dus soms tot hen en was dan natuurlijk
bijzonder vermakelijk, zooals de onvergetelijke Spaander vermakelijk was in
Reijding's onovertroffen revue ‘De doofpot’. Hij arresteerde altijd het onschuldige
slachtoffer en beschermde zonder het te willen of te weten, den dief, den belager,
maar ook nooit eindigde de komedie of viel het scherm zonder dat hij zijn wel
verdiend pak slaag ontvangen had. Wat te zeggen van Pedrolino? Variatie van Paljas,
maar dan geheel in 't wit gekleed, kwam hij naar 't schijnt op het Italiaansche tooneel
niet tot zijn recht. Maar toen hij naar Frankrijk verhuisd was en daar zijn naam van
Pierrot had verfranscht, zag het bekenddankbare nageslacht wat er in hem zat. Als
aanbidder van Colombina, of van haar meesteres Lavinia, slachtoffer in ieder geval
van vrouwelijke koketterie, werd geregeld zijn hart gebroken en toch kon niemand
een traan om hen laten. Och, arme miskende Pierrot! O, die afschuwelijk-kokette
Lavinia, die geregeld den eenen minnaar met den ander bedroog, en omgekeerd. Die
anderen konden zich nog wrrrreken, den gehaten medeminnaar dddduizend ddddooden
laten sterven, maar de arme Pierrot had niets dan zijn slappe lange mouwen om er
zijn tranen mee af te droogen, en toch had de jongen zoo'n goed hart. ‘La politesse
des moeurs françaises pouvait seule humaniser cette coquine’, zegt met even
beminnelijk als gepast zelfbehagen een fransch auteur over het onderwerp. En te
bedenken, dat met ‘cette coquine’ - wij hebben er met de ‘politesse des moeurs
hollandaises’ in het vrouwelijke niet eens een woord voor! - Lavinia of haar zuster
Olivia, de jonge minnares der Italianen bedoeld werd, zoo niet het duiveke
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Colombina zelf. Is het hier niet de plaats om een bekend gezegde te varieeren:
‘onschuld aan deze zijde der Alpen, is de verdorvenheid van gene’? In het Italiaansch
heette Pierrot niet slechts Pedrolino, ook soms Bartoldo of Peppe Nappa. Hij was
evenals die ongeluksvogel Stentorello, die nog, ofschoon dan kwijnend, op het
Toskaansche volkstooneel leeft, een Bolognees van afkomst. Het eeuwig-ongelukkige
type van den minnaar, die hopeloos en in stilte bemint. Als knecht soms van Pantalon
smachtte hij naar de liefde van Colombina, en hij zou misschien gelukkig geweest
zijn zonder dien afschuwelijk-mooien, hatelijk onweerstaanbaren Lelio, of hoe hij
heette: Orazio, Cinthio, Florindo, tegen wiens verlokkingen die van andere jongens,
die toch ook het hunne bezaten om jonge meisjes te behagen, niet op konden. Lelio!
Heb zoo'n naam en zie eens of niet alle vrouwen dien uitzuchten: ‘Lelio!’. Maar hoe
mooi was hij ook gekleed: een hemels blauw satijnen wambuis afgezet met zilveren
passement en versierd met hemelsblauwe schouderstrikken, een nauw gesloten
kuitbroekje van wit satijn, strikken en pluimen overal, en nog meer strikken en
pluimen, en andere strikken en pluimen er bij. Was het dan wonder, dat het hartje
van Isabella - of heette zij Lavinia, of Flamminia? - dat teedere hartje klopte voor
dien schoonen jongen in satijn, ofschoon dat hartje zelf steeds verborgen was onder
het blankste satijn van vele weerschijnen? En als die vervloekte Lelio dan nog maar
iemand was geweest van wien de fijngevoelige Pedrolino Pierrot moest erkennen,
dat eigen geest stompzinnigheid werd te vergelijken met het vernuft van den
bevoorkeurden minnaar, maar neen, neen, duizendmaal neen: diens beste invallen
waren stompzinnigheid vergeleken bij de zacht droefgeestige liefdesbetuigingen,
slechts door de maan vernomen, van den armen Pierrot.
Luigi Riccoboni, die jarenlang op het Italiaansche hoftooneel van Lodewijk XIV
en XV de rol van Lelio vervuld heeft, met opmerkelijke distinctie, be-
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weerden zijn tijdgenooten, schreef over het Italiaansche tooneel een dik en vooral
zwaar boek, Dell' arte representativa, dat er de goed gedocumenteerde geschiedenis
van bevat. De bloeitijd van het gëimproviseerde tooneel lag in het midden der 17e
eeuw. Reeds zagen wij, dat sommige acteurs op de rol, die zij schiepen hun stempel
drukten, zoodat hun opvolgers niet beter te doen wisten dan het door hen nagelaten
model zoo getrouw mogelijk te volgen. Zooals Beolco zelf voortaan eer bekend was
als Ruzzante en Riccoboni eigenlijk nooit anders werd genoemd dan Lelio, zoo traden
er ook onder andere ‘maskers’ beroemde acteurs op, die hun schepping zoo krachtig
typeerden, dat het publiek, ook lang na hun dood, geen afwijking daarvan duldde.
Er was echter al vrij spoedig een zelfstandige klasse van beroeps-acteurs ontstaan,
die onbedreven in welke arte ook, zich niet bezig hielden met de vraag of wat zij te
genieten gaven op zich-zelf een arte was in de beteekenis, welke wij heden aan dit
woord hechten. Zij gaven het beste van hun kunnen. Zoo ontstond van zelf de
tooneelspeelkunst uit het diletto: dilettantisme gaf hier geboorte aan kunst. Maar de
Italianen met hun levendige mimiek en welbespraaktheid waren geboren acteurs
voor een gëimproviseerd tooneel. Lady Montague getuigde ervan in een brief aan
haar echtgenoot, dat zij in het dorpje Gottolengo aan het Iseo-meer een voorstelling
had bijgewoond gegeven door boeren uit den omtrek, waarvan bijvoorbeeld de
Harlekijn, die de kleermaker van 't dorp was, beter zijn rol speelde dan zij ooit in
Londen had gezien. Het schijnt, dat vooral dat ‘masker’ gelegenheid gaf tot goed
karakterspel. De geschiedenis van het Italiaansche improvisatie-tooneel vermeldt de
namen van vele Harlekijns: een hunner Carlo Bertinazzi was in zijn jeugd
medeleerling van Paus Clemens XIV (Ganganelli). Ook de rol van Pantalone gaf
aanleiding tot scherpe karakterteekening. David Garrick was vol bewondering voor
den Pantalon, dien hij in Parijs zag, en niemand anders was dan de
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in zijn tijd zoo beroemde Carlin. Ofschoon Italiaan en medespeler van de Comédie
Italienne speelde Carlin zijn rol in het Fransch en improviseerde met zooveel gemak
en welbespraaktheid, dat de toeschouwers soms dachten, dat hij de woorden uit het
hoofd geleerd had. Maar, beweert Jozef Baretti, die dit mededeelt, in Italië hebben
wij er, die nog beter zijn dan Carlin. Er waren gemaskerde en ongemaskerde Pantalons
en Harlekijns, al naar het talent. Men begrijpt, dat een gemaskerde rol geen mimiek
noodig had, maar daarentegen een levendiger welbespraaktheid eischte, en omgekeerd
kon het gelaat zeggen wat de mond soms verzweeg. Om een rol van het
gëimproviseerde tooneel goed te spelen was toch een groote mate van zij 't ook
natuurlijke beschaving niet overbodig. Ook zij is het deel van het Italiaansche volk.
Vaak kwam er ook bij, dat de beroemdste acteurs van de commedia dell' arte, want
zoo werd zij zelfs later nog in Italië genoemd, ook vrij wat belezen waren. Aardig
is in dit opzicht de anecdote, welke de duc de Saint-Simon in zijn aanteekeningen
op het ‘Journal de Dangeau’ vertelt. Onder ‘Lundi 2 Aout 1688, deelt Dangeau mede:
‘Arlequin est mort, aujourd 'hui à Paris. On dit qu 'il laisse 100.000 écus de bien.
On lui a donné tous ses sacrements parcequ'il avait promis de ne plus monter sur le
théatre’. ‘Deze Harlekijn, krabbelt de Saint-Simon er bij aan, die zich noemde: de
heer Dominique, een zoo aardige en geestige tooneelspeler als maar mogelijk was,
die voor de vuist en met variaties in zijn rollen het beste van zijn geest gaf, waarover
hij beschikte, was van aard ernstig, studie-lievend, en had zich tot een geleerde
gevormd. De Eerste- Président d'Harlay, die er zich op liet voorstaan geleerd te zijn,
ontmoette hem eens in de Saint-Victor-bibliotheek en had, zonder hem te kennen,
moeite om een gesprek met hem aan te knoopen, want de ander hield zich steeds met
zooveel respect terug, dat het den magistraat nog meer innam, zoodat hij met meer
nadruk nog op een kennismaking inging, en iemand vond, die terzelfder rijd zeer
geleerd
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en zeer bescheiden was. Dit gaf hem aanleiding hem te verzoeken hem eens een
visite te komen maken, maar de ander wees dit af, en zelfs zoo herhaaldelijk, dat de
heer d'Harlay, verrast over zulk een bejegening, aandrong den naam te kennen, en
dien slechts vernam na heel wat moeilijkheden, die alle even beleefd als gepast waren.
Deze tegenstelling van den naam met den man nam den heer d'Harlay zoo zeer in,
dat hij hem omhelsde en hem om zijn vriendschap verzocht, en sinds dien tijd tot
aan den dood van dezen bijzonderen acteur, ontving de heer d'Harlay hem steeds ten
zijnent met een bijzondere achting en onderscheiding. De menschen, die dit te weten
kwamen, beweerden, dat Harlekijn hem onderwijs gaf in grimassen en grooter
geleerde was dan de magistraat, maar dat deze daarentegen beter tooneelspeler was
dan Dominique.’
Toen Lodewijk XIV onder den noodlottigen invloed van Mme de Maintenon en
den ouden dag vroom begon te worden, raakte de Comédie Italienne zijn gunst kwijt,
ook omdat de Italiaansche tooneelspelers heel vaak de perken van het veroorloofde
overschreden. Na den dood van den ‘Zonnekoning’, gevolgd door het Regentschap,
kwamen in de jeugd van Lodewijk XV Harlekijn en Pantalon, Colombine en Lavinia
triomfantelijk te Parijs terug, maar zij konden het niet meer bolwerken tegen den
krachtigen invloed van wat men in hun eigen land de commedia sostenuta noemde:
het tooneelspel, waarvan de rollen niet meer aan het improviseerend talent van de
spelers werden overgelaten. Het was vooral te Venetië, dank zij den abt Chiari, een
der vruchtbaarste tooneelschrijvers uit dien voor het tooneel zoo vruchtbaren tijd,
maar vooral ook door Carlo Goldoni, die eens, in één jaar, zestien tooneelstukken
schreef, dat de commedia dell' arte werd verdrongen door de commedia sostenuta.
De eerste pogingen om het publiek van Italië, dat toen nog niet, volgens Baretti, ‘het
lieflijk genoegen van tranen te storten’ verstond, aan de commedia sostenuta te
gewennen, werden door Goldoni
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slechts voorzichtig gewaagd. Hij behield daarin de vier oude maskerrollen van
Pantalon, Harlekijn, Brighella en ‘de Docter’, maar werkte de rollen om deze vier
heen meer en meer uit, zoodat zij de oude maskers op den achtergrond drongen
naarmate de rollen van zijn vinding op den voorgrond kwamen. Op het laatst waren
dus ook de hoofdpersonen der commedia dell' arte genoodzaakt hun maskers af te
leggen. Het verval van de commedia dell' arte was echter niet enkel te wijten aan de
grove boert der commici - kommedianten -, die haar speelden. Met de vastgestelde
typen, welke hier aangeduid zijn, was het getal situaties en ontwikkelingen nog veel
kleiner dan het ten slotte ook op het hedendaagsche tooneel is. Plus ça change et
plus c'est la même chose gold vooral van de gëimproviseerde Italiaansche kluchten.
Pantalon en de Docter waren altijd gierig en werden altijd door iedereen bedrogen.
Harlekijn was altijd slim en laf, Colombina of hoe de jonge vrouw heette altijd koket
en meestal valsch er bij. Chiari en Goldoni bliezen deze eeuwenoude schimmen
omver. Toch bleef de gëimproviseerde klucht overal vele aanhangers behouden,
vooral onder de lagere volksklassen, die nog gaarne de gezouten aardigheden van
Harlekijn en Polichinel toejuichten. Zelfs trachtte Goldoni's fanfastische tijd- en
stadgenoot Carlo Gozzi de oude volkscomedie te herscheppen en te veredelen, doch
dit ging slechts zoolang goed als de acteur Sacchi er de hoofdrollen in speelde. Toen
deze gestorven was stierf ook het tooneel van Gozzi. In dien tijd van gezelschappen
van beroepstooneelspelers, kwam ook het ‘Jongejannen’ op. Ieder jaar weer aan
fleemde de soubrette van het gezelschap den gesalarieerden tooneelschrijver om een
stukje, waarin zij eenige malen kon optreden in verschillend karakter en costuum.
Men begrijpt, dat men met dergelijke een-actertjes al heel ver van de oude
‘ambachtscomedie’ af was. Deze had haar tijd gehad. Wel bleef de volkssmaak nog
lang aan de gëimproviseerde comedie gehecht, vooral in het
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Zuiden, maar de geheel geschreven tooneelstukken verdrongen toch allengs de
gëimproviseerde. Daarmee waren echter ‘de maskers’ der ‘ambachtscomedie’ niet
van de planken verdwenen. Wanneer Harlekijn, Pantalon, Colombine, Polichinel of
Pierrot niets meer te zeggen hadden met den mond deden zij dat in de ‘harlekinade’
zooveel te welsprekender door hun gebaren. Zoo bleef deze uitlooper van de
Commedia dell' arte over heel Europa haast tot op onzen tijd gehandhaafd. In Italië
zelf gaan in de volksstukken nog eenige ‘maskers’-personen over de planken: Pantalon
is niet geheel dood nog, Stentorello nog een geliefde figuur in het Florentijdsche
volksdrama. Zij hebben nog allerlei gelegenheid iets van hun actueelen volkshumor
over het oude ridderstuk uit te strooien, en dit wint er bij. Maar deze schimmen van
wat eertijds levende menschen waren kunnen nauwelijks een denkbeeld geven van
wat de gëimproviseerde comedie moet zijn geweest. Zij was ongetwijfeld ruw,
ongebonden, dikwijls flauw er bij, de echte geestigheid laat zich niet dwingen om te
sprankelen, zij wil vrij zijn. De vaste typen zullen dus wel nooit terug komen, en
worden ook niet meer terug verlangd. Maar in een tijd, dat de tooneelspelers er naar
streven om zich vrij te maken van de knellende banden hunner geheel geschreven
rollen, banden door de auteurs nog nauwer toegesnoerd door vooraf op te stellen hoe
die rollen moeten gespeeld worden, in dezen tijd zou een proefneming belangwekkend
kunnen zijn om deze ‘artisten’ slechts naar een scenario te laten spelen, waarvan zij
de rollen zelf konden improviseeren naar eigen aanleg, geest en vlugheid van denken
in de breede lijnen, welke voor het onderlinge verband van het geheel noodzakelijk
voorgeschreven moesten worden... Eerst dan zou het tooneelspelen een individueele
kunst worden, geheel gelijkwaardig aan de andere.
Van de meest voorkomende personen der Commedia dell' arte geven de namen reeds
een idée van het karakter.
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Aldus beteekent Ruzzante grappenmaker - Brighella; verkleinwoord van briga:
moeilijke poging, intrige - Scapino: iemand die uitvluchtjes zoekt - Zacometo: Jaapje
- Stentorello: sukkeltje - Pulcinella: vlooitje - Tartaglia: stotteraar - Colombina:
Duiveken - Pagliaccio: advocaat van kwade zaken - Capitan Fuego: kaptein Vuur
- capitan Spaviento: kapitein Ontsteltenis - Truffaldino: Schavuitje - don Fastidio:
Don Allemansverdriet.
De voornaamste boeken voor deze studie geraadpleegd zijn: P.J.M. Priest: Korte
Beschrijvinge van Roomen, Antwerpen, 1775 - Carlo Gozzi Memorie inutili. - Mme
De Stael Corinne, ou l'Italie, - D.J. Volkman: Reisboek door Italië, met voorrede
van den heer ++++, lid van verscheiden Akademiën in Italien - Giuseppe Baretti
Gl'Italiani, Milaan 1818 - Chs Goldoni: Mémoires, Paris 1787 - Vernon Lee, Studies
of the 18th Century in Italy, Londen 1887 - Maurice Sand, Masques et Bouffons,
Paris 1862, enz. enz.
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Verzen
Door Joannes Reddingius.
De regen uit de luchten slaat.
De regen uit de luchten slaat,
als storten wild van waterstralen,
maar dieper kan men ademhalen,
zoo vindt het hart bij regen baat.
Grashalmen, klingen, welgeslepen,
zij glinstren nu de zon breekt door,
wat pracht van licht, wat stralengloor,
wat edelglans van lichte strepen.
Al staat in 't veld verregend ook
de blauwe bloem en de papaver,
gij regen-macht, gij waart de laver,
mijn droevig-zijn verwoei als rook.
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Herleving.
Nu zul je de jonge blaadjes weer zien.
- Wanneer, wanneer? Heel gauw, misschien,
want de zon zoekt stralend jou jong gelaat,
en roosje na roosje al open gaat.
Je ligt zoo mooi, zoo mooi in 't licht,
in 't witte kleed, een zonnewicht,
dat lentetoover diep in zich draagt,
een gouden regen, die wiegewaagt.
Je vingertjes zijn zoo slank, zoo slank,
je kleine handjes zijn blank, zoo blank,
en al jou lachjes, die zijn zoo fijn,
als levende vonkjes zonneschijn.
Je ligt in de kussens en zuster zegt:
- Zij was een held in 't fel gevecht,
en daarom raakte mijn hand zoo zacht
jou jong gelaat, dat wacht en wacht.
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Lichtjes in het dauwig gras
Lichtjes in het dauwig gras,
'k zag je wel, toen 't morgen was,
en de zonneluister ging
glanzen langs den heuvelkling.
Lichtjes, lichtjes zag ik veel,
iedre drop was een juweel,
onder diadeem van licht
zag ik toen jou jong gezicht.
Elven-liedwijs mij toen ving
ringsom in den tooverkring,
vogel-licht toen zweefde ik mee
over 't groen van klaverzee.
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Tooneel-kroniek
Door Jo van Ammers-Küller.
IV
We schrijven half Februari en reeds is het ‘chassezcroisez!’ bij de
tooneelgezelschappen in vollen gang. Terwijl het volop ‘seizoen’ hoort te zijn en de
verslaggever onmachtig de vele premières naar behooren te ‘verslaan’, staat de
kunstrubriek der couranten vol met berichten over mutaties, en wordt er met
aanlokkelijke toekomstplannen gegoocheld, om ons te doen vergeten, dat het heden
zóó weinig brengt om verheugd en bemoedigd door te zijn. Het is, over 't algemeen,
een duf tooneelseizoen, en veel tooneelspelers, ontevreden na een winter van
onbevredigend werken, zoeken met het hun eigen optimisme nieuwe wegen; er staan
weer allerlei combinaties op het punt geboren te worden en wien de toekomst van
ons tooneel ter harte gaat, ziet het oude gekoesterde ideaal àl verder op den
achtergrond raken: een kern van goede krachten rond een superieuren leider; erger
dan ooit dreigt weer versnippering van wat ons land aan goede tooneelspelers bezit,
over een groot aantal, in den bestaanstrijd elkaar verdrukkende combinaties.
‘Het Tooneel’, Royaards' omvangrijke troep wordt
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dakloos, de Tooneelvereeniging valt uit elkaar daar Musch en van der Horst het met
enkele der besten als ‘Haarlemsch Tooneel’ gaan probeeren; het Rotterdamsch
Tooneel raakt met de Jong, Mien Vermeulen, Stine den Hartogh en Jan C. de Vos
Jr., zooveel goede krachten kwijt, dat men zich met bezorgdheid afvraagt, of het die
leemten zal kunnen herstellen, terwijl bij het Nederlandsch... me dunkt daar heerscht
de stilte die den storm voorafgaat; lang zóó voortgaan zal het daar óók wel niet meer!
Het ‘Groot Tooneel’, dat met zooveel frisschen durf zijn ‘Othello’ in zee stuurde,
heeft het niet kunnen houden, en wat werd er van Nap de la Mar's met veel ophef
aangekondigd ‘Klein Tooneel’, waar Cor Ruys en Tilly Lus nu eens zouden toonen
wat ze waard waren? Nooit nog heeft Tilly Lus haar groot, maar zeer exclusief talent
voluit kunnen ontplooien, doch wat hier een jaar lang van haar gevergd is, leek
menigmaal bittere hoon.
Wie, als schrijfster dezes, aan het einde van vorig seizoen zoo overtuigd meende
den opwaartschen weg te zien - hoeveel verheugends kon ik toen in mijn overzicht
memoreeren! - vraagt zich ontmoedigd naar de oorzaak van zulk een terugslag; heeft
de fatale griep-tijd alle energie geknauwd; zijn het slecht verwarmde zalen en
kleedkamers, waartegen geen feu sacré het uithoudt?
Of zou deze ontbinding reeds lang hebben gedreigd, terwijl naar den schijn nog
alles intact bleef, en is het daarom, dat bijna geen onzer tooneelleiders meer den
moed tot een bizondere prestatie, tot een uiterste inspanning van krachten vindt?
Eën comité van kunstenaars en kunstvrienden heeft vrees en ontsteltenis
uitgesproken nu het voortbestaan van ‘Het Tooneel’ wordt bedreigd. Nog is de ramp
niet bezworen, maar zoo het al lukt om Royaards de beschikking over een eigen
schouwburg te geven, blijft ook dat geen halfwerk zoolang het hem, zooals nu al
zooveel jaren, aan eerste vrouwelijke krachten ontbreekt?
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Magda Janssens is ongetwijfeld een actrice van groot talent, maar zoo geheel-en-al
een Vlaamsche, dat ze in een Hollandsch ensemble per se detoneert. En mevrouw
Royaards, hoeveel charme en distinctie ze ook heeft, hoezeer haar dictie verzorgd is
en ze kostelijke toiletten met gratie draagt, ontbreekt het aan de twee groote factoren:
bezieling en temperament, die van een tooneelspelende dame een waarachtige actrice
maken.
Wat Royaards met zijn beproefde krachten - ook al zijn die niet allen krachtig vermag, bewees hij opnieuw bij de reprises, die dit seizoen de nieuwe scheppingen
moeten vervangen: de Misanthroop, Mijlpalen en het meest dat in speelstijl zoo
voortreffelijke: ‘De Vijf Frankforters.’ In elk onderdeel bespeurt men hier het werk
van den grooten regisseur, die het knappe, maar toch heusch niet zoo bizondere
Duitsche blijspel heeft opgevoerd tot een schepping vol gratie en geest; nergens
treedt hier het individueele der vijf broeders op den voorgrond; elk blijft als onderdeel
van den groep, het Jodengezin, dat met al zijn durf en overmoed van nouveau-riches
toch de minderen blijft tegenover hun prooi: den slappen, met schulden overladen
vorstenzoon!
Dat het Laroche, al vaart hij onder Royaards' vlag, aan regie-talent voor een
breed-romantisch stuk als Cyrano ontbreekt, trachtte ik vorigmaal aan te toonen; in
de Hofslachter levert hij beter werk en zijn kostelijk spel doet ons daar zelfs gedwee
de drie bedrijven van plompe, zoutelooze grappigheid slikken; pas bij het naar huis
gaan komt de wrange nasmaak, komen we tot de overtuiging, dat zelfs een avond
Laroche-op-zijn best geen verontschuldiging is voor zóó laag bij den grondsch,
minderwaardig tooneelwerk, terwijl zooveel ander: niet slechter, maar Hollandsch
- O Dr. Willem Royaards! - ook dit seizoen weer ongespeeld bleef! Wart behalve bij
het Hofstad Tooneel, dat, zijn program getrouw, Hollandsch werk, ook van
beginnenden, op het repertoire brengt, blijkt de animo daarvoor weer
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uiterst gering. Heyermans speelt... weliswaar uitsluitend ‘Hollandsch’, maar dan ook
uitsluitend Heyermans; Suikerfreule van Henri van Wermeskerken werd dit jaar de
eenige uitzondering, waarmee wellicht de kas der Tooneelvereeniging, maar geenszins
de Hollandsche dramatiek bleek gebaat.
Laat ik niet ondankbaar zijn; het beste, de verheuging van dezen tooneelwinter is
eigen werk van Heyermans: het tooneel-evenement is die heerlijke, kostelijke ‘Wijze
Kater’, kostelijk om Musch' creatie, maar evenzeer, en naar mij dunkt nog te weinig
erkend, om de virtuooze fantazie en den sprudelenden humor, waarmee onze grootste
tooneelschrijver, hóóg van zijn toren, met zoo wijzen spot en milde ironie, het klein
menschelijk gedoe en gewroet bekeken heeft.
Hij koos, deze wijze kater, die het hof van den koning zoo prachtig van ‘knagend
gedierte’ te zuiveren weet, geen wijs oogenblik om zijn entree op ons tooneel te
maken. Hij deed het in de veelbewogen Novemberdagen, toen de vorstenkronen over
de keien rolden, en toen, naast het geweldig wereldgebeuren, deze persiflage op hof
en hoovaardij wat kinderachtig leek in haar pretentielooze blijmoedigheid, en deze
domme koning, met zijn naieve ijdelheid, nauw aandacht waard scheen naast de
geweldige tragedie van vorstenhoogmoed en verdeemoediging, die we toen onder
onze oogen méébeleefden. Maar aan domme koningen, verwaten prinsen en
samenspannende hovelingen, zal in de sprookjes een even onsterfelijk leven
gewaarborgd, zijn als aan de elfen, de kabouters en de sprekende dieren; en al noemt
Heyermans het zijne ‘boosaardig’, het is toch waarlijk niet in de eerste plaats als spot
op het koningschap, maar wel op de domme, pedante zelfverzekerdheid van den zich
druk makenden mensch bedoeld, tegenover de filosofische wijsgeerigheid, de
levenskunst der door hem verachte dieren. Mij heeft dit werk doen denken aan
Pallieter, het heeft dezelfde leute aan eigen leutigheid, dezelfde vreugd om eigen
potsen en grollen, en
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even zoo'n blijmoedige, wijsgeerige verbazing - al is het hier een poes en ginds een
stoere buitenman, - over 's menschen dwaasheden, en schunnigheden en tobberijen,
van een, die zich om het gewriemel en geploeter niet bekommert, maar den dag plukt,
en rijk is met de zon, zijn vrijheid en een dikgegeten buikje.
Met Musch voor oogen moet Heyermans dit stuk geschreven hebben; maar hoe
vele zijn dan ook de kostelijke vondsten, die de schrijver voor dezen idealen vertolker
had gereedgelegd. ‘Een acteur kan niet uit een rol halen, wat de schrijver er niet
inlegde’ las ik eens bij Emants; men bedenke het, waar men de glorie van den Kater
àl te uitsluitend op rekening van onzen grooten Musch wil zien gesteld. Neem
bijvoorbeeld dat geestige blafen-mauw gesprek tusschen Hans en den basterd-kees
van den slager; en de spinnende genoeglijkheid van den kater als iemand het tegen
hem over ‘de liefde’ heeft! En hoe een kostelijk sprookjes-tooneel is het, wanneer
Hans voor de eerste maal zijn gemiauw doet overgaan in menschenwoorden, even
kostelijke als later, wanneer hij, tot menschenmacht en opperrechterschap geklommen,
opeens zijn ouden vijand den keeshond ontdekt, en vol woede begint te blazen!
‘Dictie en plastiek, dat noem ik tooneel’; het zijn woorden, door Musch gesproken.
Hier heeft hij, als zelden, gelegenheid te bewijzen, hoe groot zijn macht over deze
beide gaven is. Het is, in den aanvang van het spel, verbluffend te zien hoe Musch
zich tot kater heeft getransformeerd, hoe hij in grime, maar ook in lenige, loome
beweeglijkheid, het huisdier imiteert; hoe hij spint, springt, kopjes geeft en melk likt
uit een kommetje.
Maar wanner de kater, aan het koninklijk hof, zich als mensch tracht voor te doen,
hoe blijft Musch ook dàn - en dit moet oneindig moeilijker zijn - het dier, dat
menschenkleeren heeft aangetrokken; hoe is hij, door heel die lange rol, waar hij zoo
menschelijk veel te praten heeft, voortdurend in elke beweging: een poes!
De Wijze Kater heeft de wereld niet stormender-
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hand overwonnen. De tweede voorstelling welke ik in den Haag zag, nadat toch in
de couranten de schitterende recensies van Musch' spel hadden gestaan, werd nog
gegeven voor een driekwart leege Verkadezaal. Maar langzaam is de victorie
gekomen. Nu, bij elke voorstelling, óók hier - in mijn voor tooneelwaardeering niet
zeer ontvankelijke stad - een uitverkochte zaal en een geestdrift, zooals geen ander
Hollandsch acteur vermag te wekken. De anderen komen, vanzelfsprekend, bij een
zóó domineerende hoofdfiguur wat in de schaduw. Den meesten schaadt het niet; er
is wel bitter weinig fantazie in de uitbeelding der bijrollen gebracht, maar Jan C. de
Vos is kostelijk, prachtig als de dwaze koning; en grotesk, als het in een sprookje
hoort, is Timrott als de lakei.
***
Bij de Rotterdammers werd, tusschen eenige Duitsche blijspelen door, aan
‘Chassez-Croisez’ van Anton van der Stok een roemloos en ruchtloos lot beschoren;
belangrijk, nà Beatrijs, waarmee het Rotterdamsch seizoen zoo fortuinlijk opende,
is alleen ‘de Vrouw van de Zee’, om wat Mevrouw Tartaud daar geeft aan innig
doorleefd, aangrijpend spel; haar creatie van de vreemde, fantastische Ellida-figuur
brengt ons volkomen in de sfeer van het geheimzinnige, het ‘huiveringwekkende’;
als een wezen uit een andere wereld dwaalt deze vrouw der zee tusschen haar
eenvoudige, goedmoedige huisgenooten, die niets van haar drijvenden onrust
vermogen te begrijpen. Uitgezonderd in de mystische figuur van den zeeman, die,
ook bij zijn afwezigheid, de boeiende aantrekkingskracht voor Ellida houden blijft,
geeft dit stuk, zoo zuiver en helder als bijna géén van den meester, den strijd om
geestesvrijheid, het conflict van het innigst-menschelijke met het maatschappelijke,
dat men vindt in bijna al Ibsen's werk. Niet uit liefdedrang, doch uit gemakzucht en
verlangen naar een veilige haven, is Ellida
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met Wrangel getrouwd. Juist daarom voelt zij den band van haar huwelijk als een
kwelling en weet ze zich niet vrij van dien ander, den dood-gewaande, dien ze vroeger
jaren haar trouwbelofte deed; en juist daarom heeft de vreemde niets van zijn oude
macht over haar verloren; als hij komt en haar opeischt, voelt ze dat ze nòg hem
toebehoort en dat ze den dwingenden eisch van zijn oogen niet zal kunnen weerstaan.
Pas wanneer Wrangel haar strijd begrijpt en haar vrij wil laten, en zij dus in vrijheid
den ander zou kùnnen volgen, wordt Ellida zich haar liefde voor den echtgenoot
bewust en van dat oogenblik af heeft de lokstem van den vroegeren geliefde zijn
kracht over haar verloren. Ook zonder de bovennatuurlijke elementen: Ellida's
verwantschap met de zee, het geheimzinnig verband tusschen de oogen van het doode
kind (van haar en Wrangel) en de oogen van den dood-gewaanden zeeman, en de
samenvoeging van eenige wel zeer romantische toevalligheden, die op de schipbreuk
betrekking hebben, zou het levensprobleem in dit stuk zijn volle waarde hebben
behouden, terwijl het er aan eenheid zeer zeker mee gewonnen had. Het wortelt teveel
in gewone, natuurlijke levensverhoudingen, voor zulk een vlucht naar het
boven-zinnelijke; er is een machtig talent als van mevrouw Tartaud noodg, om Ellida
te hullen in de sluiers van een tragische geheimzinnigheid en niet haar te geven, zóó
als ze in den grond toch eigenlijk is: een onbevredigde, geexalteerde, machteloos
naar zelfinzicht strevende jonge vrouw. En zoo het deze Ellida al lukte om ons dat
‘huiveringwekkende’, dat bovennatuurlijke te suggereeren, waarvan in het stuk
telkens gesproken wordt, de geheimzinnige zeeman, van wien onze tot het uiterste
gespannen verwachting wil, dat hij de verpersoonlijking van het verlokkende,
demonische zal zijn, ontkwam helaas bij deze opvoering niet aan zijn noodlot: hij
was alleen maar belachelijk.
In mijn hier volgende bespreking van Mevrouw Simons' Levensstroomingen, kom
ik terug op de bijna
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onoverkomelijke tooneel-technische moeilijkheid, om een bizonder persoon, iemand,
over wien in een stuk met bewondering, geheimzinnigheid, angstigen eerbied
gesproken wordt, zóó voor het voetlicht te brengen, dat het publiek zulk een figuur
aanvaardt, erin gelooft.
Bij dezen ‘man van de zee’ lijkt me dat een onmogelijkheid. Ik geloof niet, dat
zelfs een zeer groot acteur ons de geheimzinnige macht van dezen vreemdeling zou
zou kunnen suggereeren, want zijn verschijnen is daarvoor te fragmentarisch en te
kort; Folkert Kramer, wien hier de rol was toebedeeld, zocht den indruk, dien hij
moest maken, in een paar zevenmijlslaarzen en in z'n ‘oogenals-theeschoteltjes’, die
aan Andersen's sprookje herinnerden. Uitgezonderd deze mislukking gaf de opvoering
van de Rotterdammers voortreffelijk samenspel; al de anderen, óók Tartaud als de
wat al te nuchtere Wrangel, stonden als achtergrond van de prachtige Ellida figuur
en deze, - ik zeide het al - beantwoordde aan alle illuzie.
Het spijt me voor Ibsen, dat ook hij slachtoffer wordt van de jachtige onrust, ‘de
laatste-tramrace’, waarmee de hedendaagsche schouwburggangers bezeten zijn.
Steeds korter en minder bedrijven eischt men van ons, jonge tooneelschrijvers,
om aan de onrust van het publiek tegenoet te komen, maar is het niet principieel
verkeerd om stukken, op langer speeltijd geschreven, te willen wringen in dat korter
tijdsbestek?
Vijf bedrijven Ibsen, die om acht uur beginnen en om kwart nà tien geeindigd zijn,
móéten worden afgespeeld in een te snel tempo, dat afbreuk doet aan stemming en
atmosfeer; en het supprimeeren van enkele der entre-actes ontneemt den toeschouwer
de noodzakelijke suggestie van tijdsverloop, welke tusschen het eind van het ééne
en het begin van het volgende bedrijf bijna altijd noodig is.
Was het Hofstad Tooneel er niet om ons te bewijzen, dat er nog nieuwe stukken en
energieke, hardwerkende
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regisseurs zijn, we zouden het dezen winter nauwelijks meer gelooven. In het begin
van het seizoen deed het Nederlandsch twee niet geheel geslaagde, maar zeer te
waardeeren pogingen met ‘Onweer’ en ‘Trouwen’; verleden week werd van een
‘nieuwen Riemsdijk’ de eerste der zooveel honderd voorstellingen met tromgeroffel
en bekkenslag ingeleid; wat voor oogst valt daartusschen te vergaren?
Ook het Nederlandsch bracht reprises; van een stuk als Pygmalion is dat zeker
gerechtvaardigd, ook van den Shylock, waarmee elke nieuwe artistieke leider bewijzen
wil, dat z'n voorgangers de plank heelemaal hebben misgeslagen; maar hoe verdedigt
de leiding van ons koninklijk gezelschap wederopvoeringen als van Sint Jansvuur,
Zijn eenige vrouw, de Schuilplaats en het in Engelsche suikerzoete onbenulligheid
nog altijd ongeëvenaarde Peggy m'n Kind? In de Schuilplaats en de Rechte Lijn doen
de beide Bouwmeesters, wat een verstandig en energiek Beheer (met negen-tiende
van het Nederlandsch publiek achter zich) hen nu eens verder moest beletten: ze
spelen rollen waarvoor ze op hun leeftijd geenszins meer geschikt zijn. Het feit, dat
ze bij momenten de bedriegelijke illuzie van jeugd waarlijk nog weten te
verwezenlijken, moest hun een aanwijzing zijn er mee op te houden, vóór ook nog
deze glorie is getaand.
In Sint Jansvuur geeft Rika Hopper evenmin de illuzie van een roekeloos,
heetbloedig zigeunerkind, als voor een paar jaar haar niet minder knappe kunstzuster
Lobo; en van ‘Zijn eenige vrouw’, die fijne, zuivere comedie van Magnussen,
waarmee het Verkade gezelschap destijds zooveel succes oogste, liet de reprise
pijnlijk duidelijk zien, hoe volslagen een stuk bedorven kan worden door verkeerde
bezetting; een practische les voor ieder die critiek schrijft, hoeveel er bij het
beoordeelen van een tooneelwerk op rekening moet worden gesteld van ‘het spel’!
Wat bracht Verkade terecht van dien fijnen, gevoeligen Peter Andreas, wat Mevrouw
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Schwab Welman van het kleine aardige rolletje waaraan destijds Ina Kaminska gaf
wat het precies behoefde: relief door distinctie? Niets kwam er over het voetlicht
van den nuchteren humor, dien de levenswijze Oom ten beste geeft, daar Schwab
voor een rol als deze al evenmin deugt als voor den filosofischen kok in Trouwen;
en Arnoldi, die zooveel voortreffelijks kan, is tot één genre volslagen onmachtig:
dat van zelfbewuste, zegevierende Don Juan. Allen Fie Carelsen voldeed en Theo
Frenkel maakte een kostelijk type van den aftandschen graaf, maar een, dat in een
kluchtspel thuishoorde en dus volslagen detoneerde in den stijl van deze comedie.
Zoo zijn we dus tot Tsingani beland, geschreven door een lid van den Raad van
Beheer, geregisseerd door den naar vergeestelijking strevenden Eduard Verkade en
door den schrijver opgedragen aan ‘de drie Bouwmeesters’, de drie corypheeën van
het Nederlandsch Tooneel. Ik zag het stuk nog niet en las alleen de beschrijving van
den inhoud; maar wel zag ik dezer dagen ergens, op een vergeten aanplakbord, het
in vorigen zomer geafficheerde speelplan van het Nederlandsch. Géén Tsingani stond
daar vermeld, maar wèl Arthur van Schendel's Pandorrah; maar wèl nog een aantal
andere oorspronkelijke stukken... een zoethoudertje dus voor het publiek, dat heel
een winter met buitenlandsche opwarmseltjes werd gerantsoeneerd - Is het niet
treurig?
***
‘Zoo'n man als jij’, zegt Adèle tot haar echtgenoot, den eigenaar der
Heerenmode-zaak, op den dag, dat ze er met den eersten bediende vandoor wil gaan;
‘vin je alleen maar in boeken.’
Uit een boek, een roman, een dikken, ouderwetschen, liefst van Dickens of
Dumas-Père, komt Ignasz overgestapt naar dit tooneelstuk en staat er in de omlijsting
van bedriegelijke moderniteit: den winkel van nouveautés, van Heerenmode-artikelen,
en het landgoed van den rijken graaf, die kaas voor export fabriceert.
Ignasz is de man, die in zijn medemenschen gelooft;
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nog blijft gelooven op den dag dat zijn vrouw, ‘omdat ze een man als hem niet zou
kunnen bedriegen’ hem verlaat om met den ploertigen Oscar in Berlijn een zaak te
beginnen, met het door hem (Ignasz) bespaarde en op háár naam gestelde kapitaal.
Hij is de gevoelige, met het gouden hart, die de duiven op zijns meesters erf vetmest
en niet kan dulden, dat ze ter streeling van 'smeesters gehemelte worden geslacht;
die den liegenden en bedriegenden knecht niet kan ontslaan, zoodra de gannef wat
daast over een ouden vader en een ziek dochtertje, al weet hij, dat hij er zijn eigen
bestaan mee in de waagschaal stelt.
Hij is niet moedig, niet energiek en niet verstandig, en hij blijft gelooven tot al
zijn gedroomde kasteelen rond hem in puin vallen en hij ontzet kijkt naar de scherven
van zijn al te goed vertrouwen, en het complot doorziet, dat Paula met den verliefden
heer des huizes smeedde, om hem weg te krijgen; Paultje, die hij zoo wanhopig
liefheeft sinds ze, naar hij in zijn goedgeloovigheid meende, terwille van hem naar
het landgoed van den graaf was meegegaan.
Zijn er zulke menschen? ‘Diese Geschichte kommt dir unwahrscheinlich vor,’ laat
Schnitzler den schrijver in zijn roman Der Weg ins Freie zeggen - ‘wenn ich sie
geschrieben habe, wird sie wahr geworden sein.’ Het is des kunstenaars macht om
zijn ‘Dichtung’ voor ons tot ‘Wahrheit’ te maken en Molnar, die ons den duivel met
frack en lakschoenen in de moderne balzaal deed aanvaarden, Molnar, de schepper
van dien fantastischen en toch zoo diep-menschelijken ‘droom’ in het Sprookje van
den Wolf, heeft met den moed van den overwinnaar deze ‘fantazie van het dagelijksch
leven’ aangedurfd; en omdat hij Molnar is, een kunstenaar, een fantast en een mensch
vol echt en fijn gevoel, heeft hij overwonnen; werd Ignasz niet een tooneelpop, een
onwaarschijnlijk brave held, uit de romantiek van vijftig jaar geleden, maar een
bloedwarm, levend mensch, die ons, sceptische realisten, een klein deel van ons
verloren
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geloof teruggeeft en, al is het maar voor kort, deemoedig doet aanvaarden: de mensch
is beter dan ik had gedacht.
Het is mij - ik zal het u eerlijk bekennen - met dat stuk ‘Heerenmode’ zonderling
vergaan. Ik zag het tweemaal en de eerste keer bracht teleurstelling: was dat van
Molnar, met zijn vonkenspetterend vernuft en boeiende, verbijsterende fantazie? En
ik oordeelde dit nieuwe stuk vol charme, fijngevoeligehid en geest, maar toch beneden
het peil van de andere werken; vooral beneden het Sprookje van den wolf.
Maar toen ik het voor de tweede maal aanschouwde - hoe noodig is dat feitelijk
voor wie eerlijk een tooneelstuk wil beoordeelen - zag ik in Molnar ook hier, niet
minder dan vroeger: den grooten fantast. Wat hij deed in ‘de Duivel’, doet hij hier:
hij zet een wezen uit een andere wereld tusschen een aantal ‘gewone’ menschen, en
laat ons zien hoe de ‘gewonen’ op het fanfastische reageeren; en in die botsing spiegelt
hij ons alle kleinmenschelijke fatsoensvrees en benepenheid, en de onmacht van onze
idealen en verlangens, tegenover dat, wat boven wil en reden uitgaat: onze instincten,
onze natuur.
Maar waar de Duivel, aan het slot, met zijn cynisch ‘Voilà!’ den vruchteloozen
strijd van den mensch met zijn noodlot hoont, worden in Heerenmode de menschen,
al wilden ze juist anders, gedreven tot het goede; ondergaan ze, huns ondanks, den
invloed van dien eenen nobelen goedgeloovige; en zoo zien we Ignasz aan het slot
weer van zijn modewinkel in den roman van Dickens terugstappen; we verheugen
ons, dat de deugd nog anders dan in zich zelve beloond wordt, en vertrouwen, dat
hij met zijn fesche Paula ‘happy for ever after’ zal zijn.
Alleen wie de techniek volledig beheerscht, kan er straffeloos tegen zondigen;
Molnar deed het, met den wonderlijken bouw van dit stuk, dat toch den indruk maakt
een volkomen gaaf geheel te zijn. En hoe voortreffelijk zijn de verschillende tooneelen
geschreven, hoe prachtig ‘doet’ elk woord, elke grap en elke gevoeligheid het; terwijl,
wat ieder tooneelschrijver bij ervaring
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weet, niets zóó gevaarlijk is op het tooneel, als de àl te snelle wisseling van ernst en
scherts.
En hoe scherp is de karakteristiek van alle personen: van den ouden Lebemann
met zijn laatste liefde voor het mooie jonge kind, van Oscar, den ploertigen
ellenridder, die het aldoor over z'n fatsoen en z'n fijngevoeligheid heeft, van den
ouden zwijgenden winkelbediende, die nooit op tijd is om de zwaan van Lohengrin
te zien, tot zelfs den driftigen meneer, die den wandelstok niet koopen wil en toch
eindigt met het ding mee naar huis te nemen.
Het minst gaaf, of liever, het minst scherp omlijnd, lijkt me Paula, de fesche Paula,
die het leven, het groote, lokkende kennen wil, die zelf de zijden pyama's wil dragen,
welke ze in het winkelboek te noteeren krijgt, en in den ouden verliefden graaf den
sprookjesprins poogt te zien, die haar dat alles zal verschaffen, Terwijl ze toch eindigt
met auto's, paleizen en pyama's in den steek te laten om haar plaats in den winkel
weer in te nemen, om Ignasz' àl te groote goedgeloovigheid in toom te houden, en
tegelijk de beheerster van zijn cassa en de koningin van zijn hart te zijn.
Er zijn zwenkingen in deze figuur, vooral daar waar Paula den strijd tusschen haar
liefde en haar weeldeverlangens uitvecht, die meer intuïtie en meer plastiek eischen,
dan waarover Annie van Ees beschikt. Het was als in Femina, zij vulde het tooneel
voldoende en sloeg zich, met veel aardige momenten, kranig door de zware taak
heen, maar de rol Paula zoowel als die van Jeanne, voelt men buiten haar feitelijk
emplooi.
Voor van der Lugt moet de rol van Ignasz er een zijn naar zijn hart: vol sobere
innigheid en diep gevoel. Waar een zwakkere kracht dezen goedgeloovige tot een
onbenul, en een belachelijken sul zou maken, vermocht hij hem aldoor te houden,
zooals de schrijver het moet hebben gewild: op het plan van ongewone, maar toch
begrijpelijke menschelijkheid. Van Kerckhoven was prachtig als de verliefde graaf
en voortreffelijk gaf
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Verbeek den ploertigen branie van Oscar. Een succes, zooals zelfs het Hofstad
Tooneel er weinige te boeken heeft.
De verhouding tusschen ouders en kinderen is een van de levensproblemen, welke
mevrouw Simons zeer ter harte gaan, die wij telkens terugvinden in haar werk. Méér
dan eens heeft zij een moeder-figuur geschapen, wier sterke wil en overtuigd geloof
in eigen inzicht botst tegen den vrijheidszin, den eisch tot eigen lotsbestemming van
haar kinderen. In ‘Een Moeder’ vinden we dat geval; breeder uitgewerkt, minder op
de spits gedreven en van milder menschelijkheid in een stuk van later datum, dat hoe verwonderlijk! - nog nooit gespeeld is: Het Einde.
In Levensstroomingen, reeds voor een paar jaar in de Nieuwe Gids verschenen,
en sindsdien in de W.B. gedrukt, gaat het om hetzelfde, al is het hier veel meer
probleem van levensinzicht en geaardheid, veel minder botsing tusschen macht en
wil.
De ouders in dit stuk begeeren niet anders, niet liever, dan hun kinderen te begrijpen
en in hun levensopvatting te steunen; geen egoïste tegenkanting heeft Walter, de
eenige zoon, ontmoet toen hij schilder wou worden, en daarmee zijn vader de illuzie
ontnam diens levenswerk, de groote, bloeiende fabriek, later te kunnen voortzetten.
En evenmin heeft Ada, het mooie, verwende dochtertje, verzet gevonden toen ze in
Dresden voor zang ging studeeren en dus, heel jong, het ouderlijk huis verliet; want
deze ouders, in gelukkigen echt vereenigd, willen geluk voor hun kinderen, zonder
egoïst voorop te stellen wat ook voor henzelf geluk zou zijn. Alle uiterlijke factoren
bezit dit gezin voor harmonie en eensgezindheid; en toch gaapt een afgrond van
misverstaan, een onoverkomelijke scheiding tusschen het oudere geslacht en het
jonge, omdat de levenswaarden en de levenshouding voor elke generatie nu eenmaal
anders, en veelmaals der vorige vijandig zijn.
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Deze kinderen verwerpen minachtend, wat ze het materialisme, de
laag-bij-den-grondsche opvattingen hunner ouders noemen; en deze ouders staan
met hùn ervaring huiverend en niet-begrijpend tegenover de roekelooze,
eigenmachtige levenskeus hunner kinderen: Walter, die monnik wil worden en Ada,
die een geestelijk huwelijk wil sluiten met den dweepend vereerden leider eener
godsdienstige sekte.
De strijd in Levensstroomingen is er een van onzen tijd; hij zal het meer nog zijn
voor het geslacht, dat thans bezig is zijn kinderen tot menschen te vormen; dat niet
meer sterk staat in de oude overtuiging, dat met de ouderlijke macht ook het recht
hun is toebedeeld om de levens hunner kinderen naar hun inzicht te richten; dat niet
voldaan is met de gehoorzaamheid welke stamt uit onmacht en ontzag; maar alleen
wil, wat geboren is uit inzicht en vertrouwen.
Hoog boven de menschen en machten van haar stuk heeft de schrijfster zich gesteld;
elk van de vier hoofdpersonen heeft haar volle, genegen liefde, nergens - en dat geeft
aan Levensstroomingen de prachtige zuiverheid - stelt zij zich partij.
Met bijna klassieke strakheid is het gegeven opgebouwd en uitgewerkt, géén
bijkomstigheden vertroebelen het; tot relief dient alleen de kleine bijfiguur van den
klokopwinder, die een vriend uit oude dagen is, en eigenlijk hadden we ook hem
kunnen missen. Maar juist deze eenvoud in opzet en soberte in uitwerking, nu zij
over drie volle bedrijven zijn verdeeld, geven aan het stuk een zekere schraalheid beter definitie kan ik er niet voor vinden, - de gewaarwording of, ter weerszij van
het prachtige 2de bedrijf waarin het gebeuren gipfelt, in de eerste en de laatste akte
een teveel is aan woorden, uitleggingen, en het altijd opnieuw
blootleggen-vangevoelstoestanden, waaraan deze menschen zich wel eenigermate
te buiten gaan. Ik zie in dit stuk, waarvan alleen het middelste bedrijf tooneelmatig
gesproken ‘het doet’, méér een eenacter dan een tooneelspel in
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drie bedrijven; helaas verwachten wij van dien dramatischen vorm nog altijd een
luchtiger genre van kunst; doch ik denk hier aan Strindbergs ideaal: een
schouwburgpubliek zóó kunstzinnig, dat het in aandacht luisteren blijft naar een stuk,
dat zonder onderbreking anderhalf à twee uur speeltijd noodig heeft.
Het is er ver van af. Levensstroomingen vond een voortreffelijke vertolking en
toch, hoe onrustig gedraagt zich het publiek, telkens wanneer een dialoog wat lang
begint te duren, hoe zit men in de schouwburgzaal toch altijd te wachten op
‘gebeurlijkheden’, waarbij men kan beven van spanning of rillen van schrik..., o, de
van Riemsdijken en Fabriciussen weten het zoo goed! Hoe voorzichtig moet dit stuk
gespeeld om te vermijden, dat 't publiek een lachsuccesje maakt van Ada's ‘geestelijk
huwelijk’, en ja - hoe bitter weinig merkt men rondom zich van ernstige aandacht
en rustig mee-beleven, nu er eens werkelijk vergeestelijkte kunst geboden - en goed
geboden - wordt!
Ik kan me begrijpen dat Mevrouw Simons lang geaarzeld heeft, voor ze dit werk
aan een tooneeldirectie toevertrouwde.
Eén rol verkeerd bezet moest alles bederven, en hoe zuiver afgestemd moest hier
het samenspel zijn, opdat niet een verlegging van het zwaartepunt - de klip waarop
zooveel vertooningen stranden - het moeilijk evenwicht volslagen verstoren zou!
Eenigermate is dit toch het geval geweest, hoewel naar mij voorkomt, niet tot
schade van het stuk. Wie Levensstroomingen leest, voelt de Moeder als de
hoofdfiguur, bij deze vertooning was het ontwijfelbaar de Vader. Het echtpaar
Chrispijn had hier een dubbel moeilijke taak: geen van beiden beantwoordde uiterlijk
aan de zeer nauwkeurige beschrijving, welke Mevrouw Simons van Verveer en zijn
Betty geeft; zij hadden dus, daar het werk den meesten toeschouwers bekend zal zijn,
het door de lezing gevormde beeld eerst te verdringen, vóór zij toekwamen aan hun
eigenlijke taak:
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de figuren, welke zij moesten verbeelden, wáár voor ons te maken.
Ze zijn er beiden in geslaagd, al miste Mevrouw Chrispijn het zachte, lieflijke;
het moederlijke gaf zij, de begrijpende, dóórdringende teederheid, welke vóór alles
deze vrouwefiguur typeert. En Chrispijn, als Verveer was prachtig in zijn eerlijke,
trouwhartige vaderliefde, zijn toorn en verzet tegen dat, wat hij in zijn kinderen, die
hij zóó liefheeft, aanvoelt als vijandig en onbegrijpelijk, en ten slotte in zijn
machteloosheid en zijn smart.
Aan Mevrouw van Kerckhoven was de uiterst précaire rol van Ada opgedragen.
Zij is, van het viertal, de minst geslaagde figuur. Aan Walners devotie gelooven we
onmiddellijk, Ada's idealen voelen we als de exaltatie van een jong, groen kind, maar
meer nog als de buitensporigheden van een verwende, in weelde vertroetelde juffrouw,
die zoo verdiept is in eigen gewichtigheid, dat ze er alle fijn gevoel, alle innigheid
en spontaneïteit bij heeft ingeboet. Zoo is Ada - ik ben er van overtuigd - niet bedoeld.
De schrijfster heeft ook haar ‘fair play’ willen geven; als zij Ada dupe laat zijn, is
het door haar te goed vertrouwen; maar wij toeschouwers ontdekken in haar een
verre, doch onmiskenbare verwantschap met Eva uit Kasbloem en we nemen haar
evenmin au-serieux, als haar vader het den door haar aangebeden Zieleherder en
Leider doet.
Met dien Wirtz, Ada's afgod, den al ouderen man met wien zij wil gaan samenleven
in vereering en bewondering, is het in dit stuk merkwaardig gegaan. De schrijfster
heeft eerst gemeend hem ten tooneele te moeten brengen, omdat de structuur van
haar stuk de verschijning van dezen man, die een zoo voornaam aandeel in de
handeling heeft, vereischte.
Doch hier gold dezelfde moeilijkheid als bij den doodgewaanden zeeman in Ibsen's
drama: met dwepende vereering heeft Ada van hem gesproken, hij moet, al staan
dan de ouders sceptisch tegenover zijn verhevenheid,
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toch in alle geval een ‘bizonder’ wezen zijn, iemand van wien bekoring uitgaat,
geestelijk overwicht. Hoe kan de vertolker van zulk een figuur, in een enkele scène,
dien indruk ook maar bij benadering verwekken? Wirtz had alle kans om belachelijk
te zijn; en bijna geen, om de van te voren gewekte achterdocht te overwinnen. De
schrijfster - of de regie? - ik weet niet eens wiens ‘secret de métier’ ik hier verklap,
heeft het ingezien. De rol van Wirtz is geschrapt en zijn figuur blijft voor onze
verbeelding; hij is er zeker niet minder levend en overtuigend om!
Een bizonder woord van waardeering komt Jan van Ees toe, die als Walter verrast
heeft met prachtig gaaf, gevoelig en zuiver spel. Deze acteur, dien ik nog nimmer in
een rol van eenige beteekenis zag, toonde hier een onmiskenbaar talent. Mogen alle
tooneeltrucjes en handigheden van ‘het vak’ hem zoo verre blijven als thans; aan het
type, dat hij hier gaf, beantwoorden maar heel enkelen van onze tooneelspelers; hoe
weinigen onder de vele jonge acteurs zijn er, die een jongensrol naar behooren kunnen
vervullen; het blijkt trouwens aan alle kanten, dat er thans meer behoefte aan
talentvolle ‘jeugd’, dan aan rijpe krachten is!
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Aanteekeningen op de wereldgebeurtenissen
Door Mr. J.C. van Oven.
XI.
Moeilijkheden en gevaren.
Nu ondanks den naderenden vrede de toestand in ons werelddeel nog zoo vol is van
zorgen en zwarigheden en de toekomst ons soms zoo somber toeschijnt als in de
oorlogsjaren, nu is het goed zich te herinneren dat juist een jaar geleden het Pruisische
militarisme zijn grootste krachtsinspanning ondernam, de Entente-legers in Frankrijk
met verplettering en heel de Westersche wereld met onderwerping onder Ludendorf's
regime bedreigde. Dààrvoor zijn wij dan tenminste gespaard gebleven en wie even
terugdenkt aan de beklemming waaronder wij het vorige voorjaar leefden, zal de
zorgen van den tijd met een lichter gemoed kunnen dragen1).

1) Juist vóór het ter perse gaan van dit artikel komen de onrustbarende berichten uit Hongarije
den ernst van de gevaren en bezwaren waarover het handelt bevestigen, Indien de
Entente-leiders er niet in slagen, een tegenwicht te vinden tegen deze machtsvermeerdering
van het Bolsjewisme, dan is het te verwachten dat weldra ook Duitsch-Oostenrijk een
raden-republiek zal zijn en het is uiterst twijfelachtig of in dat geval het Spartacisme in
Duitschland bedwongen kan worden, terwijl ook de kans dat Italië tot het communisme
overgaat niet denkbeeldig schijnt. Mocht dit alles geschieden, dan is - de ondervinding in
Rusland en Duitschland leerde het - de kans groot, dat al deze landen tot anarchie vervallen
en de gevolgen daarvan zijn natuurlijk niet te overzien.
Het aangewezen middel tegen deze gevaren schijnt te bestaan in een of anderen vorm van
samenwerking tusschen de democratieën van het westen en de Duitsche regeerings-socialisten,
maar om daartoe te geraken zal het vermoedelijk noodig zijn, dat de Entente sommige vruchten
der overwinning die zij meende te kunnen oogsten, laat varen, anders gezegd dat zij den
vijand niet den zuiveren overwinningsvrede oplegt, maar een vrede op den grondslag van
Wilson's programma.
De worsteling tusschen het democratische kapitalisme en het communisme - dat zich tot
dusver helaas nog slechts als anarchic deed kennen - is hiermee plotseling acuut geworden.

Onze Eeuw. Jaargang 19

108
Niettemin, zorgelijk is het heden en het opbouw-werk, waarover ik de vorige maal
schreef, heeft met grooten tegenspoed te kampen. Zelfs al wordt het Parijsche
optimisme niet bedrogen, al komt deze week het vredesverdrag klaar en al onderwerpt
Duitschland zich zonder debat of na eenig tegenstribbelen aan deze van Wilson's
veertien punten vermoedelijk zeer principieel afwijkende voorwaarden, - al komt
dus inderdaad binnen een maand de smachtend verbeide vrede tot stand, wie maakt
zich nog illusies dat daarmee de goede oude tijd van rust en voorspoed zal
terugkeeren? Daar zullen nog wel jaren voorbijgaan eer het zoover is en al wat wij
kunnen hopen is dat de vrede die straks aan de Centralen opgelegd wordt, althans
een stap in de goede richting zal zijn, ten minste een grondslag voor verder
opbouw-werk zal leggen.
De drie ernstige moeilijkheden die het herstel van een bevredigenden toestand
belemmeren, de drie vraagstukken die het allereerst om oplossing roepen, zijn het
Russische, het Midden-Europeesche en het arbeidersvraagstuk in West-Europa. Want
wil de menschheid zich kunnen herstellen van de gevolgen der vierjarige vernieling,
dan moet zij allereerst, zoo spoedig en zoo intens mogelijk aan den arbeid. In Rusland
evenwel is het productie-proces ten eene male stop gezet, in
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Midden-Europa zet een deel der bevolking het voort ondanks ontzaglijke
moeilijkheden, en in West-Europa en Amerika wordt het ernstig bedreigd door een
ware stakings-koorts, die nog zooveel te ernstiger is omdat gebrek aan grondstoffen
en scheepsruimte, de terugkeer der gedemobiliseerden en het einde der
oorlogs-industrie groote werkeloosheid teweeg gebracht hebben. Tegenover de
dwingende noodzakelijkheid om zoo spoedig en zoo veel mogelijk te produceeren
staan dus krachtige, de productie belemmerende factoren en deze staat van zaken
heeft de staatslieden die de leiding van Europa's lot in handen genomen hebben tot
spoed aangezet. Zonder vrede - zoo hebben zij geredeneerd - is de opheffing der
blokkade onmogelijk; zonder opheffing der blokkade gaat Duitschland te gronde en
wordt overgeleverd aan anarchie, hetgeen voor jaren het herstel van een normalen
toestand in Europa en daarbuiten onmogelijk maakt, nog afgezien van de kans dat
de anarchie zich ook over de overwinnaarslanden uitbreidt, een kans die grooter
wordt naarmate het herstel der oude verkeersbetrekkingen langer uitblijft. Dus was
het noodig, met den grootsten spoed den vrede tot stand te brengen en dit heeft er
toe geleid dat het vredesverdrag wordt in elkander gezet met zulk een spoed dat de
degelijkheid van het werk er wel onder moet lijden. Tusschen 13 Maart, den dag
waarop Wilson in Frankrijk terugkeerde, en den 21en, den datum vastgesteld voor
Lloyd George's vertrek naar Londen waar zijn aanwezigheid vereischt werd wegens
de dreigende transportstaking, moesten de definitieve besluiten genomen worden,
en aldus had de Britsche premier alle reden om den Amerikaanschen president bij
zijn aankomst in het hotel op te wachten ten einde geen minuut te verliezen.
Desondanks bleek de termijn te kort gekozen en slaagde men - zelfs in onzen tijd
van vlieg- en schrijfmachines - er niet in, binnen negen dagen een nog niet volkomen
voorbereid vredes-verdrag inclusief volkerenbonds-overeenkomst ter beëindiging
van een oorlog
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waarin meer dan twintig staten betrokken waren geweest, af te leveren, en Lloyd
George moest een verlof van veertien dagen vragen. Volgens de - tot dusver - jongste
berichten verwacht men niettemin den 29en dezer gereed te komen...... tenzij de
verkeersstaking in Engeland uitbreekt en het plan in duigen doet vallen, of de
gebeurtenissen in Hongarije en Oostenrijk zoo ingrijpende wijzigingen eischen, dat
de termijn opnieuw verlengd moet worden.
Het spreekt vanzelf dat wij van een vredesverdrag dat op deze wijze tot stand komt
niet al te groote illusies mogen koesteren. Het aantal vraagstukken die onoplosbaar
schijnen en toch opgelost moeten worden, is legio, en het is ondenkbaar, dat bij den
spoed waarmee gewerkt moet worden en de moeilijkheden waarmede de diplomaten
ook in eigen land te kampen hebben, werk tot stand komt dat de eeuwen zal trotseeren.
Het zal daarom wel niet anders kunnen, of dit verdrag heeft een eenigszins voorloopig
karakter, d.w.z. het geeft een voorloopige oplossing voor allerlei vraagstukken die
eerst na verloop van tijd kunnen rijpen, een oplossing die later verbeterd moet worden.
Een volledig vredesverdrag zal het dan niet zijn, hoogstens een grondslag voor een
nieuwe politieke ordening der verhoudingen in ons werelddeel. De eerste en meest
dringende eisch van 't oogenblik is dat de vrede hersteld wordt, dat de oorlogstoestand
ophoudt te bestaan en het verkeer tusschen de oorlogvoerende landen wordt hersteld.
Als dit wordt bereikt en daarnaast het verdrag zelf de, vreedzame, wijze bepaalt
waarop de thans voorloopig opgeloste moeilijkheden definitief geregeld kunnen
worden, dan voldoet het aan de eischen die wij op dit oogenblik kunnen stellen.
***
Dat het spoedige herstel van 't verkeer tusschen de oorlogvoerende landen de
allereerste eisch des tijds is, het spreekt zoo vanzelf dat wij er niet over behoeven
uit
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te wijden. Toch is dit pas in de laatste weken tot de Entente-volkeren doorgedrongen
en deze wijziging in den geest der overwinnaars is misschien wel de belangrijkste
en zeker de meest verheugende gebeurtenis van de maand die achter ons ligt. Tot
dusver was de overwinningsroes nog dermate vaardig over de Ententevolkeren en
waren haat en afschuw tegenover den vijand nog zoo hevig dat aan een vreedzame
samenleving met den vijand niet werd gedacht. In Frankrijk het sterkst, maar ook in
Engeland en Amerika, werd de Duitsche revolutie beschouwd, half als een
comedie-vertooning, half als een verdiende straf, maar in geen geval als een reden
om de Duitschers anders te beschouwen of te behandelen dan men gedaan zou hebben
wanneer Keizer Wilhelm nog op zijn troon zetelde. Totdat het ernstige
Spartacus-oproer van begin Maart en de massa-staking die de constituante in Weimar
van de omgeving isoleerde, de oogen opende voor den waren toestand. Natuurlijk
was het geen medelijden met het zwaar beproefde Duitsche volk, geen vertrouwen
ook in het nieuwe regime, dat de verandering der zienswijze bracht en voor het eerst
geloof deed hechten aan de onrustbarende berichten uit Duitschland, maar het was
de zeer zelfzuchtige overweging, dat als de zaken in Duitschland nu eens werkelijk
finaal spaak liepen, als Duitschland den weg van Rusland opging, er op den verslagen
vijand niets te verhalen zou zijn. Want nu eerst dringt het langzaam aan door tot den
geest der overwinnaars, dat de Duitschers bezwaarlijk de vele milliarden
schadeloosstelling zullen opbrengen die men van hen eischt, als men het land eerst
overlevert aan de anarchie, die zich daar Spartacisme noemt. Voor ons, neutralen,
was dit van den aanvang af duidelijk en wij begrepen daardoor de taktiek der Entente
niet goed, die bij elke vernieuwing der wapenstilstandsvoorwaarden nieuwe eischen
stelde aan Duitschland, waardoor de productie nog meer aan banden gelegd moest
worden, de honger nog feller moest nijpen en de anarchie nieuw voedsel vinden.
Maar ongetwijfeld was
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het de nog immer voortwerkende en zoo zeer verklaarbare oorlogspsychose die deze
politiek ingaf: Duitschland moest weerloos gemaakt worden omdat men niet
vertrouwde dat het al weerloos wàs. Enkele weken geleden nog maar bood het 't
hoofd aan den geweldigen druk der Entente-legers, en al scheen het nu van zijn kracht
beroofd, men moest goed oppassen, dat het neergeslagen ondier niet weer opsprong
en zich op zijn belagers wierp. Daarom moesten bij elke
wapenstilstands-overeenkomst de voorwaarden verscherpt worden, zóó dat het ondier
bijkans verstikt werd. Tot opeens bleek dat het in waarheid lag te zieltogen.
Het eerst is deze overtuiging doorgedrongen tot de Engelsche staatslieden en
staathuishoudkundigen en zij heeft gelukkig spoedig geleid tot de onderhandelingen
in Brussel en Rotterdam, met het doel Duitschland van voedsel te voorzien. Men
kent den afloop: Duitschland geeft zijn trotsche handelsvloot af tegen de belofte van
voedsel tot den volgenden oogst...... althans als de Duitsche zeelieden het uitvaren
der schepen niet beletten.
Gelukt het inderdaad voedsel aan Duitschland en andere Midden-Europeesche
landen te brengen, dan is daarmee een belangrijke stap gedaan tot het herstel van een
bevredigenden toestand. Niet alleen omdat meer voedsel voor het Duitsche volk de
regeering daar en de orde-partijen sterker maakt tegenover de anarchie, maar vooral
ook omdat invoer van levensmiddelen op den duur onmogelijk zal zijn zonder uitvoer
van andere producten uit Duitschland, m.a.w. omdat invoer van voedsel in Duitschland
de herleving van de sinds den oorlog stilliggende Duitsche export-industrie noodig
maakt. Duitschland moet milliarden schadeloosstelling opbrengen, en daar het reeds
bezwaard is met een eveneens milliarden-groote oorlogsschuld, belooft het een
uitermate weinig soliede schuldenaar te worden. Desondanks eischt nu niet slechts
de menschelijkheid maar ook het eigenbelang der Entente de levering van groote
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hoeveelheden kostbaren mondvoorraad aan dezen dubieuzen debiteur en omdat men
bezwaarlijk den koopprijs op de enorme debet-rekening schrijven kan, moet er
gezorgd worden voor betaling in natura. En hoe, anders dan door de Duitsche
export-industrie te doen herleven, is die te verkrijgen? Zoo is het gekomen dat er in
Rotterdam onderhandeld is en nog immer onderhandeld wordt over levering van
Duitsche producten aan de Entente, en ziedaar nu een groote voldoening voor die
weinigen in de Entente-landen, die gedurende al de oorlogsjaren hebben volgehouden
dat afsnijding der Duitschers van het wereldverkeer een onmogelijkheid zou blijken:
nog eer de vrede daar is moeten de overwinnaars zelf helpen om de Duitsche industrie
weer op de been te brengen, welker vernieling zoo velen in de Entente-landen tot
vreugd is geweest!
Dit echter is wel een der moeilijkste problemen waarvoor de overwinnaars zich
gesteld zien, en wij wachten met spanning af hoe zij de oplossing zullen vinden:
Duitschland moet betalen, ‘tot den laatsten stuiver dien het betalen kan’ de schade
die het aangericht heeft en de oorlogskosten der Entente en men noemt fabelachtige
sommen die geëischt zullen worden, honderden van milliarden. Maar hoe die betaald
kunnen worden? Niet in goud, dat Duitschland immers niet in noemenswaardige
hoeveelheid bezit. Dus in goederen en diensten, en daarvoor is het noodig de Duitsche
industrie tot sterken bloei te laten komen, welker concurrentie men in Frankrijk, dat
zelf industrieel half lam geslagen is, ten zeerste ducht. Hoe hier een oplossing te
vinden, waardoor het eigenbelang in alle richtingen wordt gediend? In Parijs confereert
men daarover ijverig.
***
Soortgelijke moeilijkheden ontmoeten de geassocieerden bij de regeling van het
Duitsche militaire vraagstuk: juist als bij het economische is hier het doel, den ver-
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slagene volkomen weerloos te maken, want nog minder dan een concurrent op
economisch gebied, mag hij een gevaar voor de veiligheid van West-Europa blijven.
Hier heeft men een eenvoudige oplossing meenen te vinden door Duitschland kortweg
te verbieden een gewapende macht te onderhouden, want het vrijwilligersleger van
100000 man dat ter bewaring van de orde onderhouden zal mogen worden heeft
natuurlijk geen beteekenis voor een natie van zestig millioen zielen. Evenwel, dat
hiermee inderdaad een oplossing der moeilijkheid gevonden zou zijn, de
Entente-diplomaten zullen zich moeilijk met die verwachting kunnen vleien. Met
100000 man kan een Duitsche regeering niet eenmaal de Spartacus-beweging de
baas blijven en als bij een oproer in het binnenland zich een Russische aanval uit het
Oosten mocht voegen, dan zou Duitschland weerloos aan zijn vijanden overgeleverd
zijn. Over het gevaar van zulk een Russischen aanval leest men namelijk telkens in
Duitsche berichten en aan Entente-zijde schijnt men aan te nemen, dat die berichten
verzonnen zijn met het doel de Entente te bewegen Duitschland een grooter leger op
de been te laten houden. Wie echter verneemt, dat de Bolsjewiki nu al weer de
Oekrajine in hun macht gekregen hebben, en dat Lenin c.s. den heiligen oorlog van
het communisme tegen de geheele wereld prediken, die kan moeilijk aannemen dat
het gevaar waarvoor men in Duitschland beducht is denkbeeldig zou zijn, en het zou
weleens kunnen wezen, dat de Entente-volkeren, juist als in zake den honger en het
Spartacisme in Duitschland, te laat tot de ontdekking kwamen, dat de Duitsche vrees
voor een directen Russischen aanval gegrond is geweest1). En als Duitschland dan
inderdaad den aanval moet keeren met een leger van 100000 man, terwijl in het
binnenland de Spartacisten

1) De gebeurtenissen in Hongarije hebben het bedoelde gevaar natuurlijk belangrijk vergroot:
blijft Hongarije Bolsjewistisch, en wordt Oostenrijk het ook, dan dreigt niet slechts een aanval
uit het Oosten, maar ook een uit het Zuiden.
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natuurlijk niet stil blijven zitten, dan hoeft aan den afloop niet getwijfeld te worden
en de gevolgen kunnen dan ook voor de West-Europeesche naties zeer ernstig zijn.
Het is ondenkbaar dat men in de geassocieerde landen dit gevaar niet zou zien,
althans bij diplomaten zou het van ongelooflijke lichtzinnigheid getuigen als zij er
geen rekening mee hielden. Lloyd George en Lansing hebben er trouwens
ondubbelzinnig voor gewaarschuwd1) en derhalve stilzwijgend erkend, dat als men
Russische Bolsjewisten-legers toestaat zich op Duitschland te werpen, het gevaar
voor het Westen uitermate ernstig wordt. Duitschland is de natuurlijke dam tegen
oostersche gevaren voor Europa. Dit weet men in Ententekringen en desondanks wil
men Duitschland weerloos maken. Waarom? Het moet zijn: omdat men het directe
Duitsche gevaar nog ernstiger acht dan het indirecte Bolsjewistische. Worden dan
tegen dit laatste geen maatregelen genomen? Misschien hangen de plannen welke
men ten aanzien van Polen koestert daarmee samen; misschien wil men het herboren
Poolsche koninkrijk de rol van borstwering tegen opdringende Russische horden
laten vervullen en op deze wijze West-Europa laten beveiligen tegelijkertijd tegen
het Russische en het Duitsche gevaar. Maar niemand zal zich ontveinzen dat dit een
uiterst gewaagd plan is, want wie zal zeggen of het nieuwe Poolsche rijk, dat op 't
oogenblik sterk schijnt, nu het door de Entente aan alle kanten gesteund wordt,
levensvatbaar zal blijken, als het aan zichzelf overgelaten wordt? Ook al geeft men
het de bijna zuiver Duitsche stad Dantzig (het Fransche plan, naar het schijnt) of
vestigt ten behoeve van Polen een ‘servituut van uitweg naar de zee’ (plan Lloyd
George). En vooral welke waarborg is er, dat dit nieuwe Poolsche rijk niet heel
spoedig zelf door Bolsjewisme aangetast zal worden?

1) Lansing in een toessraak te Parijs gehouden: ‘Over de puinhoopen van het eens zoo machtige
keizerrijk slaan de vlammen naar het Westen.’
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O, het is zeer goed te begrijpen dat de geassocieerden huiverig zijn om Duitschland
toe te staan weer een leger van eenige beteekenis te vormen, vooral nu Engeland
uitermate verlangend is om zijn dienstplicht af te schaffen en het ook de andere
continentale landen daartoe poogt te bewegen (welk een zegen zou dat zijn!) terwijl
men nog zoo kort geleden den gruwel van het Duitsche militarisme aan den lijve
gevoeld heeft. De vraag is echter of men hier niet wat al te ver gaat met de
weerloosheid van Duitschland tegenover het Westen, de eigen veiligheid niet in groot
gevaar brengt door het eveneens krachteloos te maken tegenover het Oosten.
***
De politiek der geassocieerden tegenover Rusland is trouwens over 't geheel zeer
onvast. Het is geen politiek van onthouding, maar ook geen van inmenging. Het
eerste niet, want een Entente-leger voert strijd aan het Moerman-front en een ander
vecht in het Zuiden des rijks, terwijl in Siberië een Japansche strijdmacht op de been
gehouden wordt. Toch is het ook geen politiek van inmenging, want men blijtf
angstvallig aan de randen van het Russische rijk en laat Lenin en Trotsky ongehinderd
in het binnenland hun schrikbewind uitoefenen over allen die op steun van de Entente
gehoopt hadden. Het gevolg is een steeds wassende macht van de Bolsjewisten en
een steeds dieper zinken van het land in den afgrond der anarchie. En niettegenstaande
de Fransche en Britsche pers bij herhaling geschreven heeft, dat van al de mooie
toekomstplannen niet veel zal kunnen komen als Rusland niet bevrijd wordt van den
Bolsjewistischen terreur, zijn de Entente-diplomaten toch eer tot onthouding dan tot
inmenging geneigd. Lloyd George heeft de reden openlijk erkend: zij kunnen niet
anders. Voor doeltreffende inmenging in de Russische aangelegenheden zou een
groot leger noodig zijn en er is geen van de geallieerden die dit er voor over heeft,
omdat de Entente-volkeren genoeg van het vechten
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hebben en niet tot een tocht naar Rusland te krijgen zouden zijn. Zij wilden wel tegen
de Duitschers vechten, niet tegen de Russen. Dus onthouding, uitgezonderd dan die
enkele duizenden mannen aan de randen van het rijk; en verder rekent men er blijkbaar
op dat na verloop van tijd vanzelf de anarchie een einde zal nemen. Helaas zijn er
nog zeer weinig teekenen, dat het dien kant uitgaat.
Ongetwijfeld zou er een krachtig middel bestaan om ook aan dit gevaar het hoofd
te bieden: samenwerking tusschen de Entente en de verslagen vijanden tegen de
anarchie. Zij zou logisch zijn en vermoedelijk afdoende. Het Bolsjewisme bedreigt
Duitschland zoowel als West-Europa; wat zou dus meer voor de hand liggen dan
aaneensluiting tegen het gemeenschappelijk gevaar? Edoch, samenwerking met den
zoo fel gehaten vijand van gisteren, een samenwerking die misschien zou moeten
leiden tot het schouder aan schouder samen strijden, daartoe kunnen de
Entente-volkeren voorhands zeker nog niet komen.
Het behoeft geen betoog dat het gevaar voor wereldanarchie nog vergroot wordt
door de stakingskoorts die zich van West-Europa heeft meester gemaakt en ook
Amerika bedreigt. Terwijl dit geschreven wordt is het nog onzeker of in Engeland
de ernstigste staking zal uitbreken die men zich denken kan: de staking van
mijnwerkers, transport-arbeiders en metaalbewerkers, een staking die industrie,
handel en verkeer zou verlammen en Engeland beletten zou zijn opbouw-werk voort
te zetten. Over het al of niet bestaan van een goed recht voor deze staking zij hier
niet gesproken: het spreekt zoozeer van zelf dat de arbeiders der oorlogvoerende
landen pogen in een beter materieel bestaan dan zij vroeger hadden, vergoeding te
vinden voor de vier jaar oorlogs-ellende en dat zij het stakingsmiddel toepassen om
dit af te dwingen, dat de stakingskoorts wel beschouwd kan worden als een
natuur-verschijnsel, even logisch volgende op den oorlog als een vloedgolf
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volgt op den storm. Ik constateer slechts dat als het de Engelache regeering niet
gelukt om door overleg of door andere middelen de staking te voorkomen of te
bezweren, het opbouw-werk voor weken, maanden wellicht vertraagd zal worden.
De vrede zal er om uitgesteld moeten worden, Duitschland's voedselvoorziening zal
wellicht onmogelijk zijn, Spartacus zal aan macht winnen op de regeering in
Berlijn,...... kortom de machten der vernieling zullen ermee versterkt worden tegenover
de opbouwende en de ellende en verwarring waarin de menschheid sedert jaren leeft,
zullen erdoor verlengd en verzwaard worden.
***
Ik herhaal wat ik aan den aanvang schreef: het heden is nog zorgelijk al is de vrede
in aantocht en het kost soms moeite om met moed de toekomst tegemoet te zien. Hoe
zou het anders kunnen zijn na een vernielingsproces van vier jaar! Ten slotte moet
echter ook aan de verwarring van thans een eind komen en zal het menschdom zijn
evenwicht terugvinden, al is het dan na schokken die voor het individu fataal kunnen
zijn.
Groningen, 25 Maart 1919.

Onze Eeuw. Jaargang 19

119

Leestafel.
Dr. H.M.R. Leopold. De spiegel van het verleden. Beschouwingen over
den ondergang van het Romeinsche rijk, naar aanleiding van het huidige
wereldgebeuren. Rotterdam. W.L. en J. Brusse's Uitgevers-Mij. 1918:
‘Het moet leerzaam zijn’ - zoo zegt de schrijver in zijne Inleiding - ‘nu een blik te
werpen in het verleden, waarin we met verbazing alles terugvinden wat men
gemeenlijk als nooit eerder voorgekomen gevolgen van de ontwrichting onzer
samenleving beschouwt: burgerlijken dienstplicht, maximumprijzen, enorme
depreciatie van het geld’......
Maar even verrassend schijnt het mij, dat, gelijk de heer Leopold ons aantoont,
wij in de geschiedenis van 16, 18 eeuwen geleden veel terugvinden van hetgeen ons
betrekkelijk nieuw leek. Was Baboeuf, die in 1796 als hoofd der Jacobijnen ter dood
werd gebracht, de stichter van het communisme; was de St. Simon, die in 1825
overleed, de grondlegger van het socialisme, zooals ons in onze jeugd werd geleerd?
Wel neen, zoo vernemen wij nu; reeds onder de Romeinsche keizers waren zoowel
socialisme als communisme niet onbekend. Ook in dien tijd waren er: klassenstrijd,
strijd tusschen kapitalisme en proletariaat, vakvereenigingen en stakingen, militarisme
en bureaucratie....... Meent gij dat het Directoire in 1797 iets nieuws deed toen het
zijn in het voorgaande jaar geschapen papieren geld, de territoriale mandaten, haast
alle waarde ontnam, o.a. door het niet meer aan te nemen voor de betaling van
belastingen? Wel neen, in den Romeinschen tijd had men wel geen papieren mandaten
(of assignaten, de beruchte voorgangers der mandaten) maar wel ‘een reusachtige
productie van valsch geld van staatswege’, terwijl de fiscus alleen goud aannam......
Het is dan toch wel waar wat de Prediker zegt: ‘hetgeen dat er geweest is, hetzelfde
zal er zijn, en hetgeen dat er gedaan is, hetzelfde zal er gedaan worden, zoodat er
niets nieuws is onder de zon’. Althans, zooals de heer Leopold het uitdrukt: ‘de
geschiedenis, de economische ten minste, herhaalt zich telkens.’
Toch trachten wij er nog altijd lessen uit te putten. Als wij vernemen hoe het
Romeinsche rijk heeft geleden onder den druk van het militarisme en de steeds
machtiger wordende bureaucratie, dan behoeven wij niet juist aan andere landen dan
het onze te denken; eene steeds meer uitgebreide staatsbemoeiïng, met haar heirleger
van ambtenaren en beambten,
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is óók een gevaar, al was het slechts omdat zij den ondernemingsgeest, de energie
der natie op lager peil brengt.
Laat ons hopen dat het geschrift van Dr. Leopold door velen wordt gelezen...... en
overdacht.
E.B.K.
André de Ridder. De gelukkige stonde. Amersfoort. Valkhoff en Co. 1918.
‘Twee menschen zijn tot elkaar gekomen uit liefde, hebben van elkaar gehouden,
hebben van elkaar en het leven en alle dingen der wereld genoten en zijn weer van
elkaar af gegaan. Het verhaal heeft geen begin en geen einde, geen climax en geen
intrige: 't is dus niet romantisch’. - Aldus kenschetst de schr. zelf aan het slot zijn
werk. Niet ten onrechte. Men kan ook zeggen, dat dit is de geïdealiseerde,
gepoëtiseerde beschrijving van een kortstondigen liaison, gegeven met veel talent
in een zeer suggestieve, hier en daar wat precieuse taal.
Het verhaal is geschreven te Antwerpen in October 1911 en herzien te Amsterdam
in Mei 1918. Vóór en na den oorlog...... Wat bewoog André de Ridder deze
‘impressie's’ na zeven jaar, waarin zooveel gruwelijks is gebeurd, uit te geven, dit
luchtig, vluchtig vertelsel van luchtige, vluchtige liefde? Dat wordt ons in den ‘dialoog
ter inleiding’ gezegd: ‘zij die wezenlijk in den oorlog staan, verloochenen hun voorbije
vreugden en ontroeringen het minst’. ‘Welke dwaze apostel heeft ons willen misleiden
met die heerlijke leugen, dat het genot des levens den ernst uitsluit en dat het geluk
des eenlings de menschheid in den weg staat? Wie vreugdig is, is goed, en wie lachen
kan is sterk......’.
H.S.
Jeanne Reyneke van Stuwe. Het gevleugelde wiel. Een familiegeschiedenis.
Twee deelen. Amsterdam. L.J. Veen.
Met den roman-cyclus ‘Zijden en Keerzijden’ van deze schrijfster loopt het nu wel
wat vreemd. De ‘oorsprong-roman’ (Huize ter Aar) verscheen in 1905 en werd elk
jaar gevolgd door een ander, waarin wij de verdere lotgevallen van de eerst ten
tooneele gevoerde personen, straks die van hun kinders en kleinkinders leerden
kennen. Zoo kregen wij laatstelijk als no. 13: Durate. Maar nu voert no. 14 ons terug
naar een tijd van lang vóór den ‘oorsprong-roman’. Die toch bracht ons in de jaren
der Indische suiker-crisis; de wentelingen van ‘het gevleugelde wiel’ (bedoeld is niet
het spoorweg-symbool, maar het rad der Fortuin) vallen voor in de jaren 1820-1870.
Zoo is dan dit (tot nu toe laatste) deel de ware oorsprong-roman. In den bouw van
den cyclus is dit nu niet juist heel logisch, maar het is wel te verklaren, hoe dit zoo
is gekomen. Aan de schrijfster stond ‘een uitgebreid familie-archief ten dienste met
authentieke bescheiden’; de hoofdzaken in dezen roman zijn dan ook waar gebeurd,
zoo wordt ons gezegd. Het laat zich dus denken dat Jeanne Reyneke van Stuwe, toen

Onze Eeuw. Jaargang 19

121
zij de hand kon leggen op deze ‘documents humains’, besloot de familie, welker
archief voor haar lag, te promoveeren tot de voorouders van de cyclus-helden.
Ten slotte doet deze constructie aan de waarde van dezen roman op zichzelf
natuurlijk niets af. Laat mij zeggen dat het wel verrassend aandoet, de zoo moderne
Jeanne Reyneke ons te zien binnenleiden in het leven van omstreeks 1820 te
Rotterdam. Ook nu heeft zij, als in al haar vorige boeken, die elk in een anderen
kring ons verplaatsen, ons de vele kleine en groote trekken niet onthouden, die te
zamen ons het beeld van dien kring moeten geven. Maar de meedeeling daarvan
schijnt thans minder opzettelijk dan bij vorige gelegenheden; er is vooral in het eerste
deel wel de atmosfeer van ‘Anno dazumal’. Overigens is ook nu weer liefde en
hartstocht het stramien, waarop wordt geborduurd. Maar het schijnt mij toe, dat de
schrijfster, thans werkend ‘naar de natuur’ en minder puttend uit haar verbeelding,
ons meer dan in menigen vorigen roman levende menschen, van vleesch en bloed,
heeft te zien gegeven. De oude Peter Cornelius, zijn zoon Cornelius, de tantes Keetje
en Aagje staan wel stevig en duidelijk voor ons. Toch...... deze figuren uit den ouden
doos zijn - dat kan wel niet anders - gezien door het modern temperament van Jeanne
Reyneke, die nu eenmaal hevig is en fel, ook waar zij ouderwetsche menschen
beschrijft. Wanneer dezelfde archiefstukken en bescheiden door L.E. waren bewerkt,
zou men heel iets anders hebben gekregen. Jeanne Reyneke heeft een sterk
uitgesproken, zeer persoonlijken kijk op de menschen en dingen; gij herkent haar
ook wanneer zij aan de draadjes trekt van de figuren uit den jare 1820 en volgende.
H.S.
Inleiding tot de hedendaagsche wijsbegeerte. Acht voordrachten van Dr.
A. Riehl; vertaald door Dr. M. Kreunen. Zutphen W.J. Thieme en Co.
Alle goedgeschreven wijsgeerige lektuur is voor den minnaar der filosofie
aantrekkelijk. Zij is als een aangename maaltijd met vrienden en waar de toon der
gesprekken wordt hoog-gehouden. Zoo is ook Riehls Inleiding. Zij is helder, leerzaam,
zonder omhaal, wetenschappelijk, en in een volkomen beheerschte taal geschreven.
De vertaler heeft het werk tot een Nederlandsch werk gemaakt zoozeer dat in zijn
taal het Duitsch origineel niet doorklinkt, maar het werk den schijn geeft als ware
het ook in onze taal oorspronkelijk. Dit is geen geringe verdienste. Het boek is niet
voor de nog geheel ongeschoolden, daar het veronderstelt dat de lezer in sommige
vraagstukken, bizonderlijk in de vraag naar de menschelijke kennis, geen nieuweling
zij. Maar voor wie niet geheel vreemdeling is op zijn gebied is het onderhoudend
door zijn rijken inhoud en niet het minst door onderscheidene fraaie episodes. Ik
noem als voorbeeld de met bewondering geschreven karakteristiek der Sokrates-figuur
(blz. 167-180).
Wat aangaat de zienswijze in deze Inleiding vertegenwoordigd, zij maakt
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deel uit der ‘hedendaagsche’ wijsbegeerte. D.w.z. zij ligt niet in de groote lijn der
wijsgeerige spekulatie. Toen in de tweede helft der negentiende eeuw de wijsbegeerte
haar rechten herkreeg tegenover de pretenties der natuurwetenschappelijkheid, moest
zij de natuurwetenschap ontzien en slechts zooveel plaats innemen als deze aan haar
overliet. Zij liep terug tot Kant en vond haar hoofdtaak in de kennisleer, waarnevens
zij als een leer der waarden ethiek en aesthetika stelde. In dezen staat der onvrijheid
werd de groote traditie losgelaten die in namen als Plato, Spinoza, Hegel is aangeduid
en die is spekulatief-monistische wereldleer. Het werk van Riehl maakt van deze
‘hedendaagsche’ filosofie deel uit. Het kentheoretisch element is daar niet
voorbereiding maar inhoud der wijsbegeerte. ‘Naast de feiten zoekende wetenschap
bestaat er een critische, welke de bronnen van het weten onderzoekt en zijn omvang
bepaalt’. Nevens deze taak is dan de tweede een onderzoek naar ‘de wereld der
geestelijke waarden’. R. spreekt van ‘de dubbele en toch tot een eenheid verbonden
roeping der philosophie’. De eenheid wordt hier echter meer erkend dan doordacht;
want zij ligt boven beide, nl. in de leer der Idee, die in het theoretisch bewustzijn
gekend wordt om in het praktisch bewustzijn, d.i. de zedelijke, aesthetische en
religieuze waarden te worden beleefd.
Het is kenmerkelijk voor deze filosofie dat zij Sokrates boven Plato stelt en dat
zij de ideëen waardebegrippen acht. Sokrates echter is wegwijzer tot Plato en de
ideëen zijn grondbegrippen in de zelfverwerkelijking der Idee (Logos). Ze tot
waarde-begrippen maken is een miskenning hunner metafysisch-logische beteekenis.
Alle groote filosofie is redeleer. De ‘hedendaagsche’ wijsbegeerte is het kind der
negentiende eeuw en het is haar roem dat zij tegenover de pretenties der
natuurwetenschap een vrije baan gemaakt heeft. Maar de wijsbegeerte kan bij deze
hedendaagschsheid niet blijven, zij moet met aanvaarding der winsten door kenleer,
waardeleer en wetenschap verkregen, opnieuw den weg opgaan der spekulatie in
grooten stijl. Maar dezen weg vindt zij eerst zoo zij tot volle vrijheid komt, d.i. haar
volle onafhankelijkheid verwerft tegenover de natuurwetenschap. Haar eigen methode
is de dialektische.
B. de H.
Just Havelaar. De symboliek der kunst. Haarlem. De Erven F. Bohn.
Het boek van Just Havelaar leeft met de kunst als met een menschenwereld. Daarin
wordt niet gestreefd naar nauwkeurige registratie van kunstvoorwerpen noch naar
historische overzichtelijkheid. De behandeling is psychologisch, niet evenwel in den
trant der individueele kunst-psychologie, waarbij in het kunstwerk de bepaalde
bewegingen van het kunstenaarsgemoed worden afgelezen. Een kunstwerk heeft een
ziel die zich tot in de details van het werk uitspreekt en in de losheid of strafheid van
een lijn evenzeer als in de kracht van het silhouet of in den rijkdom of enkelvoud
der samenstelling haar taal voert. De kunstanalyse maakt opmerkzaam op
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deze in het werk tot uitdrukking gekomen zielsgesteldheid. Niet aldus de trant van
Just Havelaar. Wat zijn boek geeft is veeleer kultuurpsychologie. Voor hem zijn de
geestelijke stroomingen algemeene zielsbewegingen en als zoodanig de inhoud der
kunst. Daarom is zijn kunstbeschouwing tegelijk levens- en litteratuurbeschouwing,
en worden den lezer naturalisme, realisme, impressionisme, romantiek, renaissance,
barok, humanisme enz. voorgehouden als roerselen des gemoeds van een kultureel
menschdom. Met de verheerlijking der kunst om haar zelfs wil heeft de schr. volledig
afgedaan. Zij is om het leven en wordt door hare beschouwers niet als ‘weeldeding
der enkelen’, maar als ‘de noodzakelijke levensuiting der gemeenschap’ beoordeeld.
De schr. wil dat de kunst een levende kracht in het volksgeheel zij en ziet in haar
een waardemeter der geestelijke gesteldheid van de historie. ‘De zegen der kunst,
aldus Havelaar, is dat ze ons op de wijze der ontroering deel doet hebben aan het
edelste leven van den geest. En wij zouden er geen deel aan hebben indien we er ons
niet in terug vonden en dus werkelijk zelf dragers waren van dien geest. De historie
(n.l. der kunst) doe ons, zoekenden, voelen: de traditie van den menschelijken geest,
de tijdelooze traditie der beschavings-eeuwen’.
In de uitwerking van dit thema is de schr. soms zeer gelukkig, maar ook vele malen
uitermate subjektief. In het boek liggen de gedachten opgestapeld, zoozeer dat de
lezer telkenmale gedwongen wordt halt te houden om een gelezen uitspraak te
overdenken. In spontaniteit, in gedachteopwelling leeft deze schrijversgeest en
hetgeen hij op deze manier aan het licht brengt is telkenmale in staat ook in anderen
licht te ontsteken. Toch is de subjektiviteit der uitspraken in strijd met het
niet-subjektivistisch kunstbegrip. Ik bedoel met subjektiviteit niet zoozeer het
voordragen van eigen persoonlijke inzichten als wel de impressionistische
begripsvinding. Telkens treft een uitspraak, die wij echter bij nadere ontleding te
oogenblikkelijk vinden; zeer levendig maar even vluchtig als zij levendig is en zonder
die duurzaamheid, die de vrucht is van bezinning eer dan van opwelling.
Havelaar verbluft ons somtijds en dat te meer omdat een uitspraak van meest
gewaagd gehalte vlak na een zeer juiste vinding geplaatst wordt en van deze een
sanctie schijnt te verkrijgen. Een zinsnede als: ‘want in de barok lag een mystisch
element verscholen, het element der extatische verzuchting, dat reeds Michelangelo
tot een materialistischen Gothiker had gemaakt’ (74) bijv. bevat een zoodanige
komplikatie van denkbeelden en verbindt tegenstellingen op zoo uitermate broze, ik
zou durven zeggen onvoorzichtige, manier, dat de lezer die even de zigzaglijn der
verbindingswijze aanvoelt, toch aanstonds weer het geloof aan de uitspraak weigert.
Ik bedoel met deze opmerking dat aan het zeer levendige, bewegelijke, geestrijke
en persoonlijke werk een zekere soberheid en zelfbeheersching ontbreekt, met welke
het werk nog geestrijker en persoonlijker zou wezen. De wijsgeerigheid waartegen
Havelaar een enkelen maal opponeert, ontbreekt te zeer en toch is het werk in zijn
grond uit wijsgeerigen drang
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geboren, nl. uit den drang om de kunst te verstaan en haar door beschouwing om te
zetten tot gedachte. Dit streven is op menige bladzijde aan den schrijver uitnemend
gelukt, en steeds waar het hem gelukt, leeft hij voor ons als denker en kunstenaar
tegelijk.
B. de H.
Noto Soeroto. Bloeme-Ketenen. Amsterdam. S.L. van Looy.
Van Multatuli's Saidja en Adinda kennen wij dat dichterlijk proza, het ongebonden
gedicht met zijn muziek en rhythme aan Javaansche dans en gamelang ontleend, en
waarin de ziel van een ander volk zich voor Nederlandsch gehoor vertolkt. Deze
‘bloeme-ketenen’ zijn aan die dichterlijke schoonheid verwant. Zij hebben een
statigheid en een breeden gedragenen vloed in hun lange regels, die den lezer wiegen
in een droomachtige romantiek. Hun grondtoon is de peinzende. Het hart leeft hier
niet in de vluchtigheid der bewegelijke aandoeningen, maar in een liefde voor het
afwezige, welke liefde als vanzelf zich in den sluier der bezinning hult; de hartstocht
heeft het meer innerlijk karakter van den weemoed; terwijl in de rhythmische
gedragenheid van het proza-gedicht telkenmale de Oostersche beeldspraak prijkt met
een gloed van vreemde bloemen.
B. DE H.
Aug. van Cauwelaert. Liederen van droom en daad. Bussum. C.A.J. van
Dishoeck.
Maar toen de dag vervloeid was en vergaan
Zweeg plots de daver van 't kanon;
Daar viel een weifle klaarte van de maan,
Die hoog haar lichte vaart begon.

Deze gedichten die aan den oorlog herinneren, voeren toch den oorlog niet anders
mede dan in herinnering. Het kanon zweeg en zwijgt ook in de poëzie van dezen
gewonden soldaat, die in het ziekenhuis zijn dagen van levensgevaar en genezing
doorbracht, en zijn aandacht richt zich niet op de wereldgebeurtenissen, maar op de
roersels der ziel. Van het vlaamsche volkseigen is niet de uiterlijke, maar de innerlijke
geneigdheid de zijne en meer dan de ‘daver van 't kanon’ boeit hem de ‘weifle klaarte
van de maan’. Het afscheid aan de kameraden die, na den gewonde te hebben
weggedragen, naar hun hel terugkeeren, het voelen naderen van den dood, de pijn
der wonden, de hoop op terugkeer tot het leven, de dank voor liefderijke verpleging
en de religieuse verheuging der ziel - deze onderwerpen bewegen den dichter tot zijn
lied. Eenvoudig en van een stille zuiverheid die door geen overtollig woord gestoord
wordt, is deze dichtkunst der ziel; een sprake des dichters tot zichzelf en zij wekt de
belangstelling van den lezer doordat ze haar drijfveeren heeft in diepe
levensondervindingen. De menschelijkheid van deze is toch duurzamer en schooner
dan alle geweldigheid der uiterlijke wereld.
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Laat me U, Heer, in deemoed danken
Die me wondde in bangen nacht,
En me lijk de wijngaardranke
Bloedde en schond in groei en kracht. Heere, die mijn geest kwaamt teuglen,
Die naar steiler hoogten stak
En de steigerende vleuglen
Van mijn starren hoogmoed brak;......
Heere, die mijn dwalende oogen
Richtte naar Uw lichtend spoor,
Treed' me naar de luchte bogen
Van uw verre woning voor.

B. DE H.
Dr. E. van de Velde. Het hospitaalwezen op Sumatra's Oostkust. (Overdruk
uit: ‘Het ziekenhuis’). Amsterdam. F. van Rossen, 1918.
Bij de Indische Regeering bestaat het voornemen, de koelie-ordonnantie, die de van
elders aangevoerde werkkrachten, o.a. ter Oostkust van Sumatra, rechten verschaft
en plichten oplegt, weldra tot het verleden te doen behooren; de daarin opgenomen
strafbepalingen, de poenale sanctie, zijn bij haar een steen des aanstoots geworden.
Mr. J.C. Kielstra betwijfelde onlangs in zijne rede bij de aanvaarding van het
hoogleeraarsambt te Wageningen, bl. 15, of de verandering binnen afzienbaren tijd
een vooruitgang zou zijn; wat ergens een ‘weldaad’ is kan elders een ‘ramp’ wezen,
meende hij, wanneer de feitelijke verhoudingen anders zijn. Als hier te lande eene
grootere feitelijke vrijheid voor den arbeider wenschelijk is, is zij het daarom nog
niet in Deli.
Aan deze theoretische beschouwing ontbrak de toelichting der feitelijke toestanden;
die is thans op overtuigende wijze gegeven door Dr. van de Velde.
Nergens in Indië, zoo bewijst hij, staat de geneeskundige zorg op zoo hoogen trap
als ter Sumatra's Oostkust, door de verstandige vrijgevigheid van de beheerders der
cultuurondernemingen, die geen kosten schroomden om hun werkvolk gezond te
houden. Dat deze uitkomst verkregen werd is uitsluitend daaraan te danken, dat men
de arbeiders kon dwingen, zich aan de toepassing der noodig geachte hygiènische
maatregelen en, ingeval van ziekte, aan eene behoorlijke behandeling te onderwerpen.
Die dwang was mogelijk door de ‘zooveel gesmade koelieordonnantie’. Neemt
gij dien dwang weg, zoo luidt de ernstige waarschuwing
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van den bij uitstek deskundige, Dr. van de Velde, dan wordt als onafwendbaar gevolg
een hygienische wantoestand in het leven geroepen ‘die in de eerste plaats het welzijn
en het levensgeluk van meer dan tweemaal honderdduizend arbeiders te gronde zou
richten en den bloei van een gewest, dat wellicht eenig is op de heele wereld als
toonaangévend voor hygienische en cultureele successen, sterk ondermijnen’. (bl.
12).
Professor Kuenen heeft reeds, in 1910, in denzelfden geest gesproken; ook hij
sprak van ‘de noodlottige gevolgen welke het breken met het tegenwoordig systeem
op het gebied der gezondheid na zich moet sleepen’, en wees op de schuld die rusten
zou op hem, die de ‘ellende’ zoude hebben veroorzaakt (bl. 13).
Er is thans in Deli ‘een systeem van hygienische verzorging en geneeskundige
behandeling, zooals er wellicht weinige op de heele wereld bestaan’ (bl. 16); een
systeem, dat ‘geheel op particulier initiatief en alleen steunende op de
koelieordonnantie, opgebouwd en volmaakt werd’ (bl. 17).
En nu zegge men toch niet, dat dezelfde zorg voor de volksgezondheid mogelijk
zou zijn zonder dwangmiddelen! Dr. van de Velde verhaalt ons de wijze, waarop de
infectieziekten werden bestreden: bij de daarvoor toegepaste maatregelen ‘treedt
weer des te scherper op den voorgrond de tegenstelling van de effectiviteit der
maatregelen onder onze arbeidersbevolking en de machteloosheid van het
gouvernement om de epidemie onder de z.g. vrije menschen in de dorpen te bestrijden.
Daar deze hier en daar verspreid liggen tusschen de ondernemingen, staat ons
hygienisch werk... plotseling als voor een muur tegen de onverschilligheid der vrije
bevolking en het ontbreken van eenigen dwang van overheidswege. Die vrije
nederzettingen vormen dan ook de centra, vanwaar de cholera meestal ingevoerd
wordt, en die zeer gevreesd worden als broeinesten van epidemieën’ (bl. 19).
De plaats ontbreekt, om meer uit het belangrijk geschrift van Dr. van de Velde
mede te deelen. Maar het vorenstaande zal wel voldoende zijn om te doen gevoelen
dat op Sumatra's Oostkust op hygienisch gebied prachtig werk is verricht, en dat de
machthebbenden te Batavia zich wel tienmaal nog mogen bedenken voordat zij dat
werk tot onvruchtbaarheid doemen.
E.B.K.
Dr. J.H. Holwerda. Nederland's vroegste geschiedenis. Met 33
afbeeldingen. Amsterdam. S.L. van Looy, 1918.
In dit boek verhaalt de Schrijver ons, wat de archaeologie, met hare opgravingen en
vondsten, ons kan leeren ten opzichte der geschiedenis van ons land in het tijdperk,
dat ongeveer twintig eeuwen geleden aanvangt en met de algemeene invoering van
het Christen-
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dom eindigt. Met die invoering toch zwijgen de voornaamste getuigen: de graven en
grafvelden der heidenen......
Het is zeker belangwekkend, met een leidsman als Dr. Holwerda stil te staan bij
de gebeurtenissen van lang vervlogen tijden.
E.B.K.
Honderd jaar geestelijk leven in den Romeinschen keizertijd, door J.J.
Hartman. Hoogleeraar te Leiden. Leiden. S.C. van Doesburg, 1918.
‘Er heerscht in dit boek een groote incongruïteit’ zoo vangt de Heer Hartman zijne
voorrede aan, die hij trouwens niet met het deftige woord ‘voorrede’ betitelt, maar
meer familiaar - naar zijn trant - aanduidt als ‘een paar woorden vooraf.’ - Alwie
door dit voorwoord verlokt, het boek, daardoor ingeleid, zal lezen, en de
vijfhonderdvijfenvijftig bladzijden geheel zal hebben dóór-gelezen, moet dezen
aanvangszin wel beamen. Het werk is niet alleen onevenredig omdat de vertaling
der brieven van Plinius meer dan de helft der 555 bladzijden inneemt, doch ook
omdat van verschillende elementen in het geestelijk leven van Nero's en Domitianus'
tijdgenooten weinig of geen gewag wordt gemaakt, en over veel wordt gesproken
dat nauwlijks tot dat geestelijk leven kan worden gerekend.
Maar wie van die opmerking eene aanmerking zou willen maken, kent den Heer
Hartman slecht. De schrijver zou waarschijnlijk - en met volle recht - een zoodanigen
‘recensent’ - hij houdt van het genus criticorum niet zoo heel veel - ongeveer aldus
antwoorden: ‘Mijn waarde - ik weet dat zelf ook wel. Ik heb mijn boek voor uw
genoegen, maar ook voor het mijne geschreven. Allereerst heb ik eens willen laten
zien, hoe aardig en bevallig van stijl, ook nog in een goed verzorgde hollandsche
vertaling, de brieven van Plinius zijn. Dan heb ik voor een grooter publiek dan dat
van mijne vakgenooten nog eens willen aantoonen hoe ongerijmd het is om te
twijfelen aan de echtheid van Plinius' correspondentie met Trajanus over de
Christenen. Voorts had ik veel op mijn hart over Seneca dien ik in vele opzichten
bewonder, maar dien ik nooit voor mijn bijbel zou willen ruilen - en eindelijk wilde
ik al deze mijne causerieën en vertalingen omlijsten door eenige algemeene schetsen
ter karakterizeering van de geheele geestelijke strooming welke die tijden beheerscht.’
‘Ongeveer aldus’ zou de schrijver antwoorden: dat wil eigenlijk zeggen geheel
anders; want de Heer Hartman schrijft zijn eigen stijl, dien men dadelijk herkent, en
die niets lijkt op de verklaring hierboven hem in den mond gelegd. Die stijl - en
evenzoo het boek zelf - is levendig, vrij, familiaar zonder vrees evenwel voor het
pathetische; zuiver, doch onder kenlijken invloed van de Latijnsche schrijfwijze, in
welke hij zelve excelleert; nooit aarzelend, nooit bang
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om zeer beslist te spreken - en alzoo de duidelijke vertolking eener zeer vast
gevestigde eigene meening. In dat laatste ligt een van de bijzondere kenmerken van
Hartmans arbeid. Hij geeft zich zelven. Niet licht zal het u gebeuren dat ge onder
het lezen van zijn studiën denkt: Heb ik dat niet ook al bij Boissier, of bij Bonhöffer,
bij Renan, Nisard, of Wendland gelezen? Hartmans methode is: Seneca, Plinius, of
Plutarchus zelven te lezen en te herlezen - en dan, zonder angstvallig te vragen of
anderen ook diepzinniger opmerkingen over die schrijvers en hun wereld hebben
gemaakt dan die tot welke zijne indrukken hem brachten, met u over de schrijvers
die hij lief heeft, of juister, over die stukken die hij bijzonder waardeert, te gaan
praten.
Natuurlijk zijn tegen die methode bezwaren in te brengen, en ook herhaaldelijk
ingebracht, en zeker is dit wel het grootste bezwaar dat zoodoende op ieder der
behandelde onderwerpen eigenlijk steeds weer uit den zelfden hoek het licht valt;
ook is menigeen niet geduldig genoeg om den spraakzamen schrijver in al zijn
uitweidingen van meer persoonlijken aard te volgen. Maar wie zich aan die dingen
stoot... ‘wel’, zou de Heer Hartman zeggen, ‘hem dwing ik niet mijn boek te lezen.
Ik schrijf nu eenmaal zoo als ik schrijf. En mijn manier zal nu toch wel langzamerhand
bekend zijn.’
Het zou mij spijten - in weerwil van allerlei bezwaren die ik tegen de hierboven
geschetste behandelingswijze en tegen menige opvatting van Prof. Hartman heb indien niet velen dit boek lazen. Er staat, als men het vinden wil, zoo veel in het
werk, de moeite van het overwegen waard; bovendien: in de Latijnsche en Grieksche
litteratuur die hij bespreekt is de schrijver zoo volkomen thuis: hij heeft zijn eigen
leer zoo trouw betracht dat het beter is in dan over Seneca te lezen, en als gij hem
b.v. spreken hoort over Seneca's Phaedra en den Hippolytus van Euripides, dan moogt
gij misschien zijn oordeel over de stukken niet onderschrijven, steeds blijft u toch
het rustige, veilige gevoel bij, dat hier een man aan 't woord is die Seneca en Euripides
kent zooals - wel, laten wij zeggen: zooals hij Plutarchus kent.
Een dergelijk gevoel mag den niet-deskundigen lezer geleiden bij de lectuur der
vertaling van Plinius' brieven, die de aanleiding is geweest tot het schrijven van dit
volumineuze werk. De ‘deskundigen’, d.i. de philologische vakgenooten, zullen in
die vertalingen nog wel meer vinden. Maar de bespreking daarvan behoort in deze
‘leestafelaankondiging’ niet te huis. Hier is het alleen mijne bedoeling op deze
levendige en wel overwogene vertolking van Plinius' brieven met eenigen nadruk
de aandacht te vestigen.
K.K.
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Johan van Oldenbarnevelt
1619 - 13 Mei - 1919.
Door H. Brugmans.
's Lants treurspel weer verjaart, om wiens gedoemde trouwe,
Als weeu, of wees in rouwe,
Bedrukt en troosteloos, treurt Hollands goe gemeent
Op Grootvaars koudt gebeent.

Zoo begint Vondel zijn Jaar-Getijde van wijlen Heer Joan van Olden-Barnevelt.
Vader des Vaderlands. Op het driehonderdste jaargetijde komen deze regels ons
onwillekeurig in de gedachte. Want in anderen vorm geven zij nog steeds weer wat
wij gevoelen, als wij in onze gedachten verwijlen bij het hofschavot. En al kunnen
wij ook historisch de beide strijdende partijen in hun eerlijk streven en krachtig
bedoelen verklaren en ook waardeeren, wie gevoelt nog niet steeds met den dichter
mede:
Niemant kan de wellen stoppen
Van dien moort.

Maurits, die zulk een gemakkelijke overwinning had behaald, omdat hij de groote
meerderheid van het volk achter zich had, heeft die nationale zege bevlekt met het
bloed van den grootsten staatsman van Nederland. Het zegevierende Calvinisme, dat
zoo zeker was van zich zelf en zoo veilig in zijn zekerheid, heeft zijn victorie

Onze Eeuw. Jaargang 19

130
ontluisterd door zoete, maar tevens zoo bittere wraak. Want dit is ten slotte wat ons
het meest aangrijpt in de tragedie van Oldenbarnevelts val, niet het harde en wreede,
maar het noodelooze en dus troostelooze van zijn dood. Zijn leven zou Oldenbarnevelt
gaarne hebben gegeven voor zijn vaderland; reeds bij het Manpad had hij het in Juli
1573 gewaagd bij de poging tot ontzet van Haarlem. Want hij was een goed patriot,
zooals hij bij zijn dood kon getuigen met oprechtheid en naar waarheid. Maar wat
hem tot verzet en tegenstand moet hebben geprikkeld, wat na drie eeuwen nog steeds
ons tegen de borst is, dat is het doellooze en nuttelooze van deze executie. Want
reeds in Augustus 1618 was Oldenbarnevelt gevallen; daarna was de regeering overal
omgezet; de Staten Generaal waren eensgezind geworden in de zaken van kerk en
staat; nieuwe mannen stonden Maurits in het bestuur van den staat ter zijde; de synode
kwam te Dordrecht in den doelen bijeen; de Remonstranten werden veroordeeld en
gingen scherpe vervolging tegemoet.
Waar was in deze nieuwe orde van zaken nog plaats voor den ouden advocaat,
wiens leeftijd een hernieuwde actie bovendien vrijwel uitsloot? Na Augustus 1618
heeft hij feitelijk afgedaan, al heeft hij het zelf wellicht niet geloofd. Om hem
onschadelijk te maken behoefde men hem niet te dooden; de staatkundige afsterving
zou voor dezen arbeidzamen man stellig reeds een zware beproeving zijn geweest.
Maar zijn vijanden wilden het niet aldus: zij wilden meer dan overwinning; zij eischten
straf; zij wilden wraak. Want zij haatten dezen man, die zich alleen tegen een geheel
volk had durven kanten, om zijn geweldige krachten, die zij jaren lang hadden moeten
ondervinden. Zij haatten hem en daarom moest hij sterven.
Haat is geen politiek sentiment, heeft Bismarck gezegd. Hij bedoelde, dat haat
geen politiek sentiment behoort te zijn, omdat in de staatkunde alles ten slotte aankomt
op hetgeen men bereikt, wil men, op het succes. Door haat wekt men haat; daardoor
stoot men tegenstanders af, die op den duur nuttige medewerkers kunnen
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worden. En ook - de haat ziet wel scherp, maar niet juist; hij vertroebelt ons
waarnemingsvermogen en maakt een objectieve observatie der werkelijke
verhoudingen bezwaarlijk, zoo niet onmogelijk. Bismarcks wijze opmerking zou
niet door de overwinnaars van 1618 zijn begrepen; zij meenden in gemoede recht te
hebben te handelen gelijk zij deden en waren bovendien overtuigd een Gode
welgevallig werk te doen.
Zoo moest Oldenbarnevelt dan vallen niet alleen, maar zijn bloed moest ook
worden vergoten. De gevolgen zijn niet uitgebleven. De advocaat werd een martelaar;
hij werd daardoor sympathiek bij velen, die bij zijn leven geen gevoelens van
genegenheid aan hem hadden ten koste gelegd. Vondel drukt zich natuurlijk in het
algemeen veel te forsch uit, als hij den advocaat verheerlijkt en zijn tegenstanders
hoont; maar dat de dichter in zijn dagen uiting gaf aan wat velen in den lande
gevoelden, staat vast. Zoo wordt Oldenbarnevelt voor velen de vader des vaderlands,
vermoord door snoode huichelaars en verdorven wreedaards. Zoo wordt hij, die nooit
naar instemming had gevraagd, die nooit populariteit had gezocht, na zijn dood nog
in breeden kring populair; die het volk in den grond had geminacht, werd een
volksheld, een martelaar voor 's lands vrijheid. Men kon en ging ook Willem van
Oranje met hem vergelijken.
Dat dankt Oldenbarnevelts nagedachtenis aan zijn vijanden. In zooverre is de
advocaat dus op zijn beurt weer gewroken op de tegenpartij en kan men dus meenen,
dat het evenwicht is hersteld. Maar deze tegenpartij staat nog aan iets anders schuldig
en dat staat buiten de terechtstelling van Oldenbarnevelt. Zij heeft een uitnemende
regeering ten val gebracht zonder daarvoor iets in de plaats te kunnen stellen, dat
met het gevallen gouvernement ook maar in de verste verte was te vergelijken. Aan
den lande is dan ook eigenlijk haar schuld van Augustus 1618 grooter dan die van
Mei 1619; voor Nederland is het verlies grooter geweest bij het ontslag dan bij den
dood van den advocaat.
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Vondel heeft dat ook wel zeer goed gevoeld; de dichter heeft zelf begrepen, op welk
terrein de groote gaven van den advocaat het meest tot openbaring zijn gekomen, in
de buitenlandsche politiek. In het Jaar-Getijde beschrijft hij den laatsten gang van
den grijzen staatsman naar het schavot; hij gaat dan voort:
VIII. Hij knielt, och! och! hij sneeft, met sleep van nederlagen,
En storting aller plagen.
De boom van Duitschland kraakt, en ziddert overal
Van zoo vermaard een val.
IX Van zoo vermaard een val besterft de vreught en hope
In 't aanschijn van Europe;
Euroop gevoelt dien slach, zij zucht, en zit verdooft,
Om 't ploffen van dat Hooft;
X. Dat Hooft, dat heilig Hooft, dat spring op springvloet schutte:
Dat Nassaus glori stutte:
Dat Hooft, dat Spanjen, eer het sloot zijn gouden mond,
Op goude bergen stont.

In deze dichterlijke woorden heeft Vondel de beteekenis van Oldenbarnevelt in de
Europeesche wereld volkomen juist gekarakteriseerd. De advocaat was inderdaad
de ruggesteun van Maurits geweest, toen deze zijn heldenloopbaan begon en door
een reeks van gelukkige veroveringen den Hollandschen tuin heeft gesloten.
Oldenbarnevelt was de gevaarlijkste vijand van Spanje geweest en dat had men te
Madrid en te Brussel ook zeer goed beseft. Hij was het geweest, die geheel Europa
in actie had willen brengen tegen de opdringende Habsburgsche macht. Hij overzag
met dat doel de verhoudingen in geheel Europa en knoopte daartoe overal
verbindingen aan, van Stockholm tot Stamboel toe. Hij was de man, die de
Protestantsche Duitsche vorsten tot eendrachtig handelen tegen den Keizer had willen
brengen. Hij stond voortdurend in nauwe betrekking met Frankrijk en met Engeland.
Hij was het hoofd van het Europeesche verzet tegen Spanje. Hij was waarlijk de
leider der Europeesche politiek; hij is de eenige Nederlandsche minister van
buitenlandsche zaken geweest, van wien men dat waarlijk kan zeggen. Noch De Witt,
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noch Heinsius, noch Slingelandt noch Van de Spiegel hebben ten slotte iets anders
bedoeld en bereikt dan dat de republiek haar viool, liefst een eerste viool speelde in
het Europeesche concert. Alleen Oldenbarnevelt heeft zich kunnen opwerken tot
concertmeester, ten slotte zelfs tot dirigent.
De omstandigheden waren hem daarbij wel bijzonder gunstig geweest; zonder
geluk vaart niemand wel, zegt terecht het oude volksliedje. Maar het is
Oldenbarnevelts groote verdienste geweest, dat hij die omstandigheden meer dan
eens heeft gedwongen naar zijn wil; hij heeft ze aangepast aan de behoeften, soms
aan den nood der republiek; hij heeft ze beheerscht ten bate van Nederland. Dat is
natuurlijk niet in eens gegaan en op korten termijn. Toen Oldenbarnevelt
landsadvocaat werd, was er een groot gevaar te vermijden en te bestrijden, dit, dat
Nederland, na zich aan den greep van Spanje te hebben losgewrongen, zich zou
moeten voegen naar den voorslag van Frankrijk of van Engeland. Dat gevaar, dat
Nederland van de eene hand in de andere zou overgaan, bestond nog in de dagen,
toen werd onderhandeld over het sluiten van het bestand. Dat zag Oldenbarnevelt
het scherpst van allen in; hij heeft er zijn maatregelen naar genomen en het dreigende
gevaar bezworen. Want niet de bevrijding van Spanje wilde hij doorzetten, maar de
vrijheid van Nederland wilde hij grondvesten. Dat hem dat is gelukt, is zijn eeuwige
roem. Maar meer dan dat: hij heeft Nederland niet alleen vrij, maar ook machtig
gemaakt. Onder hem volgde ten slotte Nederland niet meer de Europeesche politiek,
maar gaf het daaraan leiding.
Dat is een zaak van eminente beteekenis geweest in onzen zwaren strijd tegen
Spanje. Want het was toen als nu, als altijd: de Nederlandsche onafhankelijkheid
hangt van twee factoren af, de vaste wil der Nederlanders om die zelfstandigheid te
bewaren, te verdedigen, te redden in bangen nood en strijd, ter eene zijde; de
algemeene politieke verhoudingen van Europa, het juiste inzicht in het belang, dat
Europa heeft bij de onafhanke-
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lijkheid van deze landen, ter andere. Zoo beide factoren samenwerken, is de
zelfstandigheid van Nederland verzekerd; ontbreekt een van beide, dan behoeft zij
nog niet onmiddellijk te worden bedreigd, maar dan staat zij toch niet stevig meer.
Ten onzent heeft men dat niet steeds zoo ingezien. Men heeft soms in arren moede
te veel op eigen krachten vertrouwd en de Europeesche verhoudingen verwaarloosd;
men heeft even dikwijls nagelaten zich zelf krachtig te weer te stellen en het aan
moeder Europa overgelaten voor haar Nederlandsch kind te zorgen.
Dat wij onze politieke onafhankelijkheid voor ons geestelijk en stoffelijk bestaan
behoeven, zal wel ieder weldenkend Nederlander begrijpen. Dat de zelfstandigheid
van Nederland een Europeesch belang bij uitnemendheid vertegenwoordigt, eischt
eenige toelichting. Dat Europeesche belang vloeit voort uit deze omstandigheid, dat
ons volk de monden van drie groote Europeesche rivieren in handen heeft en
vervolgens dat dat algemeene mondingsgebied vlak tegenover Engeland gelegen is.
Bijna zou men kunnen zeggen, dat de Europeesche wereld om Nederland draait, dat
hier het middelpunt der internationale politiek ligt. Zoo is het wel waarlijk, althans
in negatieven, minder in positieven zin. Het is meestal de Europeesche mogendheden
minder te doen geweest om Nederland zelf te bezetten en te bezitten, dan om te
verhinderen, dat een ander er zich meester van maakte. Dat beide zich evenwel
moeilijk laten scheiden, ligt voor de hand; immers het eenige middel om een ander
te verhinderen zijn hand op deze landen te leggen, is veelal ze zelf in bezit te nemen
of ten minste zoo sterk en volledig onder invloed te brengen, dat van
bewegingsvrijheid geen sprake meer is. En zoo kan het gebeuren, dat ten slotte de
vriend juist dat aantast wat hij oorspronkelijk tot elken prijs wenschte te handhaven,
de onafhankelijkheid van Nederland.
Dat dat gevaar niet denkbeeldig was, had vóór Oldenbarnevelt de geschiedenis
van den opstand bewezen.
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Dat een deel van de machtige Spaansche monarchie zou kunnen worden afgerukt,
was een algemeen Europeesch belang. Te zwaar had de hand van Karel V op Europa
gerust, te zeer beheerschte ook Philips II de internationale verhoudingen dan dat
tegen dat overwicht der Spaansche monarchie geen verzet zou zijn ontstaan. Maar
dat het juist de Nederlanden waren, waar een gevaarlijke opstand uitbrak, dat juist
daar zich een scherp verzet openbaarde tegen het Spaansche regeeringsstelsel, dat
ten slotte juist deze landen een gunstige kans bleken te hebben om zich los te scheuren
van het rijk van Philips II, dat was een feit van zoo groote, beheerschende beteekenis,
dat geen regeering er onverschillig voor zou kunnen blijven. Wat in de Nederlanden
na 1559 en vooral na 1572 gebeurde, was van internationale beteekenis, waarbij ten
slotte iedereen belang had. Even goed als de rebelsche Nederlanden onder den invloed
kwamen van de algemeene verhoudingen in Europa, even goed was omgekeerd
Europa voortdurend betrokken in den loop, dien de opstand in de Nederlanden nam.
De Nederlanden waren immers voor Spanje het kostbaarste, maar tevens het meest
kwetsbare bezit. Deze landen lagen niet het verst af van het Spaansche hoofdland
der monarchie; Amerika b.v. was er natuurlijk verder van verwijderd om van de
Philippijnen niet te spreken. Maar alle landen der Spaansche monarchie waren van
Madrid uit betrekkelijk gemakkelijk bereikbaar; de zeewegen naar de koloniën waren
zelfs zoo goed als uitsluitend Spaansch bezit; het westelijk bekken der Middellandsche
Zee was eigenlijk een Spaansche binnenzee, voor den koning zoo goed als steeds
veilig. Geheel anders was de verhouding tot de Nederlanden. Zij lagen niet alleen
ver van de Spaansche hoofdmacht, maar waren daarvan door Frankrijk en door een
politiek altijd gevaarlijke zee gescheiden. Een gespannen verhouding met Frankrijk,
een dreigend conflict met Engeland kon onmiddellijk de geregelde verbinding met
de Nederlanden in gevaar brengen. De tocht van Alva van Italië door
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Bourgondië naar de Nederlanden in den zomer van 1567 was eigenlijk een waagstuk;
meer dan eens is er groote kans geweest, dat de Hugenooten aan den doortocht van
het geduchte Spaansche leger zware hinderpalen in den weg zouden leggen. Eigenlijk
nog gevaarlijker was de zeeweg, waarvan Spanje na het uitbreken van den opstand
eigenlijk nooit meer geheel meester is geweest. Een geweldige onderneming als de
armada was noodig om de verbinding met de Nederlanden te herstellen en zelfs deze
op zoo grootsche schaal opgezette expeditie is geheel te pletter geloopen; verbinding
met de Vlaamsche havens en met het leger van Parma heeft Medina Sidona in 1588
niet kunnen krijgen. Evenmin is het vijftig jaren later de tweede armada gelukt haar
doel te bereiken. Haar doel was, nu door den oorlog met Frankrijk de verbinding met
de Nederlanden over land geheel verbroken was, de betrekking over zee weer te
herstellen. Men kent het gevolg: de armada van d'Oquendo is door Tromp bij Duins
in 1639 geheel verslagen.
Wat aan den eenen kant voor Spanje een gevaar, althans een ernstig bezwaar was,
de afgelegenheid der Nederlanden, dat maakte aan de andere zijde juist het groote
voordeel uit, dat de monarchie bij het bezit van deze landen had. Juist hun voor
Spanje excentrische, maar voor Europa centrale ligging maakte de Nederlanden voor
de monarchie zoo waardevol. Men zegt niet te veel, wanneer men constateert, dat
de Spaansche wereldmonarchie stond of viel met het bezit der Nederlanden. Van de
Nederlanden uit kon de koning zijn invloed en zijn macht doen gelden in Duitschland,
met name in West-Duitschland, dat anders voor hem nauwelijks bereikbaar was. De
Nederlanden sloten den ijzeren ring af. waarmede de koning van Spanje Frankrijk
omknelde; Navarre, Aragon, Milaan, Franche-Comté waren de andere schakels in
dien ring. Van de Nederlanden uit kon Philips de hand reiken aan Schotland en ook
door deze verbinding Engeland aan twee zijden ernstig in het nauw brengen.
Antwerpen is een pistool op de borst
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van Engeland gericht: Napoleon heeft het gezegd, maar Elizabeth wist het even goed
als Philips II. Ten slotte, van de Nederlanden uit was de verbinding met het noorden
en zelfs het oosten van Europa betrekkelijk gemakkelijk; van daar uit kon de koning
invloed hebben in Denemarken en Zweden, ja zelfs tot in Polen en Rusland toe.
Inderdaad, wanneer die parel losraakte uit zijn kroon, was de diadeem van haar
grootsten luister beroofd. En tal van mogendheden stonden gereed die parel af te
rukken en voor zich zelf te bemachtigen.
Zoo was de Nederlandsche opstand van den aanvang af een Europeesche kwestie
bij uitnemendheid, waarbij iedereen belang had. Dat heeft de prins van Oranje van
den aanvang af ingezien; daarnaar heeft hij steeds zijn politiek gericht. Maar het
gevaar, dat uit zulk een politiek voortvloeide, heeft hij niet onderschat, al heeft hij
het nimmer kunnen ondervangen. Dat gevaar is boven reeds aangeduid; het was
hierin gelegen, dat de Europeesche mogendheden zouden pogen op de aan Spanje
ontvallen Nederlanden zelf de hand te leggen.
Oranje heeft steeds begrepen, dat de zelfstandighied, meer nog, de
onafhankelijkheid der Nederlanden niet zou kunnen worden gehandhaafd zonder
vreemde hulp. In verschillende richting heeft hij die hulp steeds gezocht. Het eerst
heeft hij zich in betrekking gesteld met de Duitsche Protestantsche vorsten, zijn land-,
stand- en geloofsgenooten, ook voor een deel zijn vrienden en bloedverwanten. Uit
dat oogpunt moet reeds zijn tweede huwelijk met Anna van Saksen, in 1562 gesloten,
worden gezien en beoordeeld. Op dezen weg is hij steeds voortgegaan. De veldtochten
van 1568, van 1572 en ook nog die van 1574 zijn in Duitschland met behulp van tal
van Duitsche vorsten voorbereid en daardoor eigenlijk eerst mogelijk geworden.
Toch is de prins ten slotte op dezen weg niet voortgegaan, minder om de gevaren,
aan een al te nauwe betrekking met Duitschland verbonden, dan om het onvoldoende
en geheel ontoereikende van die hulp. De Duitsche vorsten van de tweede helft der
zestiende
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eeuw waren een echt geslacht van epigonen na het heldengeslacht van de dagen der
reformatie. Zij waren vol vrees zich in moeilijkheden te steken en den toorn van den
Keizer op te wekken door handelingen, die konden worden opgevat als in strijd met
het algemeen rijksbelang. Zoo waren zij voorzichtig in hun politiek; daarbij waren
zij conservatief in staat en maatschappij, in godsdienst en kerk, zoodat zij een
hartgrondigen afkeer hadden van alle nieuwigheden en dus ook van alles wat naar
revolutie zweemde; als fatsoenlijke Lutheranen wenschten zij zich niet te
compromitteeren met het opdringende, revolutionaire Calvinisme. Maar daardoor
ook verspeelden zij de mogelijkheid en de kans om de aan Spanje ontvallende
Nederlanden weer aan het oude Duitsche rijk, waarbij zij sedert eeuwen behoorden
en waaraan zij in 1548 bij het verdrag van Augsburg door Karel V meer waren
gehecht, stevig te verbinden. In Duitschland heeft men wel oog gehad voor het
blijvende verlies der Nederlanden. Ook bleven de Duitsche vorsten en Oranje eigenlijk
ook deze landen steeds beschouwen als deelen van het rijk; de Keizer zelf heeft zich
meer dan eens met de Nederlandsche zaken ingelaten. Maar niemand staalde zijn
wensch door de macht; zoo bleef het bij woorden, waar daden alleen vereischt waren.
Maar daardoor was ook het gevaar afgewend, dat de Nederlanden opnieuw nauw
verbonden zouden worden aan het Duitsche rijk.
Veel minder sterk zijn de verbindingen van den prins van Oranje met Engeland
geweest. Uit den aard der zaak had hij daar veel minder persoonlijke relatiën dan in
Duitschland en zelfs dan in Frankrijk. Maar bovendien was Elizabeth tijdens het
leven van den prins niet sterk geneigd daadwerkelijk in te grijpen in de Nederlanden.
Zoowel het eigenaardige karakter der koningin als de voorzichtige politiek der
Engelsche regeering waagden moeilijk risquante ondernemingen op het continent.
Na het avontuur van Havre in 1562 en volgende jaren wilde Elizabeth voorloopig
van continentale expeditiën weinig weten. Stellig zag zij het groote belang van een
zelfstan-
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dig Nederland voor Engeland in, maar zij was te voorzichtig en ook te zuinig om
zich diep in de Nederlandsche beroerten te steken; ook vreesde zij te zeer de macht
van Philips II om niet voorzichtig te zijn in haar verhouding tot Spanje. Intusschen
door laten heeft zij meer dan door doen den Nederlandschen opstand in ruime mate
toch begunstigd. Zij liet breede scharen Nederlandsche ballingen in haar land toe;
zij stond de watergeuzen toe in Engelsche havens krijgs- en rooftochten voor te
bereiden en hun buit aan den man te brengen; zij maakte eerst Margareta van Parma
en later ook Alva het leven lastig door handelsconflicten, die zelfs op een
handelsboycot uitliepen. Zoo werkte de koningin meer indirect dan direct mede aan
het slagen van den Nederlandschen opstand. Dat was trouwens geheel in de lijn der
traditioneele Engelsche politiek, die natuurlijk wel Spanje wilde verzwakken, maar
de Nederlanden ook weer niet al te zeer wilde versterken. Want Engeland wil geen
sterke macht tegenover zich aan de Noordzee.
Veel nauwer waren de politieke betrekkingen van den prins met Frankrijk, zoo
nauw zelfs, dat meer dan eens Oranje in zijn eigen tijd en later is beschuldigd van
Franschgezindheid. Deze grief is zelfs geuit in zoo sterken vorm, dat men den prins
ten laste legde het land aan Frankrijk te willen overleveren, na het aan Spanje te
hebben ontweldigd. In dezen kring van politieke beginselen, wenschen en daden mag
van een beschuldiging natuurlijk geen sprake zijn. Alleen dit kan worden
geconstateerd, dat de prins, overtuigd, dat de Nederlanden den strijd tegen Spanje
alleen niet zouden kunnen volhouden op den duur, aansluiting heeft gezocht bij
Spanjes ouden vijand, bij Frankrijk. Die politiek was stellig verstandig, of liever zij
was geboden en onvermijdelijk; zij was bovendien gebaseerd op het juiste inzicht in
de belangen van Frankrijk en Nederland; tegen Spanje was een nauwe samenwerking,
een verbond zelfs natuurlijk en gewenscht. Er was stellig een zeer groot bezwaar aan
zoodanige samenwerking, aan zulk een alliantie
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verbonden. Dat is opnieuw het boven aangeduide gevaar van een overheersching
van den vriend en bondgenoot over het beschermde en verdedigde land. Dat gevaar
hebben onze voorouders ook gezien in den persoon van den hertog van Anjou, maar
zij hebben het stellig overschat. Want Anjou was niet de man om de Nederlanden
voor Frankrijk te bemachtigen; evenmin was het door godsdiensttwist en burgeroorlog
verdeelde en uiteen gescheurde Frankrijk de groote macht om ons land bij zijn eigen
politiek stelsel in te lijven. Maar juist daardoor werd Frankrijk als bondgenoot voor
ons ook weer van veel minder beteekenis. Zoo staat de prins in de laatste tien jaren
van zijn leven telkens voor de vraag, of Frankrijk als bondgenoot meer te vreezen
of te wenschen is. Hij meent het laatste; men kan, de verhoudingen overziende, dat
met hem eens zijn.
Wij hebben wat langer bij de staatkunde van Oranje moeten stilstaan, omdat wij
een achtergrond wilden plaatsen achter de buitenlandsche politiek van Oldenbarnevelt.
Want vooral op dat terrein is de advocaat de onmiddellijke opvolger van den prins.
Hij stond voor dezelfde verhoudingen, dezelfde vraagstukken als deze, zij het, dat
zij reeds eenigszins waren veranderd, niet in karakter, maar in draagwijdte en vooral
in onderlinge zwaarte. Met Duitschland had Oldenbarnevelt zoo goed als in het geheel
niet meer te rekenen. In Frankrijk brak in 1585 een nieuwe, langdurige burgeroorlog
uit, de befaamde guerre des trois Henri; voorloopig was er dus van een krachtige,
doelbewuste buitenlandsche politiek geen sprake meer; integendeel begon Philips II
zich hoe langer hoe meer in de binnenlandsche Fransche verhoudingen te steken; hij
zocht samenwerking en sloot welhaast een verbond met de ligue. Het is dus volkomen
begrijpelijk, dat koning Hendrik III de souvereineteit over de Nederlanden, die hem
in 1585 door een plechtig gezantschap namens de Staten Generaal werd aangeboden,
afsloeg; hij begreep maar al te goed, dat deze aanbieding een wanhoopsdaad was en
dat men in den
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grond geen nieuwen vorst, maar een helper, een verdediger, een redder zocht; hij
wist, dat hij om werkelijk souverein van de Nederlanden te worden, ze eerst zou
moeten veroveren op Spanje, ze daarna tegen hun ouden souverein met volle
ontplooiing van krachten zou moeten verdedigen. De volle ontplooiing der krachten
van - Hendrik III!
Geheel anders was de verhouding van Engeland tot Spanje in 1585. Elizabeth
heeft haar geheele lange regeering door haar troon en haar land tegen Spanje en zijn
bondgenooten en ook tegen Philips' geloofsgenooten moeten verdedigen. Door de
Katholieke wereld, ook door haar eigen Katholieke onderdanen als bastaard en dus
als ongerechtigd tot den troon beschouwd, heeft zij zich alleen strijdende kunnen
handhaven. Haar regeering verloopt van de eene crisis in de andere; het vereischte
alle energie der koningin en haar beproefde dienaren om zich te handhaven en
Engeland te behouden op de invloedrijke plaats in de wereld, waarop de Tudors het
hadden gesteld. De eerste regeeringsjaren van Elizabeth werden bedreigd door de
groeiende macht van Maria Stuart in Schotland; minder door de behendige
maatregelen van Elizabeth dan door den ziedenden hartstocht van Maria zelf is deze
laatste te gronde gegaan. Elizabeth had in 1568, juist in den tijd, toen Alva in de
Nederlanden overal triomfeerde, althans deze genoegdoening, dat Maria Stuart
hulpeloos en hopeloos in Engeland een toevlucht, kon het zijn, hulp en bijstand moest
zoeken. Voor Elizabeth stellig een groote overwinning, maar die welhaast geheel
verschaald werd, zoodra het bleek, dat iedere beslissing over Maria Stuart voor
Engeland de grootste bezwaren moest medebrengen; de beslissing werd des te
moeilijker, daar onthouding in dit geval even bedenkelijk zou zijn als de doortastende
daad. Zoo sleept twintig jaar lang de beslissing over het lot van Maria Stuart zwaar
aan den koninklijken mantel van Elizabeth Tudor.
Gevaarlijk werd de toestand voor Elizabeth in den eersten tijd van Maria's
interneering - meer was het
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waarlijk niet - nog niet. Het Ridolfi complot kwam zij gemakkelijk te boven; Norfolk,
die zich naast Maria reeds koning van Engeland had gedroomd, moest in 1572 het
schavot beklimmen. Na dien had Elizabeth verscheiden jaren rust. Maar na 1580
kwam van alle zijden het gevaar weer opzetten. Dan begint de contra-reformatie in
Duitschland kracht te zetten. Dan wordt de Katholieke ligue in Frankrijk machtig.
Dan verovert Philips II Portugal. Dan begint Parma veld te winnen in de Nederlanden;
de eene stad na de andere, ten slotte het machtige Antwerpen, valt in zijn handen.
Dan ook beginnen de Katholieken een nieuwe beweging in Engeland; Maria Stuart
en Elizabeth Tudor staan dan zoo scherp mogelijk tegenover elkander.
Wij spraken van den val van Antwerpen in 1585. Het is de verovering van deze
groote koopstad, die Philips en Parma aan de eindelijke onderwerping der Nederlanden
deed gelooven. Omgekeerd drong juist dat feit Elizabeth tot partij kiezen. Toen de
koningin dat bericht vernam - er waren toen juist Nederlandsche gezanten aan haar
hof - sloot zij zich op in haar appartementen om tot zich zelf in te keeren. Het resultaat
van haar overdenking kon waarlijk niet twijfelachtig zijn. Voor haar was het als in
1568 voor den prins van Oranje: Nunc aut nunquam! Nu of nooit!
Elizabeth heeft doorgetast. Het Nederlandsche gezantschap, dat haar het souverein
gezag had aangeboden, wees zij af; zij wilde geen revolutionaire kroon dragen. Maar
zij sloot 20 Augustus 1585 met de Staten Generaal een traktaat, waarbij zij de
Nederlanden daadwerkelijk militaire hulp beloofde onder aanvoering van een door
haar aan te wijzen man van ‘qualiteit ende respecte’. Wie die man zou zijn, was van
den aanvang af niet twijfelachtig. Elizabeths gunsteling Leycester zou de uitverkorene
zijn. Hij zou in haar naam de redder der Nederlanden worden. Ook hun heerscher?
Zonder twijfel wilde Elizabeth dat niet; haar verontwaardiging, toen zij vernam,
dat Leycester zich door de
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Staten Generaal de algemeene landvoogdij had laten opdragen, was niet gehuicheld.
Zij wilde stellig niet over de Nederlanden heerschen; zij wilde ze beschermen tegen
Spanje, daarnaast ervoor zorgen, dat zij weer op zich zelf niet te machtig of te
welvarend werden. Dat laatste kan men de koningin volstrekt niet euvel duiden; zij
had uitsluitend met Engelands belangen rekening te houden en die eischten een
zelfstandig, maar ook weer niet te machtig Nederland. Ook geen Nederland, dat door
sterke militaire en politieke banden aan Engeland was vastgesnoerd. De
verantwoordelijkheid voor een aan Engeland onderworpen land wilde zij om meer
dan één reden niet dragen. Vandaar haar paroxysme van woede, toen zij Leycesters
installatie als gouverneur generaal der Nederlanden vernam.
Maar omgekeerd kon Leycester ook weer bezwaarlijk anders handelen dan hij
deed. Afgezien van zijn persoonlijke ijdelheid en machtsbegeerte, lag zijn verheffing
in den loop der dingen. Engeland wilde raad geven in de Nederlanden, maar moest
wel handelen. Leycester zou zijn de adviseur der regeering, maar moest wel haar
hoofd worden. Wat is een raadsman zonder macht om ook het opvolgen van zijn
raad door te zetten? Zulk een man is, familiaar gezegd, het vijfde rad aan den wagen;
hij heeft niets van een vliegwiel, dat de geheele machinerie in beweging moet zetten.
En ziehier nu het noodlot van ieder ingrijpen in de regeering van een vreemd land;
ook met den vasten wil om den ander zijn vrijheid te laten, grijpt men van zelf de
teugels ter hand. 20 December 1585 landde Leycester als raadsman der Nederlandsche
regeering; zes weken daarna was hij gouverneur generaal. Zoo snel groeien de
noodwendigheden, die de tragiek der historie zijn.
Om te helpen moet men macht hebben; om macht te hebben moet men wettig
gezag kunnen uitoefenen. Wat Leycester deed, was niet anders dan natuurlijk; hij
kon niet anders. Juist daarom was de vreemde hulp, die voor Nederland onontbeerlijk
was, zulk een groot ge-
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vaar. Daarin ligt wederom de tragiek van ons lot: wat Nederland het vurigst moest
wenschen om behouden te blijven, dat moest het om dezelfde reden ten hevigste
bestrijden.
Hier moeten wij weer naar Oldenbarnevelt uitzien; hier wacht hij ons trouwens
reeds. De advocaat trad ongeveer gelijktijdig met Leycester in de landsregeering op.
In den winter van 1585 had Paulus Buys zijn ontslag genomen als landsadvocaat van
Holland; in Maart 1586 werd Oldenbarnevelt in zijn plaats definitief benoemd. Toen
had Leycester de regeering een groote maand in handen, maar reeds toen had de
nieuwe advocaat de gevaren van het nieuwe regime ondertast. Men kan zeggen dat
het probleem, waarvoor hij in de eerste maanden van zijn ambsvervulling reeds werd
geplaatst, verder zijn geheele leven vult; het is zijn levensvraagstuk bij uitnemendheid
geworden. Dat vraagstuk, boven breeder historisch opgebouwd en verklaard, is
eenvoudig dit: hoe kan Nederland zijn onafhankelijkheid van Spanje bevechten
zonder tevens gevaar te loopen zijn zelfstandigheid aan een der andere groote
mogendheden te verliezen? Het is het groote probleem van Nederlands bestaan, dat
van alle tijden is.
Toen Oldenbarnevelt in de landsregeering optrad, had het er allen schijn van, dat
Engeland zoo al geen souverein gezag, dan toch een krachtig protectoraat over de
Nederlanden ging uitoefenen. Een Engelsch edelman was het hoofd der regeering.
In den hem toegevoegden raad van state zaten bovendien twee Engelschen. En - wat
misschien nog van meer beduidenis en invloed was - Engeland bezat krachtens
traktaat Den Briel en Vlissingen met Rammekens. Dat wil naar de toenmalige
physische verhoudingen zeggen, dat Elizabeth de monden der groote Nederlandsche
rivieren in haar hand had; door Vlissingen kon zij de Schelde, door Den Briel de
Maas en den Rijn afsluiten. Nederland lag aan den Engelschen ketting.
Het is Oldenbarnevelts levensdoel geweest dezen
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toestand door een besliste, maar voorzichtige actie te doen eindigen. Met Leycester
had hij niet veel te doen. De Engelsche gouverneur generaal maakte hem den strijd
gemakkelijk; na korten kamp was hij door zijn eigen fouten verslagen; juist twee
jaar na zijn komst te Vlissingen vertrok Leycester in December 1587 weer naar
Engeland. Het gezag der Engelsche leden van den raad van state was daardoor ook
grootelijks geknot. Intusschen was hun aanwezigheid daar een der redenen om den
raad van state in 1588 een zeer beperkende instructie te geven en om ook zelfs daarna
aan dat lichaam zoo goed als alle bestuursmacht te onttrekken. In dat alles had
Oldenbarnevelt stellig ruim de hand. In 1596 gelukte het hem bovendien bij het
nieuwe alliantie-traktaat met Engeland de Engelsche raadplaatsen van twee terug te
brengen op één, die telkens door den Engelschen gezant zou worden bekleed. In
1616 behaalde de advocaat zijn laatste overwinning op Engeland; toen sloot hij met
koning Jakob I een traktaat, waarbij tegen betaling van 100.000 pond in eens en
150.000 in drie termijnen van zes maanden de pandsteden aan Nederland werden
teruggegeven. Ook zou krachtens dat traktaat de Engelschman uit den raad van state
verdwijnen, al bleef de toenmalige gezant sir Dudley Carleton ook eershalve
gedurende zijn ambassade zitting houden.
Dat traktaat was een groote victorie voor den advocaat en Jakob I heeft hem die
overwinning dan ook nimmer vergeven. Oldenbarnevelt heeft daarbij handig gebruik
gemaakt van de chronische geldpenurie van den Britschen koning. Maar hij had nog
geheel andere pijlen op zijn boog ook. Hij begreep, dat evenals de Spaansche
overheersching over Nederland kon worden verhinderd door Engeland, evenzoo een
Engelsch protectoraat over de republiek kon worden gebroken door Frankrijk. En
tegelijkertijd zag hij in, dat een dan dreigende overheersching van Frankrijk weer
met behulp van Engeland kon worden gekeerd. Het is gemakkelijk te doorzien, hoe
moeilijk een dergelijke politiek moest zijn te leiden
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en dat des te meer, daar het voor Nederland van het allerhoogste belang was zoowel
met Engeland als met Frankrijk op goeden voet te blijven. En ten slotte moest tot
elken prijs worden verhinderd, dat Engeland en Frankrijk het buiten de republiek om
eens werden en zoo hun vereende krachten tegen haar keerden. De débacle van 1672
heeft bewezen, welke gevaren dan dreigden zoowel voor Nederland zelf als voor
den leider van zijn buitenlandsche politiek.
Reeds daaruit blijkt het, hoeveel gemakkelijker het is een programma van
buitenlandsche politiek neer te schrijven dan het in de branding der tijden ook uit te
voeren. En nu krijgt men onmiddellijk de maat van Oldenbarnevelts geniale grootheid
te zien, wanneer men constateert, dat zijn buitenlandsche politiek een zoo goed als
onafgebroken succes is geweest. Hij heeft met geniale virtuositeit dat klavier bespeeld
zonder dat ooit een dissonant bijna werd vernomen. Hij heeft het staatsschip der
republiek gestuurd langs klippen en over zandbanken met die rustige zekerheid, die
alleen den volkomen bevaren stuurman eigen is. Hij heeft de onafhankelijkheid van
Nederland niet alleen tegen Spanje, maar ook tegen Engeland en Frankrijk verdedigd.
Hij heeft als geen Nederlandsch staatsman vóór of na hem niet alleen stevige leiding
gegeven aan de Nederlandsche, maar zelfs aan de Europeesche staatkunde van zijn
dagen. En wat ten slotte het opvallendste is: de mannen, die hij meer dan eens
bestreed, betuigden hem ten slotte toch hun hoogachting. Zoowel Elizabeth als
Hendrik IV, wier begeerige handen hij van Nederland af moest houden, brachten
hem niettemin den tol hunner waardeering. Ook in de republiek heeft men de grootheid
van dezen man op dat, geheel zijn eigen gebied instinctmatig gevoeld. Met de
strekking van zijn politiek mocht men het niet eens zijn, van de doelmatigheid van
zijn middelen was men steeds overtuigd. Met dezen loods gevoelden ook zijn
tegenstanders zich veilig. Zoo hij ten
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slotte is gevallen, het is niet geweest om zijn buitenlandsche politiek.
Er zijn in de buitenlandsche politiek van Oldenbarnevelt twee momenten van
beteekenis geweest, waarop wij den nadruk moeten leggen, omdat zij zoo
karakteristiek zijn. Het eerste is de sluiting van het drievoudig verbond van de
republiek met Engeland en Frankrijk in 1596. Het tweede moment is meer bekend
en ook van algemeener beteekenis; wij bedoelen de sluiting van het twaalfjarig
bestand in 1609. Het is gewenscht bij beide een oogenblik stil te staan; zij hebben
ook symptomatische beteekenis, allicht ook nog voor onzen tijd.
Toen de Staten Generaal in 1585 met Engeland een verdrag van hulp en bijstand
sloten, waren zij daartoe door den drang der tijden genoodzaakt. Nederland was in
grooten nood; nauwelijks vier provinciën waren geheel vrij; de andere waren geheel
of gedeeltelijk verloren gegaan aan Parma. Aan den anderen kant was Engeland in
deze dagen de eenige, die kon helpen. Vandaar dat het verdrag van 20 Augustus 1585
als noodmaatregel kon worden verdedigd en gestaafd; Oldenbarnevelt zelf, lid van
het gezantschap, heeft er dan ook zijn naam onder gezet. Wij weten niet, met welke
gevoelens, misschien als honderd jaren later Nicolaas Witsen bij het sluiten ook van
een traktaat met Engeland, ‘met bevende hand’. In ieder geval heeft de advocaat,
zoodra hij de kans daartoe schoon zag, ernstige pogingen gedaan om het verdrag van
1585 opgeheven, althans verzacht te krijgen.
Wij zagen, dat hem dat ten slotte is gelukt. Oldenbarnevelt heeft daarbij gebruik
gemaakt van de gunstige omstandigheid, dat Frankrijk langzamerhand zijn plaats als
groote mogendheid weer was gaan innemen. In 1585 werd Frankrijk door
burgeroorlogen verscheurd; in 1595 had het zijn eenheid herwonnen onder leiding
van een krachtigen nationalen koning. Daartusschen ligt de groote strijd niet alleen
om de kroon, maar ook en vooral om de nationale zelfstandigheid. Het is de tijd van
de
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ligue, van haar nauw verbond met Spanje, van de heldendaden van haar aanvoerder
Henri de Guise, den populairen Balafré. Snel volgen elkander de gebeurtenissen op:
de slag bij Coutras, de statenvergadering te Blois, de moord van Guise, het beleg
van Parijs, de moord van koning Hendrik III, de proclamatie van dien nieuwen koning
Hendrik IV, den Hugenoot. Dan volgt de laatste strijd om het gezag, waarin de
Bearner de overwinning behaalt; de slag bij Ivry, waar zijn witte panache zijn
getrouwen ter overwinning voerde, was het symbool van zijn verdere loopbaan.
Frankrijk heeft Hendrik spoedig genoeg veroverd; Parijs, democratisch en clericaal,
gaf zich minder spoedig; maar met een mis van den nieuwen koning was het toch
ook welhaast gewonnen. Zoo is Hendrik IV in 1595 meester van zoo goed als geheel
Frankrijk; hij kon toen weer een zelfbewuste buitenlandsche politiek inzetten.
Die politiek bracht hem van zelf naar Den Haag, naar het kabinet van den
landsadvocaat. Beider relatiën dagteekenden van vroeger, van de dagen, toen de
Bearner nog geen koning van Frankrijk, maar eenvoudig van Navarre was, toen hij
nog streed om zijn rechten erkend te zien. Een nauwe samenwerking tusschen de
Staten Generaal en Hendrik lag te meer voor de hand, daar immers de ligue zich
hecht aan Spanje had verbonden. Een samenwerking, die niet alleen politiek, maar
natuurlijk ook militair moest zijn. En nu teekent het wel de verhoudingen, dat Hendrik,
vooralsnog onmachtig om Nederland te hulp te komen, zich gelukkig mocht rekenen
toen de nauwelijks nog geconsolideerde republiek hem bijstand verleende in zijn
strijd om de kroon. Bij het beleg van Rouen waren Nederlandsche hulptroepen in
het kamp van Hendrik IV.
Oldenbarnevelt had deze hulp doorgezet om verschillende redenen. Natuurlijk
was het voor de republiek van het grootste belang, dat in Frankrijk de ligue en
daarmede Spanje werd overwonnen. Zelfs de strijd in Frankrijk alleen bracht ons al
verruiming: Parma zag
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zich na 1589 genoodzaakt zich veel meer met den Franschen oorlog bezig te houden
dan hem lief was. Maar bovendien kon het voor de republiek van groote waarde zijn,
zoo zij Hendrik IV in zijn zwaren strijd om de kroon den bijstand verleende, waartoe
zij in staat was. Dankbaarheid is in den regel wel geen politieke deugd, allerminst
in de zestiende eeuw; Oldenbarnevelt las ook wel in zijn bijbel, dat men op prinsen
geen vertrouwen moet zetten. Maar zoo al niet menschelijke erkentelijkheid, dan
zou toch de aldus duidelijk gebleken saamhoorigheid van belangen voor de republiek
een nauwere samenwerking, misschien zelfs een verbond met Frankrijk ten gevolge
hebben.
De uitkomst heeft bewezen, dat de advocaat juist had gezien. Hij kon daarbij
aanknoopen bij de oude, traditioneele politiek van Oranje, maar stuitte daarbij
natuurlijk ook weer op dezelfde bezwaren. De herinnering aan Anjou had den roep
van onbetrouwbaarheid, dien de Franschen ten onzent toch reeds bezaten, nog
verergerd. Maar toch was de toestand wel zeer veel bij vroeger veranderd: Hendrik
IV mag dan geen engel van openhartige eerlijkheid zijn geweest, vergeleken bij de
Valois was hij de betrouwbaarheid zelf. En van zelf dreef haar belang de republiek
naar Frankrijk, naarmate Engeland haar enger ging omknellen. En naarmate Nederland
tot Frankrijk toenaderde, was Engeland meer geneigd ons land krachtdadig te hulp
te komen. Want het was voor Elizabeth even weinig te aanvaarden, dat Frankrijk
dan dat Spanje in de Nederlanden meester werd. Daarvoor bestond wel eenig gevaar,
dat dan ook Oldenbarnevelt scherp in het oog vatte. Want wel noemde Hendrik IV
nog niet als Napoleon de Nederlanden een aanslibbing der Fransche rivieren, maar
van een ‘boulevard de son royaume’ sprak hij toch wel.
Men ziet dus, hoe de zaken stonden. De republiek had tegen Spanje hulp noodig
van Frankrijk of van Engeland, liefst van beide. Maar zij moest er zorgvuldig voor
waken, dat deze beide niet met elkander in conflict geraakten,
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en evenzeer, dat beide het niet samen eens werden achter onzen rug om. Het meest
werkzame middel daartoe was een triple alliantie, die natuurlijk formeel kon bestaan
in een verbond van Nederland met Engeland en een met Frankrijk. Het is dat middel,
dat in 1662 door De Witt is aangewend, maar dat toen is mislukt, doordat Lodewijk
XIV en Karel II het buiten de republiek om eens werden. Het is ook het middel
geweest, dat van de Spiegel in 1788 heeft toegepast tegen Frankrijk, het bekende
traktaat van garantie met Engeland en Pruisen.
Dat middel heeft Oldenbarnevelt ook toegepast en met meer succes dan De Witt
en Van de Spiegel, omdat men destijds de republiek meer noodig had dan later en
ook omdat nu eenmaal de advocaat een onvergelijkelijk staatsman was. Zoo kon 31
October 1596 de triple alliantie worden gesloten. De republiek vormde toen het
voornaamste cement en tevens de scheidsmuur tusschen de beide om Nederland
rivaliseerende mogendheden; zoo drukte de Fransche gezant Buzanval zich volkomen
terecht uit. Nauw waren nu de Staten Generaal verbonden met de beide landen, die
het hoogste belang hadden bij de zelfstandigheid van Nederland, zonder dat die
zelfstandigheid weer door een van beide zou kunnen worden bedreigd. Een groot
succes dus voor de Staten Generaal, die door het traktaat van 1596 werden erkend
als een zelfstandige mogendheid, feitelijk althans, hoewel nog niet formeel. Een
groote diplomatieke overwinning voor Oldenbarnevelt, die daarmede voor een niet
gering deel de leiding der anti-Spaansche politiek van Europa in handen kreeg.
De advocaat heeft zich natuurlijk allerminst ontveinsd, dat met de triple alliantie
van 1596 de onafhankelijkheid van Nederland nog niet definitief was gevestigd. Al
dadelijk had het verbond zwakke plekken, zooals maar al te spoedig bleek. In 1596
waren zoowel Engeland als Frankrijk in oorlog met Spanje; deze oorlog was juist de
grondslag van de triple alliantie geweest. Maar dat die grondslag van labiel evenwicht
is geweest, moet
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Oldenbarnevelt hebben geweten. In ieder geval heeft hij er naar gehandeld en is het
aan zijn behendigheid te danken geweest, dat de republiek den onvermijdelijken
schok zonder schade is te boven gekomen, ja zelfs, zonder dat velen het opmerkten,
dat er iets was veranderd.
En er veranderde heel wat. Het eerst, nog geen twee jaar na de triple alliantie, sloot
Hendrik IV met Spanje den vrede van Vervins. De koning had zijn oprechte
verontschuldigingen aan de Staten Generaal aangeboden en deze waren ook even
oprecht aanvaard; men vertrouwde terecht op de belofte van Hendrik IV, dat hij den
oorlog met Spanje zou hervatten, zoodra zijn koninkrijk zich voldoende zou hebben
hersteld van de slagen van den meer dan dertigjarigen burgeroorlog. Die belofte was
oprecht gemeend, omdat zij strookte met het politiek belang van Frankrijk zelf; dat
zij niet is gehouden, was alleen te wijten aan den dolk van Ravaillac.
Minder goed was Engeland te vertrouwen. Zeker, langer dan Frankrijk heeft het
den oorlog tegen Spanje voortgezet, maar dat was in den grond meer aan bijzondere
omstandigheden dan aan positieve politieke beginselen te danken. De voornaamste
omstandigheid was de persoon van Elizabeth. In 1587 had Sixtus V haar plechtig tot
een bastaard verklaard en haar kroon en land geschonden aan Philips II. En de
Spaansche koning had deze beleening aanvaard; de armada was met deze leuze in
zee gestoken. Het Engelsche volk had zich als één man geschaard om zijn vorstin,
wie het brandmerk der bastaardij op het voorhoofd was gedrukt; Elizabeth was in
1588 meer de nationale koningin dan zij het ooit was geweest. Zij kon het zijn. Haar
mededingster Maria Stuart was in 1587 op haar bevel, althans met haar voorkennis
onthoofd, een juridische moord, maar die politiek ten slotte noodwendig was, zooals
bij den aanval der armada bleek. Eerst nu kon Elizabeth de onbestreden koningin
van Engeland zijn, nu de opvolging vaststond: tegen de successie van Maria's zoon,
den protestantschen Jakob VI van Schotland, kon niemand bezwaar hebben, ook
Eliza-
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beth zelf niet. Maar den haar door Philips II aangedanen hoon vergat zij nooit; haar
leven lang heeft zij geen vrede met Spanje willen sluiten; dat liet zij over aan haar
opvolger. Jakob I heeft dan ook een jaar na zijn troonsbeklimming, in 1604 den vrede
van Greenwich met Spanje gesloten. De nieuwe koning was van een andere periode
dan zijn voorgangster. Ook was hij een geheel ander man. Den geleerdsten gek van
Europa noemde hem Hendrik IV, waarlijk niet ten onrechte. Jakob I behoorde tot
dat slag van jammerlijke staatslieden, die begaafd zijn met meer kennis dan beleid,
met meer geheugen dan verstand, een man als Lodewijk XVI of bij ons Willem V.
Hij had zoo weinig begrip van de feitelijke verhoudingen, dat hij geen besef had van
de plaats, die Engeland in de wereld nu eenmaal innam en ook moest innemen. Met
dat verstandeloos idealisme, dat in de wereld reeds zooveel kwaad heeft gedaan,
beschouwde hij zich zelf als den scheidsrechter van Europa. Het feitelijke gevolg
daarvan was, dat hij Frankrijk en de republiek op schoolmeesterachtige wijze bedilde
en daarentegen den Keizer en vooral Spanje naar de oogen zag.
Die politiek openbaart zich ook in het tweede moment, waarop wij de staatkunde
van Oldenbarnevelt aan het werk zullen zien, de sluiting van het twaalfjarig bestand.
De gewone voorstelling van den gang van zaken is, dat de republiek daarbij alleen
te doen had met Spanje en dat de moeilijkheden daarbij alleen kwamen van dien
kant. Niets is minder waar dan dat. Bij de vredesonderhandelingen waren steeds ook
de gezanten van Engeland en Frankrijk tegenwoordig als welwillende voogden van
de republiek, gereed en bereid om Nederland uit de handen van Spanje over te nemen.
Juist dit was de groote zwarigheid bij de onderhandelingen, niet om de
onafhankelijkheid der republiek door Spanje erkend te krijgen, maar om te beletten,
dat Frankrijk of Engeland of beide zich een protectoraat over Nederland zouden
aanmatigen. Met zeldzaam diplomatiek talent heeft de advocaat al
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die klippen weten te omzeilen en zoo de politieke zelfstandigheid van Nederland
boven allen twijfel weten te stellen en te houden. En hij heeft dat weten te doen
zonder Hendrik IV of zelfs Jakob I voor het hoofd te stooten. Integendeel. Van
Hendrik IV weten wij, dat hij zeer ingenomen was met Oldenbarnevelt. Bij Jakob I
was dat minder het geval; hij bleef nog lang napruilen, maar moest zich toch
gewonnen geven. En in Nederland heeft een staatsman gezegd, dat men den advocaat
voor het sluiten van het bestand wel een gouden standbeeld mocht oprichten.
Het stelsel, dat de advocaat bij deze vredesonderhandelingen heeft toegepast, was
uiterst eenvoudig; het was de evenwichtspolitiek, die voor de republiek altijd
aangewezen is geweest, als zij daartoe sterk genoeg was. Reeds toen hield Nederland,
beter, hield Oldenbarnevelt de weegschaal van Europa in de stevige hand, gereed
het overwicht in de schaal te werpen, waar het belang van den staat het eischte. Door
zoo aan de republiek de plaats te doen innemen, die Jakob I zich zelf had toegekend,
belette hij aan anderen krachtig op de Nederlandsche politiek ten eigen bate in te
werken. Daardoor heeft hij bovendien kunnen verhinderen, dat Frankrijk en Engeland
hun oorspronkelijk doel hebben bereikt, de voortzetting van den oorlog tusschen de
republiek en Spanje. Liever dan het vuur van den krijg te blusschen, wilden zij het
aanblazen, zooals een tijdgenoot zegt. Eerst toen dat niet was gelukt, toen
Oldenbarnevelt zonder Engeland of Frankrijk daarin te kennen, de voorloopige
traktaten met Spanje sloot, eerst toen zagen beiden, dat de republiek hun ging
ontsnappen. Handig wist de advocaat beider antagonisme te gebruiken door met
beide defensieve alliantiën te sluiten, met Frankrijk den 23 Januari 1608, met Engeland
den 26 Juni d.a.v. Nu stond hij weer sterk tegen Spanje, dat Nederland alleen
gemakkelijk had willen overwinnen. Door alle verwikkelingen heen, zoowel met de
vijanden als met de bondgenooten, heeft ten slotte Oldenbarnevelt zijn
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doel weten te bereiken; den 9 April 1609 werd het twaalfjarig bestand te Antwerpen
geteekend.
Oldenbarnevelt had gezegevierd, maar het heeft hem ten slotte zijn hoofd gekost.
Want de partij, die weldra den fellen godsdienststrijd tegen hem deed ontbranden,
was ook de vurige oorlogspartij; haar hoofd was de kapitein-generaal zelf, die den
vrede tot het laatst toe had bestreden. Wij hebben den grond van dat conflict vroeger
in dit tijdschrift uiteengezet; daarnaar mogen wij dus thans verwijzen. Nu wij de
buitenlandsche politiek van den advocaat samenvatten, moeten wij den nadruk leggen
op de schade, die de republiek heeft geleden in haar Europeesch beleid door den
binnenlandschen strijd, vooral door de catastrofe van 1618 en 1619.
Of Oldenbarnevelt het bestand voor een duurzamen vrede heeft gehouden, of hij
reeds dadelijk aan een verlenging van den wapenstilstand heeft gedacht, is onzeker.
Maar stellig zal hij niet lang na 1609 de zekerheid hebben gekregen, dat de
Europeesche oorlog naderde en dat Nederland er onmogelijk buiten zou kunnen
blijven. Nog in hetzelfde jaar 1609 stierf de hertog van Kleef, Gulik, Mark en Berg
zonder rechtstreeksche erfgenamen; er was daarmede een successiekwestie ontstaan,
waarbij iedereen belang had, niet het minst de republiek, aan wier grenzen de betwiste
landen lagen. Is het niet als symptoom kenmerkend, dat zoowel Maurits als Spinola
in vollen vrede te velde trokken en weer als vroeger in het Guliksche tegenover
elkander stonden? De vrede werd wel in 1614 door het verdrag van Xanten voorloopig
hersteld, maar wie hield dien vrede voor duurzaam? Oldenbarnevelt stellig niet, die
te midden der stijgende spanning in de republiek met zijn scherp kennersoog Europa
overzag en overal de kenteekenen waarnam van den komenden strijd. Wij zien hem
dien strijd voorbereiden; naar alle zijden strekt hij zijn betrekkingen uit. Hij weet
wel, dat hij niet te vast kan rekenen op Engeland en evenmin op Frankrijk. Maar hij
doet wat hij kan; hij zendt gezanten naar Zweden en naar de Porte; hij sluit ver-
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dragen met Venetië en met de Hanzesteden. Hij ziet het onweer aankomen, maar hij
is gereed.
Als het eindelijk losbarst, kan de republiek geen maatregelen meer nemen. De
crisis is dan over haar gekomen; de man aan het roer is over boord geworpen. Als te
Praag de befaamde Fenstersturz plaats heeft, is de advocaat reeds een gevangen man.
Als Frederik van de Palts koning van Bohemen wordt, kan Oldenbarnevelt geen hulp
meer bieden; hij is reeds veroordeeld en onthoofd. En zoo gaat het groote
wereldgebeuren zijn noodlottigen gang; het verderf was op weg; in de republiek zou
niemand het meer tegenhouden.
Wij hebben, den advocaat herdenkende op zijn driehonderdsten sterfdag, vooral
op zijn buitenlandsche politiek den vollen nadruk willen leggen, omdat hij op dat
gebied een beteekenis heeft als schier nergens elders. Ook hierom: op dat terrein is
hij meester op alle wapenen. Eindelijk ook hierom: hier is hij ten volle nationaal!
Regeerders zijn bijna altijd partijmannen; Oldenbarnevelt was het zeker niet minder
dan onze meeste andere ministers in de laatste drie eeuwen. Maar in het bestuur van
onze buitenlandsche betrekkingen is hij geheel buiten en boven alle partijverhoudingen
uitgegroeid; daar is hij Nederlander, men zou haast willen zeggen, de Nederlander
bij uitnemendheid.
Stellig niet in dezen zin, dat hij meeleeft met alle roerselen van zijn volk in zijn
dagen. Het kost eenige moeite Oldenbarnevelt in te deelen; daarvoor is zijn maat te
groot. Hij was niet ongeloovig, als men heeft gescholden; zijn confessie in den laatsten
nacht van zijn leven bewijst het ten volle. Maar hij was een te zelfstandige geest om
zich te voegen naar de eischen der Calvinistische dogmatiek van zijn dagen. Ook
gevoelde hij zich te zeer meester van eigen lot om diep religieus te zijn; stellig had
hij niet het gevoel als Abraham aan Gods hand te wandelen. Zulk een geestelijk
zelfgevoel is geheel van den modernen tijd; iets middeleeuwsch had de advocaat in
het geheel niet meer over zich. Juist zijn zelfstandigheid,
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zijn zelfbewustzijn, om niet te zeggen, zijn zelfvereering plaatsen hem meer aan de
zijde der humanisten. Maar om hem in die rijen zijn plaats aan te wijzen, geeft ook
weer eigenaardige bezwaren. Oldenbarnevelt was volstrekt geen kunstenaar in engeren
zin, al verstond hij de hoogste kunst, die van het leven. Maar iets artistieks is niet in
hem; ook weten wij niet, dat hij eenige waardeering of kennis had van eenige kunst
zijner dagen. Maar wel had hij van de renaissance dat trotsche gevoel van de macht
der persoonlijkheid, dat ook Italiaanschen staatslieden zoo eigen is, die opwekkende
en opstuwende zekerheid het lot der wereld in de sterke handen te hebben en dat
waardig te zijn. Vondel heeft stellig Oldenbarnevelt niet steeds begrepen; maar eens
heeft hij hem juist gekarakteriseerd, toen hij hem gaf in zijn hechte zekerheid, aldus:
Ik kan (Jupijn zij dank) 't bijzonder van 't gemeen
Voorzichtig schiften, en elk een het zijn beschaffen.
Ik handhave ieders recht, en passe op niemants blaffen.
Elx vrijheit is de mijne: ik weeg ze in eene schaal.
Wie hier uit vreeze zwicht: ik sta, gelijk een paal.
Dreigt Palamedes vrij te moorden, en te priemen:
Hij blijft dezelve man, al sneet gij hem aan riemen!
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‘Brand’ en de brieven van Ibsen
Door Jacqueline E. van der Waals.
I.
‘Der Ruhm,’ zegt Rainer Maria Rilke, ‘ist schlieszlich nur der Inbegriff von allen
Miszverständnissen, die sich an einen neuen Namen heften,’ ‘de groote mannen, die
slagen’, getuigt ook Romain Rolland, ‘danken dit aan een misverstand, de wereld
bewondert ze om het tegenovergestelde van hetgeen ze zijn.’
Toen ik deze woorden las, dacht ik aan Ibsen - en aan ‘Brand’, het werk, dat Ibsen
beroemd heeft gemaakt.
Want hoewel deze uitspraak waarschijnlijk in dieperen zin wel waar zal zijn van
alle groote mannen, is ze toch in zeer bijzondere mate toepasselijk op den schrijver
van ‘Brand’, den man, dien men tot vertegenwoordiger heeft gemaakt van
denkbeelden, die hij in zijn groote dramatische gedichten, ‘Brand’ en ‘Peer Gynt’,
op de meest felle, meest hartstochtelijke wijze bestreden heeft.
Op het voetspoor van Bernard Shaw1) heeft men hem bewonderd, - of men heeft
hem gesmaad - als den pionnier der toekomst, die, brekende met het bijgeloof

1) Bernard Shaw. The Quintessence of Ibsenism’
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van plicht en zelfverzaking, den wil om te leven heeft durven prediken als het hoogste
recht, die in het graf waarin God en de rede, te voren de afgoden der menschheid,
reeds rustten, nu ook de vereerde idee van plicht heeft willen bijzetten1).
‘De wil om te leven,’ om zich in het leven te handhaven en uit te leven, is dat
hetgeen Ibsen met zelfverwezenlijking bedoelt, wanneer hij Aug. 1882 aan Björnsterne
Björnson schrijft: ‘Zichzelf in het leven te realiseeren is, dunkt me, het hoogste, wat
een mensch bereiken kan.’ Is dat de hoofdgedachte van zijn werk, de ‘quintessence
of Ibsenism’, zooals Bernard Shaw het uitdrukt?
Het antwoord op deze vraag vinden we, positief in ‘Brand,’ negatief in ‘Peer Gynt,’
maar ‘Brand,’ schrijft Ibsen in 1869 aan Georg Brandes, ‘“Brand” is verkeerd
begrepen geworden, ten minste voor zoover mijn bedoeling betreft,’ en ook ‘Peer
Gynt’ werd, voor zoover het een aanvulling is van ‘Brand’, slechts ten deele verstaan.
‘“Peer Gynt” is Brands tegenhanger,’ schrijft Ibsen, maar omdat men in Brand niet
den held zag, die ‘zichzelf’ was geweest, die zichzelf volkomen gerealiseerd had en
dus het hoogste had bereikt, dat een mensch bereiken kan, begreep men ook Peer
Gynt niet als den man met de groote gaven van verstand en gemoed en fantasie, den
man die ‘een blinkende knoop’ had moeten worden aan het kleed van de wereld,
maar wien het aan den zedelijken moed en den zedelijken ernst had ontbroken,
zichzelf in het leven te verwezenlijken.
Omdat men niet gevoelde, dat Ibsen in Brand zichzelf heeft gegeven, zichzelf in
zijn beste oogenblikken, zooals hij wel wist zich nooit volkomen in het leven te
zullen kunnen verwezenlijken, omdat steeds de omstandigheden van het dagelijksch
leven, omdat de toestand om hem en de toestand in hem, d.w.z., ook eigen lafheid
en zwakheid, hem steeds zullen verhinderen. ‘zichzelf’ te worden,

1) Prof. P.D. Chantepie de la Saussaye. ‘Zekerheid en twijfel.’
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begreep men niet, dat de schrijver in Peer Gynt zichzelf in zijn zwakste oogenblikken
had geschetst, zichzelf wanneer hij aan zichzelf vertwijfelde, wanneer hij vreesde in
zijn strijd tegen de ‘trolde’, de booze geesten in hoofd en hart1), tegen den grooten
‘Bojgen’2) (den grooten Kromme) die binnen en buiten was en hem als een weeke,
wijkende massa omgaf, het onderspit te moeten delven.
Want zichzelf te verwezenlijken, het beteekent: te worden, wat men is, d.w.z. wat
God met ons bedoeld had en niet: te blijven, wat men is, d.w.z. te handhaven en uit
te leven, hetgeen we nu eenmaal zijn.
Het beteekent: in volkomen gehoorzaamheid en eenswillendheid met God, den
weg te gaan, dien onze roeping ons voorschrijft of, zooals Brand het uitdrukt: de
tafel te zijn, waarop God (zijn wil) kan schrijven3), en niet: den weg te gaan van eigen
lusten en begeerten, zooals Peer Gynt ten onrechte meende, toen hij zich beroemde:
‘Det gyntske selv, det er den haer
af önsker, lyster og begaer, dat gynske selv, det er det hav,
af indfald, fordringer og krav,
kort alt, som netop mit bryst haever,
og gör at jeg, som saadan lever4).

(Het Gyntsche zelf, dat is het heerleger van wenschen, lusten en begeerten
- het Gyntsche zelf, het is de oceaan van invallen, aanspraken en eischen,
in het kort alles, wat juist mijn borst vervult, en maakt dat ik, zooals ik
ben, leef.)
Het is: zichzelf en zijn roeping tot het einde toe getrouw te zijn op den weg der
volkomen zelfverzaking, ja met opoffering van al, wat ons dierbaar is en niet: zichzelf
te zoeken op den weg der zelfzucht, waarop geen zelfbehoud te vinden is.
‘Wat beteekent het toch eigenlijk,’ vraagt Peer

1) At leve er krig med trolde
I hjertets og hjernens hvälv;
2) pag 77. Peer Gynt 11e oplag. Gyldendalske boghandels forlag 1899.
3) pag 75. Brand 15e oplag. Gyldendalske boghandels forlag 1903.
4) pag. 122. Peer Gynt.

Onze Eeuw. Jaargang 19

160
Gynt, wanneer hij op het eind zich zijn dwaling bewust begint te worden. ‘Wat is
het in den grond zichzelf te zijn?’
‘Een wonderlijke vraag,’ oordeelt de Knoopengieter, die gekomen is, om hem in
den smeltlepel om te gieten, als een knoop, waaraan het oogje ontbreekt, als een
munt, waarvan het stempel is uitgesleten, ‘een vreemde vraag, vooral in den mond
van iemand, die nog onlangs......’
‘Antwoord mij kort en goed.’
‘Zichzelf zijn beteekent zichzelf te dooden, maar omdat aan u deze uitlegging wel
verspild zal zijn, laat ik het aldus uitdrukken: overal de bedoeling des Meesters als
uithangbord te ontmoeten.’
‘Maar hij, die nu nimmer begrepen heeft, wat de Meester met hem voorhad?’
‘Dat moet hij voelen,’ houdt Ibsen, die telkens weer, niet aan zijn ideaal, maar aan
zichzelf, aan zijn roeping getwijfeld heeft, zichzelve voor.
‘Maar hoe dikwijls bedriegt niet het gevoel, en dan gaat men dus midden op zijn
levensweg naar de haaien?’
‘Zeer zeker, Peer, en het is juist dat gebrek aan inzicht, dat den man met den
paardenhoef, de meeste zieltjes doet winnen’1).
Wanneer men de poëtische vertaling van een dichtwerk leest, zal men, dat spreekt
van zelf, er altijd op voorbedacht moeten zijn, ook waar de vertaler de bedoeling van
den schrijver begrepen heeft, de vertaling gekleurd te vinden door het temperament
van den vertaler. Een criticus dus, die zich op de woorden eener vertaling wil
beroepen, zal goed doen, er zich vooraf nauwgezet van te vergewissen, of het citaat,
dat hij wil aanhalen, de bedoeling van den schrijver wel volkomen weergeeft. En dit
geldt natuurlijk in nog hooger mate, waar het een werk als ‘Brand’ betreft, dat naar
het woord van den

1) Peer Gynt pag. 231.
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schrijver, verkeerd begrepen is geworden. Tot nog toe is het echter hier te lande
vrijwel gebruikelijk geweest, zich bij besprekingen van ‘Brand’ op de vertaling van
Passarge of tegenwoordig op die van Mevrouw Clant v.d. Mijll-Piepers te beroepen.
Nu, de vertaling van Mevrouw Clant v.d. Mijll heeft Ibsen niet gekend, maar over
Parssarges arbeid oordeelt hij in een brief van 16 Dec. 1886: ‘Hier en daar ontvangt
uw voorstelling (in het critisch-biografische werk) haar stempel van de bronnen,
waaruit uw informaties voortkomen. Ook heb ik in uw vertaling mijner verzen hier
en daar iets gevonden, dat mij den geest en de grondstemming van het origineel
slechts onvolkomen scheen weer te geven.’
Nu spreekt het van zelf, dat een vertaler, zoo hij den geest en de grondstemming
van het origineel niet, of - zooals Ibsen het beleefdelijk uitdrukt - ‘slechts onvolkomen’
begrepen heeft, juist met die plaatsen de meeste moeite zal hebben, waar de schrijver
zijn hoofdgedachte het duidelijkst heeft uitgedrukt en waar dus botsing ontstaat
tusschen zijn opvatting en de bedoeling des schrijvers. Dan zal hij, in de meening,
dat de dichter zich klaarblijkelijk ietwat onjuist heeft uitgedrukt, trachten, de kloof
te overbruggen door de lastige, onverklaarbare woorden een weinig te vervagen of,
zoo noodig, te wijzigen, en omgekeerd zal vaak een onjuiste vertaling een
aanwijziging kunnen zijn, om het foutieve in de opvatting van een vertaler aan het
licht te brengen en daartegenover de bedoeling van den schrijver duidelijker te doen
gevoelen. Zoo ook hier.
De meeste vertalers, die de gangbare opvatting van ‘Brand’ huldigden, dat Brand
ten slotte toch gedwaald heeft en die dwaling vóór zijn dood heeft ingezien en erkend,
wisten geen weg met de woorden op een der allerlaatste bladzijden van het stuk, die
getuigen, dat Brand het doel dat hij zich in den aanvang gesteld had, getrouw is
geweest, dat hij ‘de tafel’ is geweest, ‘waarop God zijn wil kon griffen’:
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‘Til idag det galdt at blive
tavlen hvorpaa Gud kan skrive; -’1)

(tot heden toe gold het te zijn (moest ik zijn) de tafel waarop God kan
schrijven).
Vandaar dan ook dat deze regels bijna overal onjuist zijn weergegeven.
Passarge vertaalt:
‘O, bis heute galts zu bleiben
Eine Tafel drauf zu schreiben; -’

woorden, die, omdat ze heelemaal niets beteekenen (of het moest zijn, dat Brand
zoo'n onbeteekenende Joris goedbloed was geweest, dat hij zich door Jan en alleman
liet leiden!) ook met geen enkele opvatting in strijd kunnen komen.
William Wilson in zijn over het algemeen uitstekende prozavertaling zegt: ‘Until
to day my aim was to become a table whereon God could write’, aldus in het midden
latende of zijn bedoeling ook Gods bedoeling was geweest, ja, de gedachte wekkende,
dat dit niet het geval was.
Maar mevrouw Clant van der Mijll doet erger:
‘Ben 'k tot heden slechts gebleven
Drager van Gods strenge wetten......’

schrijft ze en ze tracht door invoeging van de woordjes ‘slechts’ en ‘strenge’ wetten
Brands algeheele eenswillendheid met God tot iets minderwaardigs te stempelen2).
Trouwens Mevr. Cl. v.d.M. had in ieder geval het beeld, door Ibsen gebruikt, moeten
behouden. Het is niet toevallig, dat Brand de uitdrukking in den aanvang gesproken,
aan het slot herhaalt.
Ook van de hoofdgedachte van ‘Peer Gynt’, de tegenstelling tusschen ‘zichzelf’ zijn
en ‘zichzelf genoeg’ zijn d.w.z. worden, die men is en blijven, die men is, heeft Pas-

1) Brand p. 259.
2) Op deze foutieve vertaling beroept zich Ds. Hulsman om zijn bewering te staven: ‘Brand
komt tot de overtuiging, dat hij de man der wet is geweest en dat hij het evangelie eigenlijk
nooit begrepen heeft.’
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sarge weinig begrepen, zóó weinig, dat hij meende, de ééne uitdrukking, als het
toevallig met het rijm of de maat beter uitkwam, wel eens voor de andere te mogen
gebruiken. En ongelukkigerwijze was dat nu juist het geval op het gewichtige
oogenblik, dat de Knoopengieter Peer Gynt de beteekenis van het ‘zichzelf zijn’ zal
verklaren.
‘Hvad er det at vaere sig selv i grunden?’
(wat is het in den grond zichzelf te zijn?)

heeft Peer gevraagd.
Maar Passarge, die op ‘frug’ wilde rijmen, - en zich klaarblijkelijk met zóó subtiele
onderscheidingen als de tegenstelling, waarom het bij ‘Brand’ en ‘Peer Gynt’ gaat,
niet kon ophouden! - vertaalt:
‘Sag, Bester, was heiszt das sich selbst genug?’

Waarop dan het antwoord van den Knoopengieter luidt:
‘Sich selbst? sich selbst das Leben nehmen.’

(Zich van het leven berooven? Zelfmoord plegen?)
Ook den vertaler ‘er sagtens den forklaring spildt,’ ook hem ging klaarblijkelijk
de gedachte, dat zelfverwezenlijking in zelfverzaking gevonden wordt, te hoog. Of
gaf hij den schrijver geen crediet voor een zoo Christelijke opvatting en schakelde
hij daarom onbewust de mogelijkheid, dat Ibsen dit bedoeld kon hebben, uit?
Het komt mij eigenlijk voor, dat Ibsen zich in den brief aan Passarge wel zeer
gematigd en bijzonder beleefd heeft uitgedrukt.
Ik zal bij mijn verdere besprekingen nog meermalen moeten wijzen op verkeerd
vertaalde plaatsen, maar deze twee zouden, dunkt me, reeds kunnen volstaan om het
gevaar te doen gevoelen van het citeeren eener vertaling, die men niet met het
origineel vergeleken heeft.
Toen ik enkele jaren geleden in een kort opstel in ‘Onze Eeuw’1) de sfeer, de stemming
trachtte weer te

1) Ibsens ‘Brand’ Najaar 1915.
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geven, waarin Ibsen m.i. verkeerd moet hebben tijdens het schrijven van ‘Brand’ en
‘Peer Gynt’, een stemming, waarin het hem onmogeijk moet zijn geweest, een man
als Brand te veroordeelen, of ook maar eenigszins ongelijk te geven tegenover een
wereld, waartegen zijn geheele ziel in opstand was, had ik de brieven van Ibsen nog
niet gelezen. Mijn indruk berustte dus alleen op de lectuur van Ibsens werken zelf
en op enkele inlichtingen, die ik aan het boek van Collin ‘Ibsen als religiöser Dichter’
en enkele andere werken over Ibsen ontleende.
Hoofdzakelijk op de lectuur der werken zelf:
1o. Op de blijkbaar groote sympathie van den schrijver voor zijn held, wien het,
ook waar hij moet ijveren tegen de menschelijke lafheid en zelfzucht en zonde,
waarlijk niet aan liefde ontbreekt.
‘I kval og graad jeg lönligt bed
den tunge, som jeg tugted med, og löfted armen jeg til slag,
jeg törsted mod et favnetag!’1)

(in smart en tranen beet ik in het verborgene de tong, waarmede ik
tuchtigde, - en hief ik den arm op tot een slag, ik dorstte naar een
omhelzing)
belijdt Brand, en ook Agnes getuigt het:
‘Hver sorgens sön, hver nödens broer
hvert barn som graed, hver moer som led,
et kvaegsomt saede finder ved
dit hjertets fulde, rige bord’2).

(Iedere zoon der smart, iedere broeder van den nood, ieder kind dat
schreide, iedere moeder die leed, vinden een verkwikkende plaats aan den
vollen, rijken disch van uw hart).
Ibsen zou deze en dergelijke plaatsen niet hebben neergeschreven, indien hij Brand
gemis aan barmhartigheid had willen verwijten.
2o. Op de heftige, haast onredelijk felle antipathie

1) Brand pag. 96.
2) Brand pag. 84.
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van den schrijver voor al Brands tegenstanders. Indien hij het betrekkelijk recht van
Brands vijanden had willen erkennen, d.w.z. het recht van zijn bestrijders van hun
standpunt uit, hij had waardiger vertegenwoordigers van staat en kerk kunnen kiezen
dan de officieele vertegenwoordigers, die hij gekozen heeft: den voogd en den proost,
welken laatste Ibsen ook het beetje sympathie onthoudt, waarop toch iedere figuur
van een schrijver recht heeft.
3o. Op de figuur van Agnes, de zachte, teedere vrouw, die intuïtief, sneller vaak
dan Brand, het ware ziet, doch om het te volvoeren, om in zelfverzaking zichzelf
volkomen te verwezenlijken en getrouw te blijven, den steun van Brand behoeft en
die hem stervende dankt, dat hij hard heeft kunnen zijn, waar het noodig was en dat
hij haar, met opoffering van hun beider levensgeluk tot zijn en haar God geleid heeft1).
4o. Op de figuur van Gerd, de krankzinnige, die steeds op de meest critieke
oogenblikken in Brands levens verschijnt, om met de helderziendheid, krankzinnigen
in de litteratuur vaak eigen, het woord te spreken, dat Brand op zijn plicht of den
lezer op de beteekenis zal wijzen van hetgeen geschiedt.
5o. Op de verschijning van den ‘Verzoeker’, die Brand ontrouw tracht te maken
aan zijn leuze ‘alles of niets’, een volkomen onbegrijpelijk optreden van den Booze,
indien deze leuze of de hardnekkigheid, waarmee Ibsens held daaraan vasthield, iets
verkeerd ware geweest. Maar het was dan toch een verzoeking voor Brand, uit
onzuivere, zelfzuchtige motieven de leuze zijns levens ontrouw te worden? Zeker,
maar geen verzoeking, belangrijk genoeg voor den Booze om op het culminatiepunt
van een drama in persoon ten tooneele te verschijnen. Niet om Brand voor de keuze
te stellen tusschen twee kwaden, maar om de ziel, die de zege bijna bevochten heeft,
die overwinning nog op het laatste oogenblik afhandig te maken,

1) Brand pag. 177.
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verschijnt de Satan hier in de gedaante van haar, naar wier stem Brand zoo vaak heeft
geluisterd1).
6o. Op het feit, dat Brand nooit, ook niet in de oogenblikken van zijn diepste
ontmoediging één enkel woord herroept van hetgeen hij gepredikt heeft. Ook de
klacht, waarop men zich zoo gaarne beroept, als het bewijs dat Brand zijn dwaling
inziet en erkent:
‘Jesus, jeg har raabt dit navn;
aldrig tog du mig i favn;
taet forbi mig er du gledet,
gammelt ord paa tungen lig;
lad mig nu af frelsens-klaedet
med den sande bods-vin vaedet,
fange blot en fattig flig!’2)

(Jezus, ik heb uw naam geroepen, maar nooit hebt Gij mij in uw armen
genomen, dicht langs mij heen zijt Gij gegleden, als een oud woord op de
tong; laat mij nu van het ver-

1) Ook hier moet ik even wijzen op een fout in de vertaling, zoowe in die van Passarge als in
die van Mevr. Clant v.d. Mijll (de vertaling van Mevr. Cl. v.d.M. heb ik slechts vluchtig
doorgekeken, de fouten, die ik aanwijs, zijn hoofdzakelijk die, die ik in citaten uit haar
vertaling aantrof).
Om dadelijk te doen gevoelen, dat de gedaante, die ten tooneele verschijnt niets dan de
uiterlijke gestalte met Agnes gemeen heeft, heeft de schrijver van het bekende volksgeloof
gebruik gemaakt, dat alle booze geesten moeten verdwijnen, zoodra men in hun
tegenwoordigheid den naam des Allerhoogsten uitspreekt. Wanneer Brand dan ook verheugd
uitroept: ‘O du lever! Lovet vaere - -?’ (O, je leeft! Geloofd zij - -!) valt ze hem verschrikt
en snel in de rede: ‘Hys, tal heller derom siden!’ (Stil, spreek daar liever later van!) Noch
Passarge, noch Mevr. Cl v.d.M. hebben dit begrepen, bij beiden heeft Brand het ‘God zij
dank!’ reeds uitgesproken, vóór de gedaante hem, met haar: ‘Stil!’ dat dan natuurlijk geen
zin meer heeft, in de rede valt. Ja, bij Passarge gebruiken én Brand én de Verzoeker het door
Ibsen zoo zorgvuldig vermeden woord om het hardst (vier maal in de korte verzoekingsscene).
Maar zullen Mevr. Cl. v.d.M. en Passarge misschien tot hun verontschuldiging aanvoeren,
‘wanneer nu de vertaler hier de bedoeling van den schrijver niet begrepen heeft?’
Ja, dan komen ze naderhand - tenzij de Knoopengieter andere plannen met hen mocht hebben!
- in de hel der slechte vertalers. Daar is nu eenmaal niets aan te doen!
2) Brand pag. 258.
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lossingskleed, met den waren boete-wijn gedrenkt, slechts een armzalig
slipje mogen grijpen!)
bevestigt slechts zijn levenshouding, die hem waarlijk niet gemakkelijk is gevallen!
Niet de verzoening door het kruis van Christus is de grondstemming geweest, mocht
de grondstemming zijn van zijn leven, maar het kruisdragen achter Jezus aan. Eerst,
opdat de genade - zooals het ‘humane’ Christendom dit doet, - niet voorbarig gegrepen
zou worden, het offer in volle gehoorzaamzaamheid aan God. En dan, als ieder offer
vrijwillig gebracht is, als men de tafel is geweest, waarop God zijn wil heeft
geschreven, dan het oogenblik, dat men een slipje mag grijpen van het boetekleed,
neen dat men zich biddend en schreiend in blijde verrukking in de armen van den
goddelijken Verlosser werpen mag.
7o. Op de laatste woorden van het drama, die bevestigen, dat die God, die zoo
ontzettende offers kan en mag eischen, de Deus Caritatis, - niet die van het humane
Christendom, maar Ibsens Deus Caritatis - is.
8o. Op het feit, dat van zelf op ‘Brand’ ‘Peer Gynt’ gevolgd is, het werk, waarin
Ibsen minder warm en hartstochtelijk, maar krasser nog, rücksichtsloser en
onbarmhartiger zijn strafrede tegen het Noorsche volk, zijn kruistocht tegen de
menschelijke halfheid en lafheid en zonde, hervat. Zoo Ibsen én door de uit-' komst,
èn door de slotwoorden van het drama Brands houding veroordeeld had, hetzij het
geheele stuk naar dit einde ‘graviteerde’, zooals Prof. Van Dijk zegt, hetzij men met
Collin een gevoelskentering wil aannemen, die tijdens de productie van ‘Brand’ bij
Ibsen heeft plaatsgehad - en ook Ds. Fetter schrijft: ‘Brand zou een man worden, een
volledig mensch’...... ‘maar in den loop der jaren1) begon (Ibsen) te twijfelen aan het
alleenzaligmakende dogma der persoonlijkheid’2) en

1) ‘In den loop der jaren’ is een eenigszins onjuiste uitdrukking. 16 Sept. 1864 leefde I. nog
geheel in zijn ‘Julianus Apostata’, het werk, dat hij voor Brand liet liggen, en in Nov. 1865
wordt ‘Brand’ gedrukt.
2) Fetter, Henrik Ibsen blz. 90 en 91.
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‘maar in den loop der jaren, toen de andere, zachtere stemming in Ibsen doorbrak,
begon hij de eenzijdigheid van zijn opvatting te zien’1) - zou het dan niet vreemd zijn,
dat Ibsens gevoel, dadelijk na het schrijven van ‘Brand’ weer terug is gekenterd,
zoodat hij behoefte gevoelde, te herhalen, wat hij zoo juist heeft veroordeeld? Of
meent Ds. Fetter, dat de schrijver van Peer Gynt teruggekomen is van het
‘alleen-zaligmakende dogma der persoonlijkheid’? Beoordeelt Ibsen in ‘Peer Gynt’
zijn volk en de menschheid milder dan in ‘Brand’?
Over de slotwoorden van het drama wil ik eenigszins uitvoeriger zijn.
Toen ik in 1915 mijn opvatting van Ibsens ‘Deus caritatis’ gaf, wist ik nog niet,
dat Prof. R.C. Boer niet alleen deze opvatting deelde, maar dat hij die ook al reeds
gepubliceerd had in een kort ingezonden stukje in het ‘Handelsblad’ van 6 Dec. 1912
naar aanleiding van de lezingen over ‘Brand’, door Prof. Van Dijk in die dagen te
Amsterdam gehouden, een stukje, dat indertijd aan mijn aandacht was ontsnapt, maar
waarin hij zich juist op dezelfde plaats in het derde bedrijf beroept, waarnaar ook ik
in mijn opstel over ‘Brand’ heb verwezen. Prof. Boer schreef: ‘De uitdrukking “Hij
is Deus caritatis” is juist een getuigenis voor de overwinning van Brand. Ze
correspondeert met een plaats in het derde bedrijf, waar Brand zegt: “Wanneer de
wil in zulk een strijd (n.l. den strijd om het martyrium te willen) de overwinning
behaald heeft, dan komt de tijd voor de liefde (d.i. de caritas), dan daalt ze als een
witte duif neer en brengt het olijfblad des levens.”’
Het woord, waarnaar de slotwoorden verwijzen, is het verwijt, door den ouden
dokter tot Brand gericht in dat ontzettende uur, toen hij in hoop en zeer groote vreeze,
de boodschap van zijn stervende moeder verwachtte.

1) Fetter, Henrik Ibsen blz. 96.
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‘Ja, mandeviljens quantum satis
staar bogfört i din rigdoms rad; men prest, din conto caritatis
er bogens hvide jomfrublad1).

(ja, het quamtum satis van den menschelijken wil staat aan uw creditzijde
geboekt, maar, dominee, uw conto caritatis is nog een wit en maagdelijk
blad).
Brand is na het vertrek van den dokter in smartelijke verontwaardiging losgebarsten.
Geen woord ter wereld, heeft hij tot Agnes gezegd, wordt zoo door het slijk gesleurd
als het woordje ‘liefde’. Ieder die niet den wil, den moed, het plichtsbesef heeft tot
het voldoen aan de door God gestelde eischen, beroept zich op den God der liefde,
die immers het onmogelijke niet eischen kan!
Neen, één ding moet eerst komen n.l. de wil om de daad te volbrengen. Zoo iemand
niet heeft kunnen voldoen aan de door God gestelde eischen, het zal hem vergeven
worden, maar niet, dat hij niet heeft gewild, niet tot den dood, tot de nederlaag toe
heeft gewild.
‘Det er ej martyrskab i ve
at dödes paa et korsets trae, först det at ville korsets död
at ville midt i ködets nöd,
at ville midt i aandens angst,
först dette er din frelses fangst.
Vandt viljen sejr i slig en strid,
da kommer kaerlighedens tid’2).

(dat is geen martelaarschap, in smarten aan het kruishout te sterven, eerst
door den kruisdood te willen, te willen te midden van de pijnen van het
lichaam, te willen te midden van de angsten van de ziel, eerst hierdoor
grijpt gij uw verlossing... wanneer de wil in zulk een strijd heeft
overwonnen, dan komt de tijd der liefde.)
Het is aan deze woorden, dat Brand in het aangezicht van den dood terugdenkt. Is
thans, na de offers, door hem

1) Brand p. 88, 89.
2) Brand p. 89, 90.
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gebracht, na het martelaarschap, vrijwillig door hem aanvaard en geleden, de tijd der
goddelijke genade voor hem gekomen? Passarge legt Brand de woorden in den mond:
‘Reicht nicht zur Errettung aus
Manneswillens quantum satis?’1)

Ach neen, Brand weet maar al te wel, dat ook de voldoende dosis van den
menschelijken wil, ook de tot in den martelaarsdood toe volgehouden eenswillendheid
met God, voor de redding der ziel niet volstaat, niet ‘ausreicht’, dat de klove, door
de zonde geslagen, niet door de wilskracht kan worden overbrugd2), dat ze slechts
de voorwaarde is, waarop Gods genade kan volgen, maar hij smeekt - en ook de
meest intransigante aanhanger van ‘de genade alleen’ zal, dunkt me, hem, den
martelaar, die geheime hoop kunnen vergeven! - hij vraagt of dat, wat de dokter het
quantum satis van den menschelijken wil heeft genoemd, of de standvastigheid,
waarmee hij heeft geleden en gestreden, niet als een vlokje redding zal kunnen gelden,
niet éénig gewicht in de schaal zal kunnen leggen voor God:
‘Gaelder ej et frelsens fnug
Mandeviljens quantum satis?’3)

(Geldt niet voor een vlokje redding het quantum satis van den mannelijken
wil?)
En in het gerommel van de neerstortende lawine hoort hij de stem, die hem de
verzekering geeft van zijn

1) Men beroept zich gaarne op Passarges foutieve vertaling: ‘Reicht nicht zur Errettung aus.’
Ook Ds. Fetter legt Brand de woorden in den mond: ‘Is de sterke wil van den mensch niet
genoeg voor zijn redding,’ waarop dan natuurlijk het antwoord luidt: ‘neen, genoeg is de
sterke wil niet, want de mensch, die meent Gods genade te kunnen ontberen dwaalt.’
Ook Ds. Blaauw schrijft: ‘Ook op zijn zielsvraag volstaat de wil en zijn angst, dat hij het
toch niet bereikte, antwoordt dat ‘Deus caritatis’.
2) Zie Brands gesprek met den Verzoeker en het woord, waarmee hij deze op de vlucht drijft.
‘Brand’ p. 254.
3) Brand p. 261.
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redding, hoort hij het ‘Wel U, gij goede en getrouwe dienstknecht’ van den Deus
caritatis, dien hij heeft gepredikt en gediend.
Ik had dan, zooals ik reeds zeide, toen ik mijn indruk van het drama neerschreef, de
brieven van Ibsen nog niet gelezen, vandaar dan ook, dat ik meende, mij niet te
mogen beroepen op de talrijke citaten uit die brieven, die men in alle
Ibsenbesprekingen aantreft, maar waarvan ik, daar ik ze niet in het verband, waarin
ze voorkomen, kende, de waarde natuurlijk niet beoordeelen kon. Hoe licht immers
kon het mij gebeuren, dat ik een woord, haastig neergepend of uit reactie geboren,
te ernstig nam?
Doch thans, nu ik de brieven gelezen heb - waarin ik mijn opvatting volkomen
bevestigd vond, - gevoelde ik, nu beter onderlegd, de behoefte, niet met enkele losse
citaten, maar door wedergave van het voornaamste uit Ibsens brieven, dat op ‘Brand’
betrekking heeft of de stemming doet gevoelen, waarin hij verkeerde tijdens het
schrijven van ‘Brand’, nogmaals op mijn onderwerp terug te komen. Vooral, omdat
in de laatste jaren nog tal van min of meer omvangrijke artikelen en boeken over
Ibsen en ‘Brand’ het licht zagen, die een andere opvatting dan de mijne verdedigden.
Zoo wijdde Ds. J.C.A. Fetter zijn theologisch proefschrift aan Ibsen, en deed hij
daarin ‘onderzoek naar diens godsdienstig gemoedsbestaan en zijn verhouding tot
het Christendom in de eerste periode van zijn leven. 1828-1873.’
Zoo gaf Ds. P. Blaauw in de Januariaflevering 1918, van ‘Onze Eeuw’, in een
artikel getiteld ‘Ibsen en het Christendom’ een zeer waardeerende bespreking van
Fetters boek.
Zoo gaf Ds. G. Hulsman een studie in het licht over ‘de romantische en wijsgeerige
werken van Henrik Ibsen,’ dus over ‘Brand’ en ‘Peer Gynt’ en de overige
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dramatische werken uit Ibsens eerste, z.g. religieuse periode van zijn
schrijverswerkzaamheid.
En waarschijnlijk hebben nog anderen, wier woorden toevallig niet tot mij zijn
doorgedrongen, hun beschouwingen over Ibsens bedoeling met ‘Brand’ gegeven.
En in één opzicht is het zeer zeker goed geweest, dat juist zoovele theologen zich
met dit onderwerp hebben bezig gehouden, omdat hierdoor - op het voetspoor van
Collin1) - Ibsens religieuse zijde meer op den voorgrond is gesteld tegenover die
velen, die hem slechts als den afbrekenden twijfelaar kenden, maar toch, het feit dat
juist zoovele predikanten zich voor den predikant Brand interesseeren, brengt aan
den anderen kant ook een groot gevaar van misverstand mee. Immers de belangstelling
van den dominee zal uit den aard der zaak in de allereerste plaats uitgaan naar de
vraag, of deze Christenprediker wel de ware Christen was, of zijn
evangelieverkondiging wel waarlijk den geest van het Christendom weergeeft, een
vraag, die van het hoogste belang is voor hen, die den waren aard van het Christendom
trachten te doorgronden, doch slechts secondair ten opzichte van Ibsens bedoeling
met ‘Brand’, omdat de questie, die Ibsen in die dagen bezig hield, niet zoozeer die
was van den waren Christen als die van waren mensch.
‘Knapt ved jeg om jeg er en kristen
men vist jeg ved jeg er en mand,
og vist jeg ved jeg öiner bristen
der margstjal hele dette land,’2)

(ternauwernood weet ik of ik een Christen ben, maar zeker weet ik, dat ik
een man ben, en zeker weet ik, dat ik de scheur zie, die de kracht van dit
geheele land heeft verlamd).
getuigt Brand van zichzelf. Zoodat Ibsen dan ook alleen voor zoover het beeld van
den waren christen in zijn oog met dat van den waren mensch overeenkwam, voor

1) J. Collin ‘Ibsen als religiöser Dichter.’
2) Brand p. 22.
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zijn held een Christenprediker heeft kunnen gebruiken.
Nu ligt het echter voor de hand, dat zij, die van Christelijke zijde tot de slotsom
mochten komen, dat Brand in zijn strijd tegen de wereld en de kerk, in zijn ijveren
tegen de menschelijke halfheid en zwakheid en zonde, de Christelijke liefde uit het
oog heeft verloren en dus feitelijk buiten de sfeer van het ware Christendom stond,
daar Jezus immers ‘barmhartigheid’ wilde en ‘niet offerande’1), zich lichtelijk zullen
laten verleiden, deze bedoeling ook bij den schrijver te veronderstellen, zonder er
zich rekenschap van te geven, of deze, gegeven zijn karakter en levensinzicht, gegeven
ook de stemming, waarin hij verkeerde, zooals men die uit zijn brieven kan leeren
kennen, geneigd zou zijn geweest, Brands Christendom tegenover het humane, het
gangbare te veroordeelen.
Ik meen dan ook, dat ieder, die de behoefte in zich mocht voelen opkomen,
nogmaals over Brands verhouding tot het Christendom te schrijven, - een questie,
die immers dan eerst met vrucht besproken kan worden, wanneer men vooraf die
naar Ibsens bedoeling met ‘Brand’ heeft opgelost, d.w.z. wanneer men Brand begrijpt,
zooals de schrijver hem bedoeld heeft - goed zal doen, zich vooraf in Ibsens brieven
te verdiepen en die brieven bij de hand te houden, om zich telkens onder het schrijven,
nauwgezet en ernstig af te vragen, of de gedachten en gevoelens, die hij geneigd zou
zijn, den dichter toe te schrijven, wel passen zouden in de sfeer, de stemming, die
uit zijn brieven spreekt.
Alvorens nu tot de bespreking der brieven over te gaan.

1) Het schijnt mij ook daarom verkeerd, dit bijbelwoord, zooals Ds. Blaauw doet, alhier te pas
te brengen, omdat met offerande op deze plaats in het N.T. het partiëele offer wordt bedoeld,
het offer van geld of goed of onthouding of goede werken en niet de algeheele zelfovergave,
zooals Brand die eischt. Ook Brand schat deze offerande gering. ‘Indien gij alles gaaft, doch
niet uw leven,’ zegt Brand, ‘zoo weet, dat gij niets gegeven hebt.’
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wil ik het verschil tusschen beide opvattingen, n.l. die van Prof. la Saussaye en Prof.
Van Dijk, Ds. Gunning, Ds. Fetter, Ds. Blaauw en Ds. Hulsman, welke, hoezeer ook
onderling in hun waardeering van den held van het drama, in hun sympathie of
antipathie, wat Brand betreft, verschillend, toch allen in het drama zelf de tragische
dwaling zien van den meer of minder hoogstaanden idealist, die ten slotte zijn schuld
inziet en erkent, en de opvatting, welke ik verdedig en die in het stuk de botsing ziet
van den waarheidsgetuige met de wereld, die hem uitwerpt, nog eens scherp doen
uitkomen, omdat m.i. beide opvattingen lijnrecht tegenover elkander staan en ook
maar de geringste nuance van verwijt, in de slotwoorden uitgedrukt, het karakter van
het drama volkomen zou doen veranderen. - Ik bedoel hiermee nu niet, dat indien
Ibsen daartoe in de stemming ware geweest, hij niet hier of daar in het drama een
trekje van zelfspot of zelfironie zou hebben kunnen aanbrengen, ook al heeft hij in
Brand zichzelf in zijn beste oogenblikken gegeven, ik beweer alleen, dat deze
zelfveroordeeling, in de laatste woorden aangebracht, het wezen, de grondidee van
het drama, zooals ik het opvat, zou hebben vernietigd.
1o. Bij de gangbare opvatting dan, die ik gemakshalve opvatting A wil noemen, zal
zich de dramatische belangstelling richten op de vraag naar de tragische schuld van
den held, die zijn ondergang veroorzaakte, men zal zich afvragen, of de waarheid,
die Brand meende te moeten brengen de waarheid was, die hij de wereld brengen
moest, of hij dus het recht had, in naam dier waarheid de eischen te stellen, die hij
stelde, de offers te vragen, die hij vroeg en te brengen, die hij bracht.
Bij de opvatting, die daar tegenover staat en die ik opvatting B noem, is het feit,
dat Brand gelijk had een der gegevens van het drama, die men om het stuk te
begrijpen, eenvoudig te aanvaarden heeft. Niet de schuld, maar de getrouwheid leidt
den martelaar in den dood en de dramatische belangstelling richt zich dan ook alleen
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op de vraag, of de held tot het einde toe zichzelf en zijn roeping getrouw zal zijn, of
dat hij, als Galileï bij voorbeeld, het hoofd zal buigen en, om zijn leven te redden,
zijn waarheid verloochenen zal. Zonder dat het karakter van het drama daar in het
minst door veranderde, zou de schrijver het probleem evengoed van religieus gebied
op een ander b.v. een wetenschappelijk terrein hebben kunnen verplaatsen. Hij had
ook een politicus of beeldhouwer of een groot wetenschappelijk ontdekker als Galeleï
kunnen kiezen, - met deze wijziging dan altijd, dat deze evenals Brand, standvastig
had moeten blijven1) en niet had mogen toegeven, dat de aarde stilstond, en dat had
dan nog bovendien dit voordeel opgeleverd - over de wetenschappelijke vraag immers,
of Galileï gelijk had of niet zijn de geleerden het tegenwoordig eens - dat de questie
van het draaien der aarde niet zooveel aanleiding zou hebben gegeven tot ijdele
bespiegelingen (ijdel althans ten opzichte van Ibsens bedoeling met ‘Brand’, naar
aanleiding van Ibsens bedoeling zouden ze evenals Kierkegaards beschouwingen
over het ware Christendom wellicht zeer verhelderend kunnen werken), als de
theologische vraag of Brand de ware Christen was of niet, en dus ook niet zoo licht
tot misverstand hebben geleid.
Hetgeen nu natuurlijk niet wil zeggen, dat het slechts toevallig zou zijn, dat Ibsen
in die dagen juist Brand en niet Galileï tot held van zijn drama heeft gemaakt; een
dichter kiest nu eenmaal evenmin zijn held als zijn onderwerp2) - en de inhoud van
Brands prediking was voor hem van zooveel grooter actueel en persoonlijk belang,
dan de vraag of de aarde draaide of stilstond, geweest zou zijn en Brands leven was
zooveel meer één met zijn

1) Zie Ibsens brief aan Brandes van 26 Juni 1869. Ds. Fetter vertaalt: ‘met dit verschil natuurlijk
dat hij zich stijf had gehouden en niet had toegegeven, dat de aarde stil stond,’ er staat: ‘med
den forandring, at han (Galileï) naturligvis maatte holde sig stiv’ (zich stijf had moeten
houden d.i. standvastig had moeten blijven).
2) Ibsen aan Brandes Dec. 1870.
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prediking, dat Ibsen alleen met de figuur van Brand volkomen heeft kunnen
uitdrukken, wat hij te zeggen had.
Het spreekt van zelf, dat Ibsen, zoo hij niet de botsing heeft willen geven van den
enkele met de wereld, maar de dwaling van den idealist, wat den inhoud zijner
prediking betreft en zijn leuze: ‘alles of niets’, of wat de offers betreft, die hij daarvoor
gebracht heeft en de hardnekkigheid, waarmee hij daaraan vasthield, een dwaling,
die hij tenslotte zou hebben ingezien en erkend, geen oogenblik, om bevrijding te
vinden voor de stemming, waarin hij verkeerde, aan Galileï had kunnen denken: aan
den man, die niet heeft gedwaald, die voor het uiterste offer is teruggedeinsd en,
getuige zijn woord: ‘e pur si muove’, ook nimmer heeft getwijfeld aan de juistheid
van zijn wetenschappelijk inzicht.
2o. Bij opvatting A is het kunstwerk de neerslag van zeer tegenstrijdige, uiterst
gecompliceerde gevoelens en de verdedigers van deze opvatting laten dan ook nooit
na, daarop herhaaldelijk en met nadruk te wijzen. Aan den eenen kant voelt men in
Brands verontwaardiging over het materialistische, laffe, transigeerende volk Ibsens
eigen felle, smartelijke verontwaardiging, aan den anderen kant staat immers de
uitkomst, die Brands leven en streven veroordeelt. Dat een man, die zich in strijd
weet met geheel zijn volk, behoefte gevoelt, in de stemming, waarin hij verkeert, in
het werk, waarmee hij den strijd aanvaardt, den held, die zijn zaak verdedigt door
de uitkomst en de slotwoorden in het ongelijk te stellen en aldus de kracht te
verzwakken van zijn eigen prediking, getuigt, men zal het moeten toegeven, van een
uiterst ingewikkelden gemoedstoestand. Geen wonder, dat sommigen, aarzelend zulk
een tweespalt aan te nemen, een oogenblik (Roman Woerner in zijn eerste uitgave)
aan een ‘verlegenheidsslot’ hebben gedacht1), dat anderen met Collin, een
gevoelskentering

1) ‘Die verkündigung des deus caritatis, ernstlich als ziel der dichtung genommen, würde völlig
ihr wesen und ihren wert verändern, mehr noch die verheiszung als der vorwurf, die beide
darin liegen, würden die grundidee vernichten,’ ziet ook Woerner in en neemt dan in zijn
verlegenheid tot tweespalt in Ibsens gemoed zijn toevlucht (2e uitgave)
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hebben aangenomen, die tijdens het schrijven van ‘Brand’ bij den dichter moet hebben
plaats gehad of met Von Walzel aannemen, dat de stemming, die tot de productie
van ‘Brand’ aanleiding gaf, althans in beginsel reeds tijdens de productie overwonnen
moet zijn geweest.
Bij opvatting B is het stuk uit één enkele sterke gemoedsbeweging ontstaan, die
tot het einde toe met gelijke, eer toenemende heftigheid standhoudt, die, getuige
‘Peer Gynt’ dat op ‘Brand’ gevolgd is, ook na de voltooiing van het drama nog
voortduurt, afnemende in warmte en hartstocht maar toenemende in onmeedoogende
felheid en aldus tot een tweede productie heeft geleid, waarin de dichter krasser nog
en ‘rücksichtsloser’, zijn kruistocht tegen de gebreken van het Noorsche volk voortzet.
Als een kruistochtsjubel1) gaat door het stuk de vaste, onwrikbare overtuiging gelijk
te hebben2), te strijden voor een heilige zaak en de hartstocht dier strijdlust, die het
met de geheele wereld zou willen opnemen3), laat geen plaats voor weifeling, voor
twijfel.
3o. Bij opvatting A staan beide drama's, hoe groot ook het verschil in karakter
tusschen beide hoofdpersonen moge wezen, wat het type van drama betreft, niet zoo
heel ver van elkander af. In beide werken is immers de tragische mislukking gegeven
van een menschenleven door gebrek aan inzicht in de bedoeling des Meesters, in
beide de mislukte poging, zich in het leven te realiseeren door zichzelf, desnoods
ten koste van het geluk van anderen, te handhaven, een dwaling des te aangrijpender
en tragischer natuurlijk in een zooveel hooger aangelegde natuur als Brand dan in
Peer Gynt.
Bij de opvatting B staan beide drama's, wat het ge-

1) Ibsen aan Björnson 4 Mrt. 1866.
2) Ibsen aan Bernhard Dunker 4 Mrt. 1866.
3) Ibsen aan Björnson 4 Mrt. 1866.
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geven betreft, lijnrecht tegenover elkaar1). ‘Brand’: de goddelijke comedie van de
menschelijke ziel, die zichzelf en haar roeping tot het einde toe getrouw blijft; ‘Peer
Gynt’: het treurspel van de ziel, die het zelfbehoud zoekt op den weg, waarop geen
zelfbehoud te vinden is. - ‘het ergste, wat een mensch zich zelf kan aandoen’ zegt
Ibsen, ‘is onrecht te plegen jegens anderen’2) - en die zichzelf in het leven verliest.
Want ook voor Ibsen, zelfs zoo voor hem aan het begrip ‘behouden blijven’ niet de
gedachte aan een eeuwige zaligheid, aan het begrip ‘verloren gaan’ niet die van een
eeuwigdurende straf verbonden is, is deze questie de groote levensvraag, waarbij
alle andere levenswaarden als: succes en eer en voorspoed en geluk van nul en geener
waarde zijn.
‘Brand’: het werk, waarin de schrijver zichzelf heeft verwezenlijkt, zooals hij
gevoelde zich nooit in het leven te zullen realiseeren, omdat steeds de omstandigheden
van het leven hem zullen verhinderen zichzelf in waarheid te worden, waarin hij
datgene heeft gegeven, dat om zoo te zeggen hooger stond, dan zijn dagelijksch ik3).
‘Peer Gynt’: het werk, waarin hij zichzelf heeft veroordeeld. waarin hij datgene gaf
- geen dichter immers kan dichterlijk iets beelden, waartoe hij niet tot op zekere
hoogte het model in zichzelve vindt -, dat zich aan den naar binnen gerichten blik
als slakken en droesem van het eigen leven voordeed4).

II
Het is zeer zeker een gelukkige omstandigheid, dat Ibsen bij zijn grooten schroom,
over zichzelf en zijn arbeid te spreken, er nooit toe gekomen is - vóór 1870 althans
niet - met zijn vriend Peter Hansen de aanleiding en de bedoeling zijner werken te
behandelen. Aan dit feit

1)
2)
3)
4)

‘Peer Gynt is Brands tegenhanger’ zegt Ibsen.
Ibsen aan Björnson 28 Dec. 1867.
Ibsens redevoering tot de studenten te Christiania 1874.
Ibsens redevoering tot de studenten te Christiania 1874.
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immers hebben we den bekenden ‘Hansenbrief’ van 1870 te danken, die ons zeer
belangrijke inlichtingen geeft omtrent het ontstaan van ‘Brand’ en de stemming,
waarin Ibsen in die dagen verkeerde.
Ibsen schrijft:
Dresden 28 Oct. 1870.
Waarde vriend!
Met de beste voornemens bezield, ontving ik en las ik op een
Zondagmiddag je brief. Binnen drie dagen zal hij mijn antwoord hebben,
dacht ik, - en nu zijn er bijna drie weken verloopen. Eén voordeel is daar
echter mee gewonnen, dit namelijk, dat ik nu, om wat haast te maken,
korter zal moeten zijn dan ik eerst gedacht had, en hiermee geloof ik, dat
ik je een dienst bewijs, omdat je nu de handen meer vrij zult hebben.
Het speet mij trouwens, toen we afscheid hadden genomen, dat ik er niet
toe was gekomen, deze zaken mondeling met je te behandelen, ik gevoel,
dat de schriftelijke weg niet zoo gemakkelijk is. Maar dat tot daaraan toe!
De biografische data kun je in den meest beknopten vorm in een biografie
vinden, die P. Botten Hansen in het Geïllustreerd Nieuwsblad (‘Illust.
Nyhedsblad’), als ik me wel herinner, vóór het jaar 1862 heeft geschreven.
Maar het is eigenlijk meer de innerlijke geschiedenis, die je wilt weten.
Hier is ze:
Alles, wat ik dichterlijk heb voortgebracht, vindt zijn oorsprong in een
gemoedsstemming, in een levenssituatie; ik heb nooit geschreven, omdat
ik, zooals men dat noemt, eens ‘een goed onderwerp had gevonden’; - nu
zal ik chronologisch opbiechten.
Hierop volgen dan eenige inlichtingen omtrent ‘Catilina’, Fru Inger til Ostraat,’
‘Haermaendene paa Helgeland (Nordische Heerfahrt) en ‘Kjaerlighedens
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komedie’ (die Komödie der Liebe), in den half onverschilligen, half schertsenden
toon gehouden, dien men, om zijn schroom te verbergen, licht aanneemt, wanneer
men over een pijnlijk of gevoelig onderwerp spreekt. In dien zelfden toon dan gaat
Ibsen voort:
Eerst toen ik getrouwd was, kreeg mijn leven een gewichtiger inhoud.
De eerste vrucht daarvan was een langer gedicht ‘Paa Vidderne’ (Op de
hoogvlakten). De vrijheidsdrang, die door dit gedicht gaat, heeft echter
eerst in ‘De Komedie der Liefde’ zijn volkomen uitdrukking gevonden. Dit boek gaf in Noorwegen tot veel gebabbel aanleiding, men mengde
mijn persoonlijke omstandigheden in de discussie en ik daalde aanmerkelijk
in de algemeene achting. De eenige, die toenmaals het boek goedkeurde,
was mijn vrouw. Ze is juist een karakter, als waaraan ik behoefte heb, onlogisch maar met een sterk poëtisch instinct, met een grootsche opvatting
der dingen en met een bijna woesten haat tegen alle kleingeestige
overwegingen. Dit alles begrepen mijn landgenooten niet, en ik had geen
lust, mij voor de kerels te rechtvaardigen. Zoo werd ik dan in de ban
gedaan; allen waren tegen mij.
Dat allen tegen mij waren, dat er niemand buiten ons was, van wien ik
zeggen kon, dat hij in mij geloofde, moest, zooals je gemakkelijk kunt
inzien, een stemming in mij opwekken, die haar bevrijding in ‘de
Kroonpretendenten’ vond. Genoeg hiervan.
Juist toen de Kroonpretendenten verschenen, stierf Frederik VII en de
oorlog begon. Ik schreef een gedicht: ‘Een broeder in nood.’ Het bleef
natuurlijk zonder uitwerking tegenover den Noorschen Yankeegeest, die
mij op alle punten geslagen had. Zoo ontvluchtte ik dan mijn land!
Toen ik in Kopenhagen kwam, viel Dybböl
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(= Düppel). In Berlijn zag ik koning Wilhelm met trophaeën en krijgsbuit
zijn intocht houden. In die dagen begon ‘Brand’ als een vrucht in mij te
groeien. In Italië was, toen ik daar aankwam, het werk der eenheid door
onbegrensde offervaardigheid volbracht, terwijl bij ons! - Voeg hierbij
Rome met haar idealen vrede, den omgang met de zorgelooze
kunstenaarswereld, een bestaan, dat met niets anders kan worden
vergeleken dan met de stemming van Shakespeares ‘As you like it’, - en
je hebt de voorwaarden voor ‘Brand’. Het is een volkomen misverstand,
als men denkt, dat ik Sören Kierkegaards leven en lot heb gegeven. (Ik
heb al heel weinig van S.K. gelezen en nog minder van hem begrepen).
Dat Brand dominee is, is in den grond onverschillig; de eisch: niets of
alles, geldt op ieder terrein van het leven, in de liefde, in de kunst enz.
Brand ben ikzelf in mijn beste oogenblikken: even zeker als ik door
zelfanatomie menigen trek in Peer Gynt en in Stensgaard te voorschijn
heb gebracht. In den tijd, dat ik ‘Brand’ schreef, had ik op mijn tafel een schorpioen in
een leeg bierglas staan. Nu en dan werd het dier ziek, dan placht ik het
een stuk zacht fruit toe te werpen, waarop het zich met razernij wierp en
waarin het zijn gif uitstortte, daarop werd het weer gezond. Is het niet
ongeveer zoo met ons poëten? De natuurwetten gelden ook op geestelijk
gebied.
Op ‘Brand’ volgde ‘Peer Gynt’ van zelf. Het is in Zuid-Italië geschreven,
op Ischia en in Sorrento. Zoo ver verwijderd van hen, die het boek zullen
lezen, wordt men rücksichtslos. Dit gedicht bevat veel, dat zijn aanleiding
in mijn eigen jeugdleven heeft, voor Aase heeft met de noodige
overdrijving mijn eigen moeder mij tot model gediend, (evenals voor Inga
in de ‘Kroonpretendenten’).
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Ibsen heeft, - waarschijnlijk omdat hij tegen het schrijven van dezen brief heeft
opgezien, de schriftelijke weg was voor hem al even moeilijk als de mondelinge! drie weken met dit antwoord rondgeloopen, vóór hij het schreef. Drie weken lang
heeft hij dus tijd gehad, zijn woorden te overdenken, waarvan hij bovendien wist,
dat voor publiciteit gebruik zou worden gemaakt. Noch overhaast, noch onvoorbereid,
noch argeloos dus heeft hij ze neergeschreven. En, schoon nu èn Ds. Fetter èn Ds.
Blaauw tegenover bekende citaten uit Ibsens brieven1) soms dekking hebben gezocht
achter het woord van Prof. la Saussaye: ‘De dichter is lang niet altijd te vertrouwen
als uitlegger van zijn eigen werk; hij weet soms zelf niet, wat hij maakt’2), zoo komt
het mij voor, dat la Saussayes paradox toch alleen wil beweren, dat een schrijver
lang niet altijd - wellicht nooit - de volle beteekenis, den vollen omvang ziet van
hetgeen hij intuïtief gevoeld heeft en niet, dat hij misschien ook wel het
tegenovergestelde kan hebben bedoeld van hetgeen hij meende te bedoelen. Want
een dichter, ook de meest geïnspireerde, is geen medium, geen soort Pythia, welke
duistere klanken voortbrengt, die dan door de heeren critici, als een Delphische
priesterschap, naar hun inzicht, hun opvattingen kunnen worden verklaard. Een
dichter weet zelf het best, wat hij bedoelt en waar ook zelfs het doode riet, dat geen
enkelen klank kan voortbrengen, tenzij dan dat iemands adem daar doorheen blaast,
nooit orgelklanken of viooltonen voortbrengt, doch alleen die fluittonen, die met zijn
natuur overeenkomen, zoo kan ook de ‘geïnspireerde’ schrijver geen waarheden of
levensinzichten verkondigen, die in strijd zijn met zijn stemming en zijn natuur.
We hebben dus naar Ibsens stemming te vragen en

1) Bijv. tegenover het citaat: ‘Ik had voor de stemming, die mij tot de productie dreef, evengoed
bevrijding kunnen vinden, indien ik inplaats Brand Galileï b.v. behandeld had’ (26 Juni
1869).
2) Prof. Chantepie de la Saussaye. Portretten en Kritieken, blz. 23.
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naar het levensinzicht, dat aan die stemming ten grondslag lag.
Na de ontvangst nu, die de ‘Komedie der Liefde’ ten deel was gevallen, was een
gevoel van mislukking, van désucces de grondtoon geweest van Ibsens werk. Onder
den indruk, dat niemand, behalve zijn vrouw, meer in hem geloofde, in het gevoel
zijner groote geestesgaven, maar vertwijfelende, die ooit in zijn werk tot
verwezenlijking te zullen brengen, voortdurend ook worstelende met finantiëele
moeilijkheden, had hij zich tegenover den jongeren, gelukkiger, populairder
Björnsterne Björnson gezien als Skule (in de ‘Kroonpretendenten’) tegenover Haakon:
als het ‘stiefkind Gods’.
Ook aan Julianus den Afvallige begon hij in die dagen te denken, aan den
begaafden, keizerlijken jongeling met zijn twijfel en zijn enthousiasme: in zijn diep
tragischen strijd eveneens een ‘stiefkind Gods.’
Maar toen, bij het smartelijk gevoel van eigen mislukking was de groote schok
gekomen, de teleurstelling in zijn volk, dat bij plechtige gelegenheden zoo enthousiast,
zoo welsprekend kon roemen in de groote daden der voorvaderen, dat bij feestelijke
bijeenkomsten, bij het klinken en drinken, zoo gloeiend kon toasten op de broederlijke
eenheid der Skandinavische volkeren, maar dat in den Deensch-Duitschen oorlog,
toen het op daden aankwam, op offers die gebracht moesten worden, den ‘broeder’
alleen liet staan ‘in den nood’. Toen volgde de nederlaag der Denen in den ongelijken
strijd, de ondergang der zaak, waarvoor hij partij had getrokken met al de hartstocht
die in hem was...... in alle opzichten voelde hij zich een geslagen man.
Het was een uitkomst voor hem, dat een reisstipendium van de Noorsche regeering
hem in die dagen in staat stelde, zijn vaderland te verlaten en een reis naar Rome te
ondernemen. Maar ook onderweg nog moest hij getuige zijn van wat hij gevoelde
als de schande van zijn volk.
Van de crisis, die hij doormaakte, van zijn smart en moedeloosheid in die dagen
geeft een brief, dien hij later,
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in 1871, aan den zieken, zwaarmoedigen Georg Brandes schreef, een denkbeeld.
Hij schrijft:
Dresden 24 Sept. 1871.
Waarde Brandes!
Het is altijd met een wonderlijk gemengd gevoel, dat ik Uw brieven lees.
Wat Gij schrijft, zijn meer gedichten dan brieven; het komt tot mij als de
noodkreet van iemand, die alleen in het leven is achtergebleven in een
groote, uitgestorven woestenij. En zoo kan ik er dus niet anders dan
verheugd en dankbaar voor zijn, dat het juist tot mij is, dat Gij Uw
hulpkreten richt. Maar aan den anderen kant vervult het mij met
bekommering en vraag ik mij af: waartoe kan zulk een stemming leiden?
Ik heb dan niet anders om mij gerust te stellen dan de hoop, dat het maar
een tijd van overgang is. Het komt mij voor, dat Gij nu in een dergelijke
crisis zijt, als ik in de dagen toen ik ‘Brand’ begon te schrijven en ik ben
er zeker van, dat ook Gij het geneesmiddel zult vinden om de ziektestof
uit het lichaam uit te drijven.
Een energieke productie is een uitstekende kuur. Wat ik U vóór alles wil
toewenschen is een echt volbloed egoïsme, dat er U toe kan brengen, voor
een tijd lang, dat, wat Uzelf betreft, te beschouwen als het eenige dat
waarde en beteekenis heeft en al het andere als niet bestaande. Vat dit nu
niet op als het bewijs van iets brutaals in mijn natuur! Gij kunt immers de
maatschappij op geen betere wijze dienen, dan door het metaal te munten
dat Gij in U hebt. Voor het solidaire heb ik eigenlijk nooit veel gevoel
gehad, ik heb het eigenlijk altijd maar zoo als een traditionneel
geloofsartikel aangenomen en als men den moed had, het geheel en al
buiten
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beschouwing te laten, zou men misschien den ballast kwijtraken, die het
zwaarst op de persoonlijkheid drukt. Er zijn tijden, dat de geheele
wereldgeschiedenis voor mij staat als één groote schipbreuk; dan geldt het
zichzelf te redden................
Uw boek heb ik ontvangen, ik kan U verzekeren, dat het voor mij een
lectuur is, waar ik telkens en telkens weer naar grijp. Ja, beste
voortreffelijke Brandes, het is mij onbegrijpelijk, dat Gij moedeloos kunt
zijn. Gij toch hebt de roeping des geestes zoo klaar en ondubbelzinnig
ontvangen als slechts weinigen. Waar dient dan die neerslachtigheid toe?
Hebt gij daar het recht toe? Meen intusschen niet, dat ik U niet volkomen
versta..................
‘Gij toch hebt de roeping des geestes zoo klaar en ondubbelzinnig ontvangen als
slechts weinigen,’ schrijft Ibsen en hij denkt aan de dagen vóór ‘Brand’ terug en aan
zijn eigen moedeloosheid en twijfel......
Maar uit dat bitter gevoel van eigen persoonlijke mislukking en tevens uit de
groote, diepe smart om de nederlaag der zaak, die hij als de rechtvaardige beschouwde,
werd bij Ibsen de overtuiging geboren, die alleen bij hen, die zelf de bitterheid der
mislukking gesmaakt hebben, tot een zóó persoonlijk levensbezit en levensinzicht
kan worden: de zekerheid, dat in de mislukking niet het oordeel, in de nederlaag de
ondergang niet ligt. Het is de stemming, die hem tot den schrijver van ‘Brand’ gemaakt
heeft.
Hij zag het verslagen en vernederde Denemarken,... hij zag ook zijn eigen volk,
dat de nederlaag en den strijd zoo voorzichtig was ontweken, dat volk,
Som (havde), glemt at viljens pligter
ender ej, hvor evnen svigter,’1)

(dat vergeten had, dat de plichten van den wil niet eindigen, waar de macht
ze te vervullen, ophoudt),

1) Brand p. 245.
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en hij gevoelde, dat het verslagen en vertrapte Denemarken er verreweg het beste
aan toe was van de drie noordelijke rijken. Beter, meende hij, voor een volk, dat zijn
legers verslagen, zijn welvaart geknakt, ja, dat de staat vernietigd werd, dan dat het
het zelfbehoud zocht op den weg, waarop noch voor een volk, noch voor een individu
het zelfbehoud te vinden is. Niemand, geen mensch of geen natie, mag zich onttrekken
aan de door God opgelegde taak, de door God gestelde eischen, ook al schijnt de
eisch de krachten te boven te gaan. Of ook het lichaam bezwijkt, of ook de staat
vernietigd wordt, wat nood, zoo maar de menschelijke ziel, zoo maar de geest van
het volk, de volksziel, gered wordt.
Voor het Noorsche volk, dat zichzelf en zijn taak ontrouw was geworden, had hij
voorloopig weinig hoop.
‘De politieke toestanden,’ eindigt hij een langen brief aan Björnson van
16 Sept. 1864, ‘bedroeven mij zeer en bederven menig genoegen voor mij.
Leugens en droomen waren het dus alles! Op mij zullen in ieder geval de
gebeurtenissen der laatste jaren grooten invloed hebben. Onze oude
nationale geschiedenis kunnen we nu wel opbergen; want de Noren van
dezen tijd hebben klaarblijkelijk niets meer met de oude Noren gemeen
dan de Grieksche zeeroovers met het geslacht, dat naar Troje trok en door
de Goden gekend en geholpen werd. Ik zie uit je brief, dat je nog hoop
hebt; ik wenschte, dat het zoo ware en dat de hoop niet bedroog. Leef wel.

je
Henrik Ibsen.’
en weder den 28sten Januari schrijft hij:
‘Wanneer je schrijft, zeg mij dan je meening omtrent onze toestanden;
welken weg gaat men thuis op? En wat geloof je, dat de leiders met het
tegenwoordige geslacht kunnen uitvoeren? Het zal mij rust geven, dat te
hooren; ik weet immers,
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dat je nog hoop en troost kunt vinden, maar ik zou graag willen weten,
waarop die berusten. Dikwijls komt het immers ook mij ondenkbaar voor,
dat we te gronde zouden gaan. Een maatschappij kan te niet gaan, maar
een natie niet. Polen is eigenlijk geen natie, het is een maatschappij; de
aristocratie heeft haar belangen, de burgerij de hare en de boeren de hunne,
die alle onafhankelijk van of strijdig met elkaar zijn. Polen heeft ook geen
litteratuur of geen kunst of geen wetenschap, geen bijzondere taak voor
de wereldkultuur. Als Polen Russisch wordt zal het Poolsche volk
ophouden te bestaan, maar zelfs, als onze formeele vrijheid ons ontnomen
werd, als ons land ons werd ontrukt, onze maatschappij werd opgelost,
dan nog zouden we als naties blijven bestaan. De Joden waren èn
maatschappij èn natie, de Joodsche staat is vernietigd, maar het Joodsche
volk bestaat toch als volk. Het beste in ons, geloof ik, zal ook in leven
blijven - verondersteld althans, dat onze volksgeest verheffing genoeg
heeft om te kunnen groeien in en door het ongeluk; maar dat is de groote
en beslissende vraag. Wie nu gelooven kan en hopen! Maar nu voor ditmaal
geen politiek meer - -’
Ook tegenover zijn schoonmoeder, Magdalene Thoresen uit hij zich in dien zelfden
geest:
Rome 3 Dec. 1865.
Lieve schoonmoeder,
Reeds lang had ik het voornemen U te schrijven. want nu kan ik het. Tot
nu toe ben ik nooit heelemaal mijzelf tegenover U geweest, noch
schriftelijk, noch persoonlijk. Wat ik over hetgeen in mij omging te zeggen
had, kreeg altijd een onzuiveren klank en, daar ik dit zelf heel goed voelde,
sloot ik mij in mijzelven op. Maar een reis als deze, die ik nu heb
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ondernomen, keert veel onderste boven in een mensch en voor mij is dit
ten goede geweest. Wat ik gezien heb en ondervonden, zal ik U niet alles
vertellen, dat zou toch onbegonnen werk zijn, en het is ook niet dat, waar
het op aankomt.
Wat het beslissende en beteekenisvolle voor mij is geweest, het is, dat ik
op voldoenden afstand van ons land ben gekomen, om de holheid te zien
achter de zelfbedachte leugens van ons zoogenaamde openbare leven en
de jammerlijkheid der phrases in ons particulier bestaan, dat altijd woorden
genoeg heeft, wanneer het er op aankomt over ‘een groote zaak te praten,’
maar dat nooit den wil of de kracht of het plichtsgevoel heeft voor een
groote daad. Hoe vaak hoort men de brave luitjes in Noorwegen niet met
innige zelfvoldaanheid praten over de Noorsche bedachtzaamheid, waarmee
in den grond niet anders wordt bedoeld dan die lauwe middentemperatuur
van het bloed, die het den rustigen zielen onmogelijk maakt, ooit een
dwaasheid in grooten stijl te begaan. De kudde is goed geëxerceerd, dat
kan niet ontkend worden; er is een eensvormigheid over hen, die in zekeren
zin voorbeeldig is; maat en tred zijn voor allen dezelfde. Hier in Italië,
kan ik U verzekeren, is het anders! Zij die daarginds nog iets menschelijks
in zich hebben overgehouden, moeten het hier gevoelen, dat er iets hoogers
bestaat dan een scherp verstand te bezitten en dat is: het bezit van een
onverminkte ziel. Ik weet moeders in Piemont, in Genua, Novara,
Alexandrië, die hun veertienjarige jongens van school hebben genomen
om ze mee te laten trekken met Garibaldis avontuurlijke tocht naar Palermo;
en toen ging het er toch niet om, om het eigen land te redden maar om een
idee te verwerkelijken; hoevelen van onze Stortingsleden zouden, gelooft
U, hetzelfde doen, wanneer de Russen door Finland trokken? Bij ons begint
de onmogelijkheid, zoodra
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de taak de eischen van het alledaagsche te boven gaat.
U kunt denken, dat het niet bepaald een pleizierreisje was, dat ik heb
gemaakt. Ik was in Berlijn, toen de intocht plaats had, ik zag het gepeupel
spuwen in de monden der kanonnen van Dybböl, en dat was mij een teeken,
hoe de geschiedenis eens zal spuwen in de oogen van Zweden en
Noorwegen, om dat wat thans geschied is. Hier in Rome vond ik allerlei
geestelijke lamlendigheid onder de Skandinaviërs. Wat dunkt U daarvan,
dat Deensche mannen en vrouwen des Zondags zelfs in de Pruisische
gezantschapskapel gedurende den oorlog, midden tusschen de Duitschers
zaten, en aandachtig luisterden, toen de Pruisische predikant van den
preekstoel voor het geluk van de Pruisische wapens in den rechtvaardigen
oorlog tegen den vijand bad! Maar dat kan ik U verzekeren, ik heb
opgespeeld en ik ben uitgevaren, want hier in den vreemde ben ik nergens
bang voor. Thuis was ik bang, wanneer ik in de klamme menigte stond en
het gevoel had van hun leelijken glimlach achter mijn rug. Wat doet U in
het Noorden? In Denemarken is er zelfs nu nog zooveel goeds en moois.
Mijn kleine jongen zal met mijn toestemming nooit een volk toebehooren,
dat zich tot taak schijnt te hebben gesteld, Engelschen te worden, inplaats
menschen. Het komt mij vaak zoo troosteloos voor, te werken in een tijd
als den tegenwoordigen. Heeft het geestelijk leven van een volk niet een
oneindige toekomst voor zich, dan doet het er eigenlijk niet veel toe, of
het einde over één jaar of over honderd jaar zal komen. En zoo zie ik de
zaak in, wat Zweden en Noorwegen betreft; we hebben den wil niet om
het offer te brengen, als het uur daar is, we hebben niets om ons om te
vereenigen, geen groote smart, zooals Denemarken die heeft; want het
ontbreekt ons volk aan de zielsverheffing, noodig
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om smart te kunnen dragen. De ondergang van den staat zou ons volk het
ergste schijnen, wat gebeuren kon; maar de ondergang van den staat kan
geen reden zijn tot diepe droefheid, en de beteekenis van den ondergang
der natie gevoelen ze niet. Daarom zal Denemarken ook als natie niet
ondergaan; want zoolang een volk smart gevoelt, zoolang leeft het. Ik kan
dan ook volstrekt de bewering niet begrijpen, dat Denemarken er het ergst
aan toe zou zijn van de Skandinavische landen. Geloof mij, het is zoo niet.
Het is duidelijk, daar deze brief dadelijk na de voltooiing van ‘Brand’ geschreven
is, dat de hyperidealistische stemming, die zoo duidelijk uit Ibsens woorden spreekt,
de stemming van Brand, die niet in den dood of de nederlaag den ondergang ziet,
maar in smadelijke ontrouw aan zichzelf, niet reeds tijdens het schrijven van ‘Brand’
overwonnen kan zijn geweest en als Ibsen, 11 Juni 1870 aan Laura Kieler, een
schrijfster, die in romanvorm een stichtelijk vervolg op ‘Brand’ geschreven had onder
den titel ‘Brands dochters’ schrijft - en ik gevoel in zijn woorden een moeilijk
bedwongen ergernis, die hem de dingen ietwat krasser doet zeggen, dan hij stipt
genomen, verantwoorden kan -:
‘Het schijnt welhaast, dat de gedachte, dat U “een roman” zoudt hebben
geschreven, U verschrikt. In dat geval begrijpen wij elkaar niet, “Brand”
is een aesthetisch werk van het begin tot het einde en in het minst niets
anders. Wat het stuk kan hebben afgebroken of opgebouwd, is mij totaal
onverschillig; het ontstond indertijd als resultaat van iets doorleefds - niet
beleefds -; het was mij een noodzakelijkheid, mij in dichtvorm te bevrijden
van iets, waarmee ik innerlijk klaar was; en toen ik er mij op die wijze van
bevrijd had, interesseerde het boek mij verder niet,’

Onze Eeuw. Jaargang 19

191

dan bedoelt hij met dat ‘waarmee (hij) innerlijk klaar was,’ niet het standpunt van
Brand met zijn harden eisch ‘alles of niets’, maar de wanhoop, de twijfel aan de
wereld en God en zichzelf, die ieder bevangt, die getuige is van de overwinning van
het onrecht in de wereld, die den hopeloozen strijd van den eenzame ziet voor recht
en waarheid1), vóór hij geleerd heeft, in de nederlaag de overwinning te zien2). Want
dat is het probleem (het syllogisme noemt Ibsen het) dat hij in ‘Brand’ heeft gesteld,
en dat hij ook had kunnen doorvoeren, zoo hij inplaats Brand Galileï had behandeld
(met deze wijziging dan altijd dat Galeleï standvastig had moeten blijven!).
Dat ook in den loop der jaren bij Ibsen geen ‘zachter stemming’ doorbrak, dat de
beschouwingen, in de brieven van 1864 en 1865 geuit, niet voortkwamen uit een
kortstondigen roes, een overspannen stemming, die weldra plaats maakte voor een
verstandiger, praktischer kijk op het leven en de aardsche zaken, maar uit een vast
en veilig levensbezit, uit doorstreden worsteling geboren, getuigen de woorden, die
hij - nog even bitter en hartstochtelijk als hij aan de handelwijze van zijn volk denkt!
- 31 Maart 1868 aan zijn schoonmoeder schrijft:
‘Voor mij is het vaak duidelijk, dat niemand daarginds, (d.i. in
Noorwegen) die geest en hart heeft, eigenlijk iets anders kan doen, dan
als het aangeschoten wild, zich in het kreupelhout, in de eenzaamheid en
de stilte terug te trekken, om te sterven. Het beste, dat ons land zou kunnen
overkomen, is een groot nationaal ongeluk. Kan men dat niet verdragen,
dan heeft men geen recht om te leven. Ik ben hier getuige geweest van
opofferingen, die mij in staat stellen, vergelijkingen te maken en die vallen
niet ten gunste van ons vaderland uit.’

1) Brand pag. 109 ‘Haablös er en ensom kriger.’
2) Brand pag. 109 ‘Med klarsyn skönnes skal en dag
at störste sejr er nederlag.’

Onze Eeuw. Jaargang 19

192
Getuigt ook zijn uitlating in een brief aan Braades van 17 Febr. 1871 naar aanleiding
van Frankrijks nederlaag in den Fransch-Duitschen oorlog:
‘De zaak is deze, dat ik het tegenwoordige ongeluk van Frankrijk als het
grootste geluk beschouw, dat dit land kon overkomen.’
Getuigt eindelijk zijn hoonende vraag aan de redactie van het ‘Handelsblad’ tijdens
den Boerenoorlog, (Ibsen was niet Proboer en dus blijkbaar slecht ingelicht!) waarom
de Nederlanders, indien ze zich dan als de aangewezen verdedigers der Boeren
beschouwden, alleen maar met woorden hun verdediging op zich namen en niet ook
met daden?......
Of we iets zouden hebben kunnen uitrichten in den strijd tegen het overmachtige
Engeland? Misschien niet, misschien ook wel. Wie zal zeggen, wat er zou zijn
gebeurd, indien de wereldoorlog veertien jaar eerder was uitgebroken? Doch dat was
niet de vraag, die Ibsen zich stelde.
Dat de plichten van den wil niet eindigen, waar de macht ze te vervullen ophoudt,
hij wist het immers in 1900 als in 1864.
Tegenover dat Noorsche volk nu, dat ‘den wil’ niet had gehad ‘het offer te brengen,’
dat ‘nooit den wil of de kracht of het plichtsgevoel heeft tot het volvoeren van een
groote daad,’ stelde Ibsen in Brand den man, die Gods eischen zou durven aanvaarden,
die de offers zou durven brengen, die God hem vroeg, die zou durven zijn, wat God
met hem bedoeld had.
‘Aus meinen groszen Schmerzen mach ich die kleinen Lieder,’ zong Heine en ik
kan mij de jubelende vreugde begrijpen, waarmee hij in zijn kleine liedjes zijn groote
smart heeft neergelegd...... ik kan mij ook den jubel, den kruistochtsjubel, begrijpen,
waarmee Ibsen in het
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groote epos, dat hij schrijven wilde, zijn philippica heeft neergepend tegen het
Noorsche volk1).
‘In den tijd, dat ik Brand schreef,’ zegt Ibsen, ‘had ik op mijn tafel een schorpioen
in een leeg bierglas staan. Nu en dan werd het dier ziek, dan placht ik het eer stuk
zacht fruit toe te werpen, waarop het zich met razernij wierp en waarin het zijn gif
uitstortte; daarop werd het weer gezond. Is het niet ongeveer zoo met ons poëten?’
Sommigen hebben met Von Walzel in deze woorden het bewijs gezien, dat Ibsen
- wellicht reeds tijdens het schrijven van ‘Brand’ - de stemming, waarin hij in die
dagen verkeerde, moet hebben afgekeurd. Zoo ook Ds Blaauw, die er dan echter
dadelijk goedhartig op laat volgen (denkende aan Plato's woord: ‘het geschreven
woord is weerloos, het kan zich niet verdedigen, als het mishandeld en smadelijk
bejegend wordt - het heeft altijd zijn vader noodig, om het te hulp te komen’): ‘Nu
zijn we terstond bereid “het kind” tegen zijn “vader” in bescherming te nemen......
Brand is meer en beter dan de uitstorting van een booze, nijdige stemming.’
Maar zou het ‘kind’ behoefte hebben aan die bescherming? Zou Ibsen, van wien
het toch niet bekend is, dat hij een zoo lagen dunk van dichters over het algemeen
zou hebben gekoesterd, met de schertsend gestelde vraag: ‘Is het niet ongeveer zoo
met ons poëten?’ bedoeld hebben: ‘Hebben wij dichters niet evenzeer als deze
schorpioen behoefte ons gif in onze productie uit te storten?’ of veeleer: ‘Hebben
wij dichters niet evenzeer behoefte datgene, wat ons vervult, in onze productie uit
te storten (in casu heftige, smartelijke verontwaar-

1) Ibsen heeft deze strafrede blijkbaar met zóóveel vreugde neergeschreven, dat hij het later,
toen hij aan de omwerking in dramatischen vorm bezig was, niet over zijn hart heeft kunnen
verkrijgen, de aanklacht onuitgesproken te laten. Toen het stuk dus reeds het einde begon te
naderen, en hij zijn aanklacht nog niet had kunnen plaatsen, heeft hij, zijn kunstenaarsgeweten
ietwat geweld aandoende, haar als een soort vizioen in het 5de bedrijf ingelascht...... daar,
waar de stemming van het drama op dat oogenblik een andere klacht geëischt zou hebben.
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diging) als deze schorpioen zijn gif?’ zoodat het beeld niet zoozeer op de kwaliteit
als op de intensiteit zou wijzen van de verontwaardiging, de hartstocht, de emotie,
die hem vervulde en tot productie dreef? Mij dunkt, waar de mededeeling in den
brief aan Peter Hansen direct op de woorden ‘Brand ben ik zelf in mijn beste
oogenblikken’ volgt, kan Ibsen daarbij niet aan een veroordeeling van de stemming,
waarin hij ‘Brand’ schreef, hebben gedacht.
Doch na korten tijd verflauwde de inspiratie, vertraagde het werk. Hij had den
waren vorm, waarin hij zijn kunstwerk geven moest, nog niet gevonden.
Dan den 12den Sept. 1865 schrijft hij aan Björnson van uit Ariccia:
‘Nu gaat alles goed met mij, en in den grond is het altijd wel met mij
geweest, behalve gedurende enkele tijden, toen ik niet wist, waarheen ik
mij wenden moest, niet alleen, wat het geld betreft, maar, omdat het met
mijn werk niet vlotten wilde. Toen, op een dag, ging ik de St. Pieterskerk
binnen, - ik was voor een boodschap in Rome - en daar plotseling zag ik
den klaren, krachtigen vorm voor wat ik te zeggen had.
Nu heb ik alles over boord gegooid, waarmee ik mij een jaar lang heb
afgetobd, zonder verder te komen en in het midden van Juli begon ik iets
nieuws, dat me van de hand ging, zooals nog nooit iets mij van de hand
gegaan is. Nieuw is het in zoo verre, dat ik toen begon het op te schrijven,
maar de stof en de stemming heeft me als een nachtmerrie gedrukt sinds
de vele pijnlijke gebeurtenissen in ons land mij een blik deden slaan in
mijzelf en in ons leven aldaar en mij deden nadenken over dingen, die
vroeger los langs mij heen waren gegleden en waarvoor mij in ieder geval
de noodige ernst ontbrak. Het is een dramatisch gedicht, de stof is uit dezen
tijd, de inhoud ernstig, het bevat vijf bedrijven in
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rijmende verzen (geen “Komedie der Liefde”). De vierde acte is nu bijna
gereed, en ik voel, dat ik de vijfde in acht dagen kan schrijven, ik werk
zoowel 's morgens als 's middags, wat ik vroeger nooit gekund heb. Hier
buiten is het heerlijk rustig, geen kennissen, ik lees niets anders dan den
bijbel, - die is krachtig en sterk.
Indien ik op dit oogenblik zou moeten zeggen, waarin de werkelijke winst
van mijn reis bestaat, zoo zou ik zeggen, die bestaat daarin, dat ik het
aesthetische uit mij uitgedreven heb, als iets geïsoleerds en met den eisch,
voor zichzelf gelding te hebben, zooals het vroeger macht over mij heeft
gehad. Aesthetica in dien zin schijnt me een even groote vloek voor de
poëzie te zijn, als de theologie het voor den godsdienst is. Je hebt nooit in
dien zin last van het aesthetische gehad, je hebt de dingen nooit door de
holle hand loopen bekijken.
Is het niet een onbeschrijfelijk geluk, te kunnen schrijven? Maar een zware
verantwoordelijkheid tevens; en ik heb nu ernst genoeg dat te voelen en
hard voor mijzelf te zijn..............................
Je zegt, dat het Storting (het geld) zal toestaan: Ja, geloof je dat het Storting
dat zal doen? Ik heb een vermoeden, dat mijn nieuwe arbeid de leden van
het Storting niet zachter voor mij zal stemmen, maar God moge mij
straffen, indien ik om die reden één enkelen regel zou willen of kunnen
schrappen, hoe kwalijk die dezen zielen in zakformaat ook smaken mocht.
Laat mij dan liever heel mijn leven een bedelaar blijven. Kan ik mijzelf
niet zijn in wat ik schrijf, dan is het niets dan leugen en humbug, en daar
bezit ons land genoeg van, zonder dat het een extra salaris zou behoeven
te geven om er meer van te krijgen.’
Een maand later was ‘Brand’ in dramatischen vorm
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gereed. In November werd het gedrukt, in Maart van het volgend jaar kon het
verschijnen. Hoe het volk, waarvoor hij in den vreemde schreef, hoe zijn volk de
uitdaging zou opnemen? Hoe het reageeren zou op zijn woorden? In die dagen van
afwachting, gedurende de lange wintermaanden is bij Ibsen de reactie gekomen, de
inzinking na den overmatigen arbeid, de moedeloosheid na de spanning van den
strijd. Maar toch ook in die dagen van diepe ontmoediging herriep hij geen woord
van hetgeen hij gepredikt had, twijfelde hij niet aan de zaak, waarvoor hij streed:
‘In deze dagen komt waarschijnlijk mijn boek uit............ en hoe ik er
nu aan toe ben,’ schrijft hij 4 Maart 1866 aan Björnson, ‘wachtende,
verteerd door spanning en onrust, mijn boek tegemoet ziende en daarmee
misschien strijd en aanvallen van alle kanten, niet in staat, te midden van
dit alles, iets nieuws te beginnen, dat toch reeds voldragen in mij ligt, - ja
daarover wil ik verder niet schrijven. ‘Beste Björnson, het is mij, alsof ik door een groote oneindige wildernis
zoowel van God als van de menschen gescheiden ben; verleden zomer,
toen ik mijn drama dichtte, was ik ondanks allen nood en pijn zoo
onbeschrijfelijk gelukkig, ik gevoelde een soort kruistochtsjubel in mij,
ik weet niets, waarmee ik het niet zou hebben durven opnemen; maar er
is niets zoo verslappends als dit troostelooze wachten. Nu, het zal wel
weer voorbijgaan; ik wil en zal ook eens een overwinning hebben. Heeft
men het zoo slecht met mij voor gehad, om mij in deze wereld te plaatsen
en te maken tot dien, die ik ben, dan moet het daar maar naar gaan. - Niets
meer van dit alles ...................................................
Mijn boek ontvang je, zoodra het verschijnt, het zal meer dan een
vriendendienst zijn, dien je me bewijst, als je mij alles zonder voorbehoud
zegt, wat je daar-
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over te zeggen hebt.......................................
Clemens Petersen heb ik geschreven en hem gevraagd, zich over mijn
boek te ontfermen, voor zoover zijn geweten hem dat toelaat. Van de
critiek in Noorwegen verwacht ik niets, dat tot een juist inzicht van de
zaak kan bijdragen. Ik weet natuurlijk vooruit, dat ik aangevallen zal
worden. Nu, laat dat maar zijn gang gaan, ik heb het recht aan mijn zijde,
en ze zullen er mij niet onder krijgen. Vaarwel. Groet je vrouw hartelijk
en schrijf spoedig aan
je toegenegen
HENRIK IRSEN.
P.S. Mijn beste Björnson. Ditmaal maak ik gebruik van je aanbod, mijn
brief niet te frankeeren; het geschiedt noodgedrongen - niet vrijwillig.
Dien zelfden dag schreef hij aan den advocaat Bernhard Dunker, dien hij, - het
was meer dan tijd - nog steeds moest bedanken voor een hem met Nieuwjaar
toegezonden wissel:
Ik heb veel op mijn reis ondervonden, misschien meer naar het innerlijk
dan naar het uiterlijk en misschien zijn het vooral de toestanden thuis,
vergeleken met dat, wat ik hier mogelijk heb gezien en bevonden, die op
mij hebben ingewerkt. Als resultaat daarvan is mijn boek uitgekomen,
maar hoewel ik de onwrikbaarste zekerheid heb, dat ik gelijk heb, weet ik
toch niet, of velen het met mij eens zullen zijn.
En wanneer hij in het verzoekschrift aan den koning van 15 April 1866 om
voortzetting van zijn stipendium, op ‘Brand’ heeft gewezen als vrucht van zijn verblijf
buitenslands, het boek, dat reeds nu, weinige weken nadat het is uitgekomen, de
opmerkzaamheid heeft getrokken ook buiten de grenzen van zijn vaderland, verklaart
hij met even groote beslistheid:
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Het is niet voor een onbekommerd bestaan, dat ik hier strijd, maar voor
de levensdaad, die ik met onwrikbare zekerheid geloof en weet, dat God
mij opgelegd heeft, de levensdaad, die ik voor mij zie als de gewichtigste
en noodigste in Noorwegen, n.l. deze: het volk te wekken en het te leeren,
groot te denken.’
Ibsen twijfelt dus niet aan de zaak, waarvoor hij strijdt, aan de taak, die God hem
op de schouders gelegd heeft. Hij ziet zijn roeping en hij wil overwinnen! Maar hij
zal ook dan den strijd niet opgeven, zoo de wereld hem geen gelijk mocht geven,
zoo de uitkomst hem schijnbaar in het ongelijk mocht stellen.
Neen, Ibsen heeft in den man, die zijn denkbeelden verkondigde, noch zichzelf,
noch zijn zaak veroordeeld. Dat kon hij niet doen in de stemming, in den
kruistochtsjubel, waarin hij verkeerde, dat mocht hij niet doen, wilde hij de uitwerking
zijner prediking niet verijdelen, wilde hij de zaak, waarvoor hij getuigde, geen schade
doen. Indien hij het had moeten doen, indien hij ten slotte aan zijn zaak had vertwijfeld
en in Brand zichzelf - zichzelf in zijn beste oogenblikken! - veroordeeld had, zou hij
die stenming een jubel hebben kunnen noemen? En dan nog wel een kruistochtsjubel,
alsof het de meest typische gemoedsgesteldheid van een kruisvaarder was, te twijfelen
aan het goed recht van eigen zaak?
Ibsen had een boodschap te brengen. Niet die natuurlijk, dat Brand in zijn, nu ja,
rechtmatig ijveren tegen de halfheid en lafheid dezer wereld toch ten slotte, als ‘de
man der offerande tegenover Jezus' eisch van barmhartigheid’ ‘de ware Christen’
niet geweest was (wat ging het hem aan, of Brand, of hijzelf, volgens den maatstaf
van het officieele christendom gemeten, de ware Christen was of niet!) maar deze:
dat de God van Brand, die zoo ontzettende offers eischt en eischen mag, zich toch
ten slotte aan hem, die tot het einde toe, tot den dood, tot de nederlaag toe, getrouw
is geweest, als den
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God der genade en barmhartigheid, den Deus caritatis doet kennen.
Hij had die boodschap, dien eisch van het offer, te brengen aan een volk, dat de
nederlaag had ontweken, dat vergeten had, ‘dat de plichten van den wil niet eindigen,
waar de macht ze te vervullen ophoudt’, een volk, dat ‘lafheid niet langer als zonde
beschouwde’1). Hij had ze gebracht in ‘Brand’, hij zal ze, eenigszins anders getint,
in ‘Peer Gynt’ herhalen.
Want kort na het verschijnen van ‘Brand’, reeds in Mei 1866 heeft hij zijn
arbeidsmoed en arbeidskracht herkregen.
Den 4den Mei schreef hij aan zijn vriend Michael Birkeland uit Rome:
Het is hier sprookjesachtig mooi. Ik heb een energie en een kracht, dat
ik met beren zou kunnen vechten. Met mijn gedicht heb ik een jaar lang
rondgeloopen en geworsteld, vóór het den juisten vorm aannam, maar,
toen ik dien gevonden had, schreef ik van den morgen tot den avond en
voltooide het in minder dan drie maanden...............
‘Julianus’ geef ik niet op, ofschoon ik zie, dat Hauch hetzelfde onderwerp
beeft behandeld.
Je zegt, dat de geleerden zich het hoofd breken met ‘quantum satis’? Dat
was toch in mijn tijd goed latijn; - ofschoon, wel is waar, dokterslatijn.
Iedere apotheker zal je kunnen inlichten, dat het een gebruikelijke formule
is op recepten, wanneer er van de een of andere stof niet een bepaalde
gewichtshoeveelheid, maar zooveel wordt voorgeschreven als noodig is,
dus een voldoend quantum. Daarom is het dan ook de dokter, die in het
gedicht de uitdrukking het eerst gebruikt en het is de herin-

1) En jo for dem alle döde. Fejghed er ej laenger bröde! Brand p. 243.
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nering daaraan. die er Brand toe brengt, ze te herhalen.
In hoever ‘caritas’ een klassieke uitdrukking is, weet ik niet; maar in het
moderne katholieke latijn wordt het gebruikt om (in tegenstelling tot ‘amor’
= aardsche liefde) de hemelsche liefde, met inbegrip van de barmhartigheid
aan te duiden, zoo ook in het Italiaansch: carità. Kenmerkend weder voor Ibsens schroom, voor zijn tegenzin over zichzelf en
hetgeen in hem omging anders dan achter het masker der kunst te schrijven, is dat
schijnbaar argeloos ontwijken van de zaak, waar het om te doen is. De beteekenis
der woorden geeft hij, niet de verklaring van datgene, dat hij gedacht heeft, toen hij
de woorden gebruikte; slechts even een vluchtig verwijzen naar de plaats, waar men
die verklaring vinden kan.
‘Brand’ is het werk, dat Ibsen beroemd heeft gemaakt. Ja, de aanvallen, die hij
verwachtte, zijn wel gekomen, doch grooter dan de afkeuring was de bewondering,
die hij oogstte, de instemming, die hij ontmoette, zoowel van Christelijke als niet
Christelijke zijde.
Van niet Christelijke zijde verheugde men zich in de felle persiflage van de
officieele vertegenwoordigers van kerk en Christelijke maatschappij. Zie, sprak men,
waarop het moet uitloopen, zoo iemand dwaas genoeg mocht zijn, in het leven ernst
te maken met de verouderde, conventioneele Christelijke idealen, die nog Zondag
op Zondag in alle Christelijke kerken gepredikt worden, doch waar niemand meer
naar leeft!
Van de andere zijde voelde men voldoening over de Christelijke slotwoorden,
waarmee de schrijver immers zelf had erkend, dat de man, die der wereld zoo
overdreven eischen stelde, zelf feitelijk buiten de ‘caritas’, buiten de sfeer van het
ware Christendom heeft gestaan.
‘Der Ruhm,’ zegt Rainer Maria Rilke, ‘ist schlieslich nur der Inbegriff von allen
Missverständnissen, die sich an einen neuen Namen heften!’
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Het spreekt van zelf, dat Ibsen deze aanvallen zijner bewonderaars op zijn held als
aanvallen moest gevoelen op het beste, dat in hem was, zóó, dat hij zelfs meende, waartoe iedere schrijver trouwens ook het recht heeft - achter de, hij moet zelf
erkennen wel zeer gemaskeerde, objectiviteit van zijn kunstschepping dekking te
mogen zoeken, een houding, die wel is waar onlogisch, doch psychologisch zeer
begrijpelijk is.
‘Brand’ schrijft hij den 26sten Juni 1869 in een brief aan Brandes:
‘Brand’ is verkeerd begrepen geworden, ten minste voor zoover mijn
bedoeling betreft, (waarop gij trouwens zult kunnen antwoorden, dat de
critiek met de bedoeling niets te maken heeft). Het misverstand komt
klaarblijkelijk daaruit voort, dat Brand predikant is en het probleem op
religieus gebied gesteld is. Maar deze beide omstandigheden zijn slechts
bijkomstig. Ik zou hetzelfde syllogisme evengoed bij een beeldhouwer of
politicus hebben kunnen ontwikkelen als bij een predikant. Ik had voor
de stemming, die mij tot de productie dreef, evengoed bevrijding kunnen
vinden, indien ik inplaats Brand Galileï b.v. behandeld had (met deze
wijziging, dat hij natuurlijk standvastig had moeten blijven en niet had
mogen toegeven, dat de aarde stilstond); ja, wie weet, als ik honderd jaar
later geboren was, zou ik misschien even graag Uzelf en Uw strijd tegen
Rasmus Nielsens accoord-filosofie behandeld hebben. Er is over het geheel
genomen meer gemaskeerde objectiviteit in Brand dan men tot nog toe
ontdekt heeft en daar laat ik mij qua dichter op voorstaan.’
Ik wees er in mijn inleiding reeds op, hoe Ibsen alleen dan voor de stemming, die
hem tot de productie dreef een martelaar als Galileï (zoo deze standvastig ware
gebleven!) had kunnen gebruiken, indien hij het met
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Brand volkomen eens is geweest, en niet, zoo hij meende, dat Brand gedwaald heeft
òf wat zijn leuze òf wat de toepassing zijner leuze, zijn levenshouding betreft.
Met deze laatste opvatting dus is Ibsens bewering hieromtrent in lijnrechten strijd,
zoodat zij, die deze opvatting voorstaan, wel zullen moeten aannemen, dat Ibsen òf
zelf niet precies begrepen heeft wat hij met Brand bedoeld heeft òf zich klaarblijkelijk
weder ietwat onjuist heeft uitgedrukt, tenzij ze - wat m.i. nog veel onaannemelijker
is - zouden willen veronderstellen, dat hij met de zoo vaak geciteerde woorden te
kennen heeft willen geven, dat hij het toch eigenlijk ook met Galileï nog in een ander
opzicht dan in de herroeping zijner leer oneens is geweest, en dat hij voorts in den
brief aan zijn vriend heimelijk heeft willen insinueeren, dat deze zich leelijk had
vergist in zijn strijd tegen Rasmus Nielsen, wat bovendien ook daarom een laf en
kinderachtig genoegen zou zijn geweest, omdat deze die onbeleefde bedoeling toch
niet in zijn woorden gelezen zou hebben.
Neen, Ibsen was het natuurlijk eens met Galileï, en met Brandes, - en met Brand.
En daarom volgt in de parellelle plaats in den brief aan Peter Hansen op de bewering:
‘de eisch “alles of niets” (de eisch, zegt Ibsen, niet de questie) geldt op ieder gebied
des levens, in de liefde, in de kunst,’ dadelijk de belijdenis: ‘Brand ben ik zelf in
mijn beste oogenblikken.’
In Brand heeft hij zich zelf gegeven, in den held, die zich bedroefde met zijn
droefheid en toornde met zijn toorn en in wiens woord, dat de nederlaag voor de
menschen de grootste overwinning kan beteekenen voor God, hij het levensinzicht
neerlegde, waarin hij verlossing vond voor de stemming, die hem als een nachtmerrie
gedrukt had, sinds hij het recht in de wereld had overwonnen gezien door de macht,
en waaraan hij uiting gaf in den brief aan zijn schoonmoeder met de woorden: ‘Over
het geheel genomen kan ik de bewering niet begrijpen, dat Denemarken er het ergst
aan toe is van de Skandinavische landen. Geloof mij, het is zoo niet.’
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En hij heeft dus natuurlijk in ‘Brand’ niet het leven van Sören Kierkegaard willen
schilderen of dat van Ds. Lammers of van wien dan ook, - ook al komt de
levenswaarheid, die hij heeft gevonden, volkomen met Kierkegaards prediking
overeen, ook al heeft het optreden van dominé Lammers in Skien en zijn strijd tegen
de staatskerk een deel van Ibsens werk - en daarbij moeten we wel in de eerste plaats
aan ‘Brand’ denken - beïnvloed. ‘Dien storm’, schrijft hij aan zijn zuster Hedvig
‘heb ik meegemaakt, ofschoon van uit de verte, dàt ik daarbij was, getuigt een deel
van mijn werk.’ De hardnekkigheid waarmee de critiek het denkbeeld vasthield, in
Kierkegaard het model voor Ibsens Brand te moeten zien, verklaart volkomen den
geprikkelden toon, waarop hij in den brief aan Hansen tegen deze bewering protesteert.
Hij beweert, weinig van Kierkegaard gelezen en nog minder van hem begrepen te
hebben. Nu goed, maar zooals ik in mijn vorig stukje over ‘Brand’ reeds zeide, ook
al heeft Ibsen niet de lust of de volharding gehad, Kierkegaards lange dialectische
betoogen tot het einde toe te doorworstelen, deze heeft dan toch enkele dingen, en
dat juist de dingen, die Brand heeft gepredikt, zoo herhaaldelijk en dan ook met zoo
groote duidelijkheid gezegd, dat het niet waarschijnlijk is, dat Ibsen ze niet in den
een of anderen vorm ontmoet en dan ook wel begrepen zou hebben. Kierkegaards
opvattingen waren in Ibsens Skandinavische omgeving in Rome bekend genoeg.
Trouwens in den aanvang, toen de gedachte aan Kierkegaard voor het eerst opdook
in een bespreking van ‘Brand’ en Ibsen onder de oogen kwam, deed ze hem blijkbaar
niet onaangenaam aan, ook al meende hij ter wille van de waarheid, de bewering,
dat hij hem tot model had genomen, te moeten tegen spreken. Hij doet dat in een
brief van 9 Juni 1866 aan zijn uitgever Frederik Hegel, waar hij schrijft:
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Frascati, 9 Juni 1866.
Waarde heer kanselarijraad Hegel.
Hartelijk dank voor de toegezonden recensies! Helvegs boek1) heb ik met
veel belangstelling gelezen; het zet veel recht, waarin de meeste critici
zich vergist hebben. Brandes verzoek ik U, mijn groeten te doen. De tweede
uitgave van ‘Brand’ heb ik eveneens met genoegen ontvangen.........
Mijn adres is nog steeds hetzelfde. Ik woon hier buiten in de bergen, lees
geen couranten en weet niets van hetgeen daarbuiten voorvalt. Het is hier
verwonderlijk mooi. Leef wel!
Uw toegenegen
HENRIK IBSEN.
P.S. Björnson verlaat waarschijnlijk tegen den zomer het theater. Over het
boek van Helveg moet ik toch in den naam der waarheid zeggen, dat het
eigenlijk niet juist is, zooals het vooronderstelt, dat het precies S.
Kierkegaard zou zijn, dien ik tot stof of iets dergelijks heb genomen, de
zaak is deze, dat de behandeling van een leven, dat de doorvoering van
een idee bedoelt, altijd in enkele opzichten samen moet vallen met dat van
S. Kierkegaard.
Op ‘Brand’ schrijft Ibsen, volgde ‘Peer Gynt’, ‘Brands’ tegenhanger, van zelf en
ik geloof, dat het, na al het voorgaande wel duidelijk is, dat hij bij de volgende passage
uit zijn redevoering van 1874 voor de studenten te Christiania aan deze tegenstelling
tusschen beide werken gedacht heeft.

1) Het werkje is in het Duitsch vertaald onder den titel: ‘Björnson und Ibsen in ihren zwei
letzten Werken.’ Tot mijn spijt heb ik het boek, dat naar het schijnt èn in Denemarken
èn in Duitschland uitverkocht is, niet in handen kunnen krijgen. Misschien na den
oorlog!
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Alles, wat ik gedurende de laatste tien jaren geschreven heb, (verklaarde
hij) heb ik innerlijk doorleefd. Maar geen dichter doorleeft iets geïsoleerd.
Wat hij doorleeft, dat doorleven zijn land- en tijdgenooten tezamen met
hem. Indien het niet zoo ware, wat zou dan den brug van het begrijpen
van den produceerende tot de ontvangenden slaan? Wat heb ik dan nu
eigenlijk doorleefd, om het in beeld buiten mij te zetten? Het gebied is
groot geweest. Ten deele heb ik dat vorm gegeven, wat zich plotseling en
slechts in mijn beste uren, helder aan mij heeft voorgedaan als iets groots
en schoons. Ik heb datgene gebeeld, wat om zoo te zeggen, hooger heeft
gestaan dan mijn dagelijksch ik, en ik heb het daarom vasten vorm gegeven
om het voor mij en in mijzelf vast te houden. Maar ik heb ook het
tegenovergestelde in mijn kunst gegeven, dat wat den naar binnengerichten
blik als slakken en droesem van het eigen leven voorkomt. In dit geval is
dichten mij geweest als een bad, waarbij ik het gevoel had, dat ik reiner,
gezonder, vrijer, daaruit te voorschijn kwam. Ja, mijne heeren, niemand
kan dichterlijk datgene scheppen, waartoe hij niet tot op zekere hoogte en
ten minste in zekere oogenblikken het model in zichzelf heeft gevonden.
En waar is de man onder ons, die niet nu en dan bij zich zelf de tegenspraak
tusschen woord en daad, tusschen wil en taak, tusschen leven en leer
gevoeld heeft en ontdekt? Of wie onder ons is niet ten minste in enkele
gevallen, egoïst zichzelf genoeg geweest en heeft niet, half bewust, half
onbewust, deze houding voor zich zelf goed gepraat?
Wie onzer, had Ibsen afgevraagd, durft de offers brengen, die God hem vraagt? Wie
durft willen, wat God van hem wil, zijn wat God met hem bedoeld heeft? En hij gaf
in Brand den man, die het hoogste zou be-
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reiken, wat een mensch bereiken kan, die zichzelf zou realiseeren in het leven.
Wie onzer, vroeg Ibsen zich af, is niet vaak egoïst ‘zichzelf genoeg’ geweest en
heeft niet half bewust, half onbewust deze houding tegenover zichzelf goed gepraat?
En hij gaf zich aldus in Peer Gynt, den typischen representant van het Noorsche volk
in die dagen, den man, die zichzelf in het leven verloor.
Want: ‘een zelf te hebben, een zelf te zijn, het is de groote, de oneindige gave een
mensch geschonken, maar tevens de eisch, dien de eeuwigheid hem stelt.’
(Kierkegaard).
Ik heb hier, voor zoover ik weet, alles gegeven, wat Ibsen in zijn briever over of naar
aanleiding van ‘Brand’ geschreven heeft. Ik gaf geen citaten, waartegenover weer
andere citaten konden worden gesteld. Ik gaf alles, wat ik vond en ik kon het vrijuit
geven en het vond zijn plaats in mijn betoog, omdat het alles getuigde van één en
denzelfden geest, den geest, dien ik ook in Brand, in zijn leer en in zijn levenshouding
had gevonden.
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De moeilijke dankbaarheid
Door Marie Schmitz
I
Er bleef, dien vroegen Juni avond, lang nadat de zon was ondergegaan, zulk een
goudige klaarte toeven aan den hemel, dat heel de stille huiskamer ervan vervuld
stond. 't Was of de milde avond, de onwezenlijke kentering, geen dag meer en nog
geen nacht, ditmaal geen einde nam.
Door dien dralenden schijn misleid, waren ze lang blijven zitten, Moeder en
Françoise, samen voor het eene breede raam, en in geen van haar beiden was de
gedachte opgekomen, dat zij nu licht moesten maken, omdat er toch nog zooveel te
doen was.
Zij praatten zoetjes en rustig in die al inniger aangloeiende vertrouwelijkheid, die
schaarsch is in den bezigen dag, maar vlottend komt in de leege rust tusschen licht
en donker.
Moeders handen lagen stilkens in haar schoot en zij leunde zacht overgegeven aan
de zoete stilte in haar stoel terug. Maar Françoise, nog in haar even gebogen houding
van bezig-zijn, hield het donker naaiwerk half geheven, hoewel ze toch allang niet
meer kon zien. Tot eensklaps ze het zelf bemerkte en terwijl ze haar werk weglegde
en een gemakkelijker houding zocht, voelde
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ze in zich uitdeinen de eindelijke ontspanning na een langen dag van onafgebroken
in de weer zijn. Hè, ze kon Moeder soms benijden! Die was altijd bezig van den
morgen tot den avond, maar ze ging zoo stilletjes haar gang, zonder drukte en ze
deed ongeloofelijk veel, veel meer dan zij, Françoise, die zich toch altijd repte en
jachtte. Maar als Moeder stil zat en rustte, al was 't maar een kwartiertje, dan rustte
ze ook werkelijk. Dan kon ze alles wat lag te wachten voor dat oogenblik vergeten
om het daarna met nieuwe frischheid weer aan te vatten. Waarom kon zij dat nu
nooit? O, ze zou niet kunnen rusten, zoo overgegeven als Moeder dat kon doen, op
zoo'n drukken dag als bijvoorbeeld gisteren, wanneer alles wat zich telkens maar
weer opdrong om gedaan te worden haar volgudste van een brandende jachterigheid.
Alles kwam toen ook tegelijk, kamerdag en drie blouses strijken en zulk bewerkelijk
eten en een berg verstelgoed, dat lag te wachten. En dan dat iederen middag apart
koken voor Emmy, nu die zoo laat pas thuis kwam van 't kantoor in dezen tijd van
drukte! O, ze kon er soms niet tegen op, het overmeesterde haar en brak haar van
zenuwachtigheid. En Moeder, bezig maar altijd even rustig, zei dan wel met haar
zachten glimlach, of er iets achter in haar oogen blonk: ‘Doe het toch kalm an, Fransje,
we komen er toch wel kind.’
Nu, onder hun zoo rustig gesprek door, dat toch wel een verstilling bracht na
jachtig bezig zijn, voelde ze nog aldoor den onderstroom van deze rustelooze
gedachten.
Françoise zag naar buiten, over de tuintjes van de benedenburen en de ongelijke
huizendaken, naar de boomen van het park daarachter. Over dat alles hing in roerlooze
klaarte de hemel, die bleeker werd en kouder, groenig nu naar het Noorden toe.
En de aandonzende schemering, het komend einde van den dag striemde de onrust
weer in haar op, ze voelde zich schichtig en verschrikt als een kind, dat midden in
de les op luieren wordt betrapt.
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Ze liet Moeders zachte woorden over zich heengaan en voelde ze nauwelijks meer
in zich doordringen en toen, in het nu langzaam uitvloeiend gesprek, kwam haar
vraag van plots zoo anderen toon dan de zachte innigheid van hun praten:
‘Moeder, zouden we nu niet eens licht opsteken? 't Is al zoo laat en er is nog zoo'n
boel te doen.’
Maar de moeder glimlachte, haar kalm lachje van altijd, toch ook een beetje
verdrietig als voelde ze iets teeders breken en ze zei met zachte afwering:
‘Och kind, laten we nu vanavond maar eens lui zijn. Morgen hebben we een stil
dagje. Dan kan immers alles worden afgedaan wat nu ligt te wachten. En dan, nu 't
eenmaal zoo laat is geworden, is 't toch de moeite niet meer. Emmy en Toos zullen
aanstonds wel komen en Lientje ook...... 't gebeurt niet dikwijls dat we zoo met ons
beidjes zijn.’
Françoise voelde een vochtig glanzen over haar oogen gaan. Die goeie Moeder.
Hoe gelukkig was ze met zoo'n zoet vertrouwelijk uurtje als dit: wat praten samen
in de schemering, zoo innigjes en stil na de roezige drukte van den dag. Ze voelde
nu wel al Moeders liefde, die zoo gul zich gaf in deze genegen vertrouwelijkheid.
En in een mild opgewelde behoefte weer te geven wat ze kreeg schoof ze nu haar
naaiwerk geheel opzij en schikte zich bij tot rustiger gezelligheid.
Tot daar door het stil heen en weer glijden van hun woorden de driftige metaalklank
van de huisbel brak. En zij zagen elkaar aan met een vluggen vragenden blik, terwijl
Françoise al opstond om te gaan zien. ‘Misschien Lientje al’, giste ze, ‘de anderen
hebben den sleutel.’ - ‘Of de post’, zei Moeder en ze zag Françoise na toen ze door
de kamer ging. En het viel haar op, meer dan anders, dat zij oud leek, te oud voor
haar zesentwintig jaar. Door het altijd even-gebogen houden van haar schraal
bovenlijf, door het gladde haar, weggetrokken langs haar smal flets gezicht. Ja, maar
meer toch door haar aldoor tobben over al wat de
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dagen aan haar opdrongen, zich zoo alles verzwarend, haar altoos bangelijk en
moeizaam piekeren, dat langzamerhand dat zorgelijk plooitje langs haar dunnen
mond had getrokken. Moeder zuchtte even. Och, ze had ook eigenlijk geen prettig
leven, haar oudste kind, altijd thuis in touw. De drie anderen hadden haar werk
daarbuiten. Dat hield frisch.
Het maakte haar als altijd wat stil te denken aan dit verdrietige, dat toch niet te
veranderen was, maar nu look ze plotseling weer op nu Françoise weer binnenkwam,
in haar handen iets wits, dat Moeder in de schemering nog onderscheidde als een
brief.
‘U hebt goed geraden, Moeder, 't was de post.’ Françoise sprak wat langzaam, een
beetje kortademig na 't trappen klimmen. Ze bekeek nog eens den brief om en om.
‘Van Oom Herman’, zei ze en lei hem in haar moeders schoot. Toen ging ze het
schemerlampje aansteken en zette het op het tafeltje tusschen haar beiden in. Moeder
brak den brief open.
Nu was er een tijdlang niets dan het knetterend geritsel van het papier. De Moeder
las in stilte. Françoise keek nu en dan naar het lampje, draaide 't iets lager, dat het
niet stoomen zou, en wachtte. En terwijl ze wachtte kwam er een bangheid in haar,
een drukkende beklemming, want Moeders gezicht...... het leek eensklaps van
droefheid overvleugd. Lang duurde haar het wachten.
Eindelijk, eindelijk liet Moeder den brief zinken in haar schoot en zag op. O,
Françoise zag wel het smartelijk trekken van haar mond, het waas over haar oogen.
En ze greep den brief zwijgend en bang.
Wat was nu de stilte lang en zwaar. De kamer was heel donker buiten den rossigen
lichtkrans van het kleine lampje.
Françoise zat bangelijk neergedoken over den brief in haar handen, dien triesten
brief. 't Was of ze niet durfde opzien, niet zich verroeren, ze zat maar stil. Ze voelde
haar mond dor en haar oogen brandend. ‘Och, die arme, die arme!’ klaagde het door
haar heen.
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Toen Moeders stem door de stilte, trillend en onzeker:
‘O kind, kind, dat martelt me zoo...... hem ziek te weten en afgetobd en altijd onder
vreemden! En dat na al wat hij voor ons geweest is. Zijn heele leven is opgegaan in
zorgen voor ons en nu is hij oud en ziek en wie zorgt nu voor hem?’ Ze schreide
zachtjes in haar handen, toen, heviger eensklaps: ‘Och, hadden we hem maar hier
om hem te verzorgen!’
Zwaar was de stilte nu weer om haar beiden hangend. Eindelijk zag de moeder op
en droogde haar oogen. Ze schreide nu niet meer maar was ernstig en droef.
‘Fransje’, zei ze zacht en haar stem, nog dof-omfloerst, kwam aarzelend, ‘Fransje,
kunnen we hem niet bij ons nemen?’
Haar vraag had de hulpelooze intonatie van de stem van een kind, dat iets vraagt
en een weigering vreest. Françoise hoorde het en het trof haar diep, dit van Moeder,
die altoos zoo rustig-zeker was. En het gaf haar het steunloos gevoel als moest nu
zijzelf beslissen in een groote moeilijkheid. En ze sprak weifelend, als wegend tegen
elkaar het voor en het tegen:
‘Ik wou 't wel graag...... zoo kan 't toch ook niet blijven...... Maar we zijn met ons
vijven en 't is niet groot hier...... maar we zouden ons kunnen schikken natuurlijk......
En hij zou 't goed hebben hier...... hij is zoo goed geweest voor ons......’
‘En nog’, zei Moeder zacht, ‘Jullie weet niet eens alles. Hij wilde dat nooit, vond
't niet noodig. Maar ik wil 't je nu toch zeggen. Nu nog, van zijn pensioen, betaalt
hij niet alleen Lientje's muzieklessen, maar ook alles wat Toos nog kost. Jullie heele
opvoeding, alles......’ Maar nu braken haar tranen los, ze boog het hoofd over de
handen. ‘O, 't was zoo erg, dat ik dat alles aan moest nemen, zoo hard al was 't dan
voor jullie.’
‘Stil Moeder, stil toch!’ fluisterde Françoise. Ze lag nu naast haar Moeder
neergeknield en streelde dier handen. ‘U kon 't toch niet helpen, dat Vader zoo jong
stierf en dat u geen geld had!’
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‘Nee kind, nee, 't viel me ook niet hard uit trots, want ik wist met hoeveel liefde hij
mij altijd alles gaf, als was ik niet zijn broers kind maar zijn eigen dochter geweest.
Het was juist om hemzelf, dat het mij zoo bitter zwaar viel. Want wat is nu zijn leven
geweest? Wat heeft hij zich niet ontzegd om ons? Alles! En nu hij rust heeft, eindelijk,
veel te laat, nu is hij zoo afgetobd, dat het leven hem veel te zwaar is.’
‘Moeder, laat hij nu bij ons komen.’ Françoise sprak met een haar anders vreemde
stelligheid en toch als beschroomd om het uiten van haar dieper wezen, wat ze zoo
zelden deed. ‘Dan kunnen we nog wat doen voor hem; hij heeft zooveel gedaan voor
ons allemaal.’ En ze dacht er zelfs niet bij, dat dit toch wel het meest was geweest
voor haar zusters; haar deel had niet zoo zwaar gewogen.
‘Kind’, zei Moeder ontroerd en innig, ‘We moeten er met elkander over praten.
Jullie bent geen kinderen meer. Ik mag het niet alleen zijn, die het wenscht; jullie
moet het ook willen, van harte. Want...... het zou geen geluk voor hem zijn hier te
komen, wanneer hij ook maar even denken kon iemand tot last te zijn.’
‘Ach, ik wil hem wel hier hebben’, zei Françoise stilletjes, eigenlijk meer tot
zichzelf, ‘om hem nog wat te koesteren. Wat is hij toch altijd eenzaam geweest. Jaren
alleen met een huishoudster en nu altijd onder vreemden, in die kille kosthuizen,
waar nooit eens goed en hartelijk voor hem gezorgd wordt. En nu heeft hij het juist
zoo noodig, wat verzorging. Ik heb nog nooit zoo'n triesten brief van hem gezien. U
Moeder?’
‘Nee’, zei Moeder, ‘hij is zeker veel zieker dan hij wil weten. Hij klaagt zoo
zelden.’
Zij bleven nu zwijgend samen zitten en haar gedachten, zij wisten het beiden,
broedden onophoudelijk over datzelfde.
Françoise tuurde naar buiten. Waar was nu die heldere schijn van den hemel
gebleven? Die was verdwenen zoo ongemerkt. Ach, wat voelde het nu zwaar
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in haar of iets donkers dreigend was over haar heen. Zag ze er nu tegen op? Ze zuchtte
diep. Toch was er niets in haar dat zich verzette, dat iets anders wilde dan wat ze
zooeven zelve uitgesproken had.
Het viel haar wat zwaar nu stil te zitten in de donkere kamer bij het kleine lampje
met al maar die gedachten jagend door haar heen, terwijl haar handen werkeloos in
haar schoot lagen. Maar ze wilde Moeder, wier verstild gezicht haar peinzen verried,
niet storen nu.
Maar de stoornis kwam gauw genoeg.
Françoise had het al tien uur hooren slaan en juist toen ze overdacht dat Toos, die
tot tien uur les had, nu toch zeker wel gauw thuis zou zijn, hoorde ze het piepend
open en weer dicht gaan van de voordeur. Toen stappen op de trap, vlug, en stemmen.
‘Twee’, dacht ze, ‘Toos en Emmy allebei.’ En toen de deur openging ineens de stille
kamer vol drukte van Toos' stem, altijd wat luidruchtig, wat blagueerend: ‘Lieve
hemel, wat is 't donker hier in huis! Nergens licht aan en jullie hier bij dat gloeiend
spijkertje. Zeker geslapen, hè?’
Françoise was al opgestaan. ‘Ik zal de lamp aansteken’, zei ze en ze hoorde hoe
dof haar stem was tegen haar zusters volle alt, die altijd schalde door het huis. Het
drukte haar even neer, maar ze was het dadelijk weer kwijt, te vol van dat andere.
Met een plotse floep stond de kamer vol van het strakgele lamplicht. Françoise,
lichtschuw, knipte met haar oogen, voelde zich wegtrekken in die ineens
overweldigende helderheid. Emmy blies het schemerlampje uit en boog zich over
Moeder, die, in haar stoel, het bleeke gezicht glimlachend tot haar ophief.
‘Wat ziet u wit, Moeder. Hebt u hoofdpijn?’ vroeg ze met haar stille ernstige stem.
Ze was welhaast altijd ernstig, niet stroef en stug, maar gelijkmatig-rustig, nooit
bizonder vroolijk. Ze hield ook niet van veel drukte om haar heen, van buitengewone
dingen, die den dagelijkschen gang van zaken onderbreken kwamen. Rustigzeker,
evenals Moeder, ook wel doordat ze al vroeg ge-

Onze Eeuw. Jaargang 19

214
wend was geweest haar eigen weg te gaan, miste ze het nerveus-onevenwichtige van
Françoise, het luchtige van haar twee jongere zusters.
‘Nee kind, geen hoofdpijn......’ zei Moeder zacht, terwijl ze met een zucht overeind
kwam uit haar stoel. ‘Toe, trek meteen even de gordijnen dicht, hè?’ Emmy deed het
al. Ze keek in afwachting naar Moeder, bezorgd, want ze leek haar vreemd vanavond.
En nu zag ze ook den brief dien Moeder opnam van haar werktafeltje.
‘Hier’, zei Moeder, ‘lees jij maar eerst.’
Met een schrik als om de bevestiging van een plots gerezen bang vermoeden greep
ze den brief, voelde nog even door zich heenvliegen de gedachte, dat ze daar stond
met haar hoed nog op en dat Toos alweer aan de tafel zat achter haar boeken, maar
het gleed onmiddellijk weer uit haar weg toen ze begon te lezen.
Het was heel stil in de kamer waar alleen de suizing van het gas ging. Toos was
opgestaan en las nu langs Emmy's schouder mee. En Moeder en Françoise wachtten,
al haar bange gretige aandacht voor die twee anderen.
Emmy's gezicht verried niets, het bleef van een allesverbergende rustigheid. Ze
sloeg kalm het blaadje om en legde ten slotte zwijgend den brief op tafel, waar Toos
hem dadelijk weggriste om nog eens, nu beter, te kunnen lezen.
Ze zette nu haar hoed af, liet tersluiks haar blikken glijden langs Moeder, die zoo
stil daar zat, zoo bezorgd en droevig. Waar zou Moeder aan denken? O, ze vermoedde
het wel, ze kon 't zich wel begrijpen ook. Een strakker ernst effende haar mager
gezichtje. Ja, wat moest dat moest. Ze wachtte nu ook.
Toos vouwde het briefje weer dubbel met een resoluten kras van haar duimnagel
over de vouw heen. ‘Nou?’ ze zag van Moeder naar Françoise en Emmy, toen weer
naar Moeder. ‘Wat doet u nu? Hij kan toch zoo niet blijven zitten!’ En toen,
bruusk-uitvallend: ‘God, wat is dat nou toch ellendig, dat ie zoo is!’
Moeder streek haar handen over elkaar, haar oogen
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knipten even in haar wit gezicht. ‘Ja, 't is zooals je zegt, hij kan zoo niet blijven
zitten...... maar jullie moet...... ik kan niet alleen beslissen wat er moet gebeuren.
Jullie bent geen kinderen meer. Je hebt allemaal je werk en we zijn al met ons vijven.
Maar...... ik zei 't nog tegen Fransje daarnet...... hij is zoo goed voor ons en hij heeft
nooit iets anders gekend dan eenzaamheid...... en nu is hij ziek......’
Zij zweeg en zag ontdaan al schreide ze niet; Françoise, gemakkelijk bewogen,
schreide onhoorbaar en lichtbeschaamd tegenover haar zusters.
Toos was plotseling in vlam.
‘Natuurlijk moet hij hier komen! Al die bezwaren, onzin! We kunnen immers
schikken. Met een beetje goeien wil gaat alles. 't Moet eenvoudig, 't zou een schande
zijn als we hem nu maar aan zijn lot overlieten! Maar zeg dan toch ook eens iets,
Emmy! Je staat erbij, alsof de heele geschiedenis je niet raakt.’
Emmy, tegen den schoorsteenmantel geleund, deed haar klein hoedje balanceeren
op den knop van haar hoedespeld en haar neergebogen gezichtje leek vol aandacht
voor dit spel. Maar in waarheid was al haar denken gespannen over dit, wat haar
allen bezig hield. Zij bezat noch de weekheid en lichtbewogenheid van voelen van
Françoise, noch het spontaan-hevige maar ras weer tot onverschilligheid neergeslagene
van Toos, er was altijd in haar kijk op de levensdingen die koele bijna zakelijke
klaarheid, die het leven van vroeg voor zichzelf moeten zorgen haar als een eisch
gesteld had, dezelfde klaarheid, die in haar wijde grijze oogen was. Zoo stond zij
anders tegenover deze kwestie dan haar beide zusters. Haar rustige denken had dat
wat moest gebeuren als een noodzakelijkheid vastgesteld, maar overzag tevens alle
moeilijkheden, die deze nieuwe toestand onvermijdelijk mee zou brengen. Het stemde
haar triest, te triester, wijl ze wist, dat er geen keus was. Dat deze inbreuk op de
gewoonheid der dingen
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haar een persoonlijke onaangenaamheid was telde ze niet als een factor mee.
En nu ze opkeek en zag de spanning van wachten over de gezichten der anderen
overviel het haar met beklemming, dat zij alleen miste het spontaan-willen van dit
wat allen wilden, wat zijzelf wel zag als noodig en zij trachtte het critisch-afwerende
van haar denken weg te duwen om te kunnen voelen zooals zij.
Zoo was er toch wel een glans van mildheid over haar verstrakt gezichtje, toen ze
sprak, luchtiger van toon dan wel de weerklank was van haar zware gedachten:
‘Moeder, wat u doen wilt vinden we immers allemaal goed. En we willen het allen.
Er is bovendien geen andere mogelijkheid. En daarom, omdat 't zoo noodzakelijk is,
zal 't ook wel goed zijn...... ik bedoel...... de bezwaren zullen wel niet zoo zwaar
wegen als 't ons nu misschien lijkt.’
‘Och wel ja’, zei Toos, ‘zoo is 't ook. Als iets moet, dan gaat 't immers!’ Zij sloeg
een lijvig leerboek open en zette zich tot lezen met het resolute gebaar van iemand,
die een ingewikkelde kwestie heeft afgedaan en er nu geen woord meer aan verspillen
wil.
Françoise veegde haar oogen af en zuchtte; de ernst van dit alles drukte haar als
lood. Ze zag het leven vol zwarigheden en zorgen.
‘Dan moesten we maar meteen schrijven, Moeder.’ zei Emmy, zakelijk nu bijna.
Nu aan alle weifeling voorgoed een eind bleek noopte haar heur practische zin tot
een dadelijke beslechting van de zaak. ‘Zal ik 't nu nog even doen, of wou u 't liever
zelf doen?’
‘Kind’, zei Moeder, ‘'t Is allemaal zoo gauw gegaan. We hebben nog niets
besproken. Laten we toch tenminste tot morgen wachten.’
‘Zooals u wilt, natuurlijk. Anders...... dat uitstellen, als 't evengoed vandaag nog
kan......’
‘Kom kind, op dien eenen dag ziet 't nu toch ook niet. Morgen is 't Zaterdag, dan
zijn we 's middags allemaal thuis. 't Is veel beter dat we dan eerst eens
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rustig met elkander alle bizonderheden bespreken. Vind jullie ook niet?’
‘Wat zal Lientje zeggen?’ vraagde Françoise benepen. Haar broedend denken
duchtte weer nieuwe moeilijkheden van den kant van haar veeleischend en prikkelbaar
zusje.
‘Dat komt er voorloopig minder opaan.’ zei Emmy kort. Maar Moeder met haar
zachte stem vergoelijkte al: ‘Lientje, wel waarom zou die bezwaren maken? Ze houdt
veel van Oom Herman.’
‘Als ze aanstonds komt......’ Françoise zag naar de klok - al kwart voor elven! ‘zullen we het haar dan zeggen?’
‘Nee’, zei Moeder resoluut, ‘alles morgen. 't Is nu te laat en we zijn allemaal een
beetje uit ons gewone doen geraakt. Morgen komt de heele zaak in orde.’
‘Bovendien, je weet hoe Lien is wanneer ze muziek heeft gehoord: gevoelig als
een kruidje-roer-me-niet. Dan loopt ze immers toch iedereen uit den weg.’ Emmy
zei het rustig en zonder het sarcasme, dat soms trilde in haar toon, maar er was toch
een scherpe klank in haar woorden, zooals veelal wanneer ze sprak over Lientje,
wier weinige beheerschtheid en zorgeloos egoisme haar strengeren zin een ergenis
waren.
Moeder stond op en Françoise, wier denken, gewoon aan plichten en plichtjes, nu
door hetgeen zich weer aan haar opdrong om gedaan te worden, uit zijn ongewone
wegen naar het alledaagsche werd teruggesleurd, stond ook op en begon met haar
gewone nerveuse haast rond te zien naar al wat nog gebeuren moest en wát het eerst.
De theeboel stond er nog en dat om bij elven! 't Was ook zoo'n rare avond! En ze
moest nog melk warmen voor Moeder, die altijd nog een glas dronk voor ze slapen
ging en brood snijden voor morgenochtend, want Zaterdags moest Emmy vroeg de
deur uit. De zorgen namen haar en ze was ineens weer vol bereddering.
Emmy geeuwde eens, ze streek over haar oogen en voelde dat ze moe was. ‘Kom’,
zei ze, ‘ik ga maar
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naar bed. 't Is morgenochtend weer een vroegertje.’ Ze kuste Moeder goedennacht.
‘Blijf jij nog werken?’ vroeg ze, stilstaand achter Toos' stoel. ‘Nou, nog even.’ zei
Toos, zonder opzien. ‘Lien is er toch nog niet.’ - ‘Wel te rusten dan’ wenschte Emmy.
‘Wel te rusten’, antwoordde Toos, het hoofd even oplichtend.
Emmy riep een nachtgroet naar Françoise, die in de keuken bezig was en stak de
gang over. Toen ze de trapdeur opende om naar boven te gaan hoorde ze dat beneden
een sleutel in het voordeurslot werd omgedraaid. Het was Lientje, die thuiskwam.
Ze talmde even zonder zelf te weten waarom. Françoise stak haar hoofd om de
keukendeur en riep de gang in: ‘Lientje, sluit je meteen!’ en met een knarsend geluid
schoof beneden de grendel over de deur. Toen liep ze den donkeren trap op, waar de
gewoonte haar den weg op den tast deed vinden. Ook op den zwart-duisteren zolder,
dien ze overstak naar het kamertje, dat ze deelde met Toos. Ze stak nog niet dadelijk
licht aan, bleef nog dralen voor het raam, dat uitzag over de tuintjes der
benedenwoningen met hoog-opgaand, ver daarachter, de boomen van het stadspark.
Zij zag het wiegen der kruinen tegen de lucht, die bleek-licht was, doorblonken van
den schijn van maan. Er was een vreemd-aarzelig gevoel in haar, het was of haar
resoluutheid weg was, nu ze alleen was in het zachte even-doorlichte duister. Toch
was er geen aarzeling. Alleen, evenals daarstraks, een stille triestheid. Ze hoorde
stappen op de trap, toen over den zolder, iemand die binnenging in het kamertje
tegenover het hare. Dat was Lientje, die naar bed ging. Ze ging meestal dadelijk als
ze thuiskwam van een concert, wilde dan met niemand meer spreken. Allen kenden
die gewoonte van haar, schikten zich erin als in iets vanzelf sprekends. Emmy zuchtte
even. Kom, ze zou ook gaan slapen. Moeder had gelijk, ze moesten er vanavond niet
meer over praten, niet meer over tobben. Morgen, als 't weer dag was, als ze met
frissche oogen de zaak konden aanzien......
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Ze keerde zich van het venster af en maakte zich klaar om naar bed te gaan.

II
De kamer stond vol van de gouden blaking der middagzon en van het jubelend
klankengeweld van de piano tegen Lientje's kristal-klare sopraan. Achter het raam,
wijdopen, het groote brok licht-doorgloeid hemelblauw in felste middagstraling. Er
woei een lauwe zomerwind naar binnen met een flauwen geur van hooi en de popels,
die beneden in den tuin stonden, zonden vlagen van ritseling omhoog.
Françoise was met kopjesgerinkel aan de theetafel bezig. Den vollen theepot, waar
ze zoo juist mee uit de keuken kwam, hoog beurend in de eene hand, trachtte ze met
de andere een plaatsje vrij te maken, waar ze hem zoolang kon neerzetten, terwijl ze
het spirituslichtje zou aansteken. De theetafel was al zoo vol, ze keek om zich heen,
op de tafel, die met van alles bedekt lag, was ook al geen plekje open. Ineens besloten
zette ze hem op den grond. Ze morrelde wat aan het lichtje, dat niet dadelijk branden
wou, haar zenuwachtige handen, bij 't minste ontsnapten aan haar wil. En innerlijk
wond ze zich op om haar eigen nervositeit: dat de dingen haar toch ook altijd zoo
jachtten! Dat ze nooit rustig voort kon gaan, eerst het een en dan het andere, maar
altijd alles tegelijk wou doen! Maar och, er was ook altijd van alles en dan dat eeuwige
gezing van Lientje! Daar werd ze gewoon zeeziek van! Hoe Toos daar rustig bij kon
zitten werken! Ze schikte de kopjes naast elkaar en keek met haar haastigen blik de
kamer rond, speurend naar iets, dat mogelijk nog te doen viel voor ze weer naar de
keuken ging. Toos rustig en breed zittend aan de tafel, die ze met haar vele boeken
haast geheel in beslag nam, leek verslonden in aandacht voor haar werk. De
klankendavering, die over haar neersloeg, deerde haar blijkbaar niet. Aan de kleine
tafel voor het raam
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was Moeder bezig een brief te schrijven met die langzame moeitevolle aandacht, die
een ongewoon werk vergt; ze liet vaak peinzend haar pen rusten als overdacht ze
moeizaam en gespannen elken zin. Tegenover haar in haar eigen laag stoeltje, Emmy,
zwijgend, op haar schoot een boek, waarin ze weinig las. Haar gebogen blonde hoofd,
zoo dicht onder den uitbundigen dag, was overzaaid met goudsprankelingen.
Françoise keerde zich om en liep naar de deur. Alles was hier goed en rustig,
niemand had iets noodig. Toen ze den deurknop al in de hand had hief Emmy het
hoofd op en naar Françoise toegewend vroeg ze: ‘Als ik soms iets voor je doen kan?’
‘Welnee welnee!’ weerde Françoise haastig af, ‘er is nu niet veel meer te doen.
Ik moet nog maar even in de keuken zijn, dan kom ik ook zitten.’
Toen ze een half uurtje later eindelijk weer binnen kwam - van alles had haar
immer bedrijvig zijn nog te doen ontdekt - vond ze Emmy aan de theetafel
theeschenkend; Moeder, nog bij 't raam, staarde stil naar buiten en schreef nu niet
meer. Françoise nam haar verstelwerk en schoof zwijgend een stoel naast dien van
Moeder.
Het was even stil in de kamer. Lientje snuffelde in haar muziek, zocht iets naar
haar stemming van zonnigen zomermiddag. Ze zong vanmiddag naar haar eigen lust,
al wat haar in de handen kwam door elkander. Nu zette ze een nieuw muziekblad op
de piano en deed een schallend liedje sprankelen.
Françoise schoof haar stoel wat bij. Hè, nu zat ze eindelijk pas eens rustig. Dit
was wel de prettigste middag van de heele week. Iedereen thuis en het vooruitzicht
van den rustigen Zondag, dat een glans van feestelijkheid over alle dingen lei. 't Was
niet precies te zeggen waarin 'm dat zat, maar het was er en iedereen voelde het.
Nu zat ze te peinzen en kon niet tot werken komen. Ze tuurde naar Lientje en
verwonderde zich. Die zat daar zoo zorgeloos te zingen, al haar liedjes na mekaar.
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Zou ze nu heelemaal niet meer denken aan dat andere? Vanmorgen, toen Moeder
het haar vertelde, wat had ze eigenlijk geantwoord? Een paar woorden maar...... en
zoo heel luchtigjes weg als betrof het de meest gewone zaak van de wereld. En toen
was haar aandacht alweer voor iets anders geweest. Ja ja, zoo'n kind had het toch
maar gemakkelijk. Die leefde heelemaal haar eigen leventje. Wist ze eigenlijk wel
ooit iets van wat er in 't huishouden omging?
Wat was het nu gezellig, zoo samen, en rustig. Hoe zou dat zijn als ze binnenkort
met hun zessen waren? Ja, hoe zou alles gaan? Een groote verandering zou het zeker
geven in hun gezin van enkel vrouwen. Ze zuchtte even, zwaar van hart, met
tegelijkertijd een sterke behoefte er weer over te praten. Was nu alles goed geschikt?
Hadden ze alles besproken? Ze keerde naar Moeder het gezicht, vragend. En Moeder
zelf, een stille glimlach om de mondhoeken, de oogen vol van bezig denken, zei
eensklaps zonder inleiding:
‘We zullen op zijn kamertje een grootere tafel neerzetten. Die er staat is zoo klein
en wankel, daar heeft hij niets aan.’
‘Die op onze kamer staat kan hij wel krijgen’. zei Emmy. Ze had haar boek
weggelegd, haar stil gezichtje was verlevendigd van innige aandacht. ‘En dat aardige
groene kleedje dat erover ligt maakt dan meteen zijn kamer nog wat gezellig. Als
Toos tenminste......’ Ze glimlachte even en zich omwendend vroeg ze:
‘Jij hebt er toch niets op tegen Toos, dat ons tafeltje naar Oom Herman z'n kamer
verhuist?’
Toos schrok op uit haar werk. Ze had in haar aandachtig-bezig-zijn maar half
gehoord en de kamer stond vol muziek. Ze vroeg, nog maar half erbij, riep toen
plotseling driftig-ongeduldig: ‘Toe Lien, schei toch eens even uit met je gejubel! Je
kunt je eigen woorden niet verstaan!’
Maar Lientje maakte nog zoo'n haast niet. Ze zong rustig de laatste strophe van
haar liedje uit en keerde
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zich toen langzaam om op haar krukje. ‘Wel, wat heb jullie dan zoo druk te bepraten,
dat ik niet eens rustig studeeren kan?’
‘Noem jij dat maar studeeren!’ snerpte Toos. ‘Als je een heelen middag voor je
plezier liedjes zit te zingen!’
Lientje achtte het beneden zich nog iets te antwoorden, zooals ze in 't algemeen
oneenigheden en scènes, als iets vulgairs, beneden zich vond. Haar blank blond
gezichtje, blonder nog dan dat van Emmy, doch zonder de klaarte van dier rustige
grijze blikken, had even een smadelijk trekje. Er was welhaast altijd iets van dédain
in haar koele blauwe oogen. Dat was er ook nu, terwijl ze, met langzame aandachtige
teugjes genietend het kopje thee, dat Emmy bij haar had neergezet, luisterde naar
het eensklaps levendig gesprek, zonder eraan deel te nemen.
Natuurlijk Oom Herman! Oom Herman und kein Ende! Dat was nu al zoo van
gisteravond af. Moest daar nu zoo'n drukte over gemaakt worden? En zoo enthousiast
als ze daar nu over waren, Moeder en Françoise vooral. Zeker, ze vond het ook best,
dat hij het nu eindelijk bij hen eens goed en rustig zou hebben. Waarlijk, ze vond het
heel prettig, zei ze nog eens bij zichzelf. En haar toch niet al te precies aanvoelende
gedachten, gleden even langs dit feit: dat ook haar verheugde, wat ging gebeuren,
zonder dat zij evenwel van deze verheuging zich zoo nauwkeurig rekenschap gaf.
Het was bij haar niet als bij de anderen een verteederend verlangen te mogen
koesteren, te mogen goeddoen wie zoo lang had ontbeerd het allerbeste: gezinsliefde,
het was de berekenende begeerte van haar koel trotsch hart, dat zich verheugde nu
iets kon worden terugbetaald voor genoten weldaden, die soms moeilijk te dragen
waren geweest, niet door liefdevolle bekommerdheid om wien ze schonk, maar door
het bitter en kil besef van schuldig zijn.
‘Het kamertje zal er nog gezellig uit gaan zien met een stuk of wat aardige dingen
en een nieuw gordijntje voor
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't raam.’ zei Toos, die in volledige aandacht voor de kwestie haar boeken vergat.
‘Wat een geluk, dat we dat oude ledikant nog hebben!’
‘En overvloed van beddegoed,’ zei Moeder en toen zuchtte ze zachtjes, want ze
dacht aan de betere tijden, waaruit al die goede dingen waren bewaard gebleven.
‘Maar ik vraag maar, waar blijven we met den rommel, die er af komt.’ vroeg als
mijmerend voor zich heen Françoise. Wat waren er toch altijd een zorgen en zorgjes,
waar je mee in den weg zat!
‘Kom Fransje, dat vinden we wel,’ suste Moeder, maar Toos, gauw bruusk en
ongeduldig, viel al uit:
‘Wat jij toch altijd zit te suffen over dingen, die er niets opaan komen! M'n hemel,
de zolder is nog ruim genoeg!’
‘Als maar eerst z'n kamer in orde is’, zei Moeder bedarend, ‘dat is de hoofdzaak.
Dan kan hij rusten en beter worden.’
Françoise's glimlach ging zacht en vreugdig over haar bezorgdheid heen.
Wat zouden ze veel voor hem kunnen doen, hem veel kunnen geven, wat hij nu
miste. 't Was toch wel heerlijk.
Om den mond van Lientje, die haar aanzag, beet het smalend trekje scherper. Ze
hield niet van Françoise, wier benepen tobberigheid en goedhartige maar soms
vermoeiende bekommernis om allen en alles haar rappe spotlust wekten. Ook niet
van Toos, die haar dikwijls stootte met haar soms onbehouwen scherpte. Haar
koel-ikzuchtige natuur gaf zelden liefde. Moeder stond teveel buiten haar leventje
en wat ze voor Emmy voelde was, meer dan genegenheid, een onbewuste erkenning
van een kracht boven de hare, Emmy's rustige zelfverzekerdheid, waarin ze ongeweten
haar meerderheid erkende.
‘Moeder,’ vraagde Emmy, haar hand op het beschreven briefvelletje, ‘Is de brief
nu klaar?’
‘Ja’, zei Moeder, ‘die is klaar. Ik heb niet veel geschreven, alleen maar...... hier,
lees jullie zelf maar.’
Emmy las 't eerst, gaf het briefje door aan Toos.
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Die gelezen had sloeg zwijgend de anderen gade, wachtte. Eindelijk Françoise, die
na lang en langzaam lezen, half aarzelend den brief aan Lientje reikte: ‘Hier Lien,
wou jij ook......?’
‘O!’ zei Lientje en ze nam den brief met haar gewoon indifferent gebaartje. Maar
ze las hem toch en ondanks haarzelf was er in haar even een zacht ontroeren om
Moeders goede eenvoudige woorden. Zwijgend gaf ze den brief aan Emmy weer,
toen, om toch iets te zeggen, daar het zoo stil nu was opeens, vroeg ze ‘En wanneer
had u nu gedacht, Ma, hem hier te laten komen?’
‘Wij zullen eerst zien wat hij antwoordt’, zei Moeder, ‘en Maandag alvast beginnen
met het kamertje schoon en in orde te maken. Dat is gauw genoeg gebeurd. En dan......
ja, dan misschien die week nog wel......’
Door de boomen in den tuin beneden zoefde een windsuizing, een vogel trillerde
even en was toen weer stil.
Françoise, strak-wegturend door het hoog-lichte venster, zonder dat nochtans haar
mijmering iets anders aanschouwde dan de beelden harer gedachten, vond zichzelf
terug uit haar peinzing door een plotse moeheidskramp in haar star naar het raam
afgewend hoofd. Haar oogen staken van het onbewust wijdopen staren in het
middagfelle zonneblauw.
Het was Emmy, die het eerst weer sprak. Ze schoof het briefje in het couvert en
sloot het. ‘Zal ik die nu maar even wegbrengen, Moeder? Dan heeft hij hem
morgenochtend nog.’
‘Goed kind,’ antwoordde Moeder en ze had weer haar zachten glimlach, waarin
nu wel blijdschap was. En glimlachend nog, doch met een trilling bevend in haar
stem, zei ze innig: ‘Och, nu zal hij dan toch eindelijk eens tot rust komen.’
Emmy was opgestaan. ‘Dan ga ik nu even. Hebt u soms nog iets, Moeder?’
‘Nee kind, niets, dit is alles.’
Even bleef het stil nadat Emmy de deur achter zich had dichtgetrokken. Toen stond
Toos op, hoog rekkend
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haar gespierd kloek lijf, met een geeuw en een diep volademen van haar longen
zuchtte ze zwaar en behagelijk; hè hè, dat deed goed, dat maakte je weer fiks en
wakker, en de dadelijk gereede aandacht toen ze weer achter haar boeken zat deed
vervagen het verlangen, dat een oogenblik in haar oogen had geblonken, toen ze
wegstaarde in het fel-zonnige buiten.
Lientje, nog op haar krukje, keerde zich weer naar de piano. Ze neuriede zoemend
tusschen haar losjes gesloten lippen en tastte met voorzichtige vingers naar een paar
accoorden.
Dicht bij elkaar in de innige vertrouwelijkheid om het zich en de andere van
hetzelfde vervuld weten, begonnen Moeder en Françoise een fluisterend gesprek.
Soms zuchtte Françoise zachtjes, doch het was niet van bedruktheid, gelijk zoo vaak.
Ze voelde geen zorgen, geen benepen bekommernissen nu. Er was een groot en rustig
geluk in haar. Ze dacht aan den brief, die nu al wel in de bus zou liggen. Ze dacht
aan dat zeer nabije, de groote verandering, die te gebeuren stond. En het werd warmer
in haar en gelukkiger. Ze zag rond in de kamer met een geheim bedoelen, dat haar
zelf ontging. Maar bewust dacht ze, ‘wat zal hij het goed hier hebben, goed!’ Want
dat wilden ze toch allemaal. Er ging een vreemde zachte ontroering door haar heen.
Wat voelde ze nu? Wat was die wonderlijke blijdschap in haar? Maar ze wist, schoon
toch zoo weinig gecompliceerd van wezen, haar eigen innerlijke verwardheid niet
te ontrafelen. Zij wist niet, dat wat haar ontroerde was het bindend gevoel van
eenswillendheid, wijl het een en hetzelfde was wat nu hun geest bewoog: Wat Moeder
haar zachten glimlach gaf, wat Toos zachter en stiller deed zijn en Lientje iets minder
ver van hen allen weg, wat over Emmy's klaar gezichtje legde dien inniger glans en
wat haar eigen schuchtere hart van een warm geluk doorzonde.
Buiten zong een klok vijf diepe galmen, die lang nazoemden in den zomermiddag.
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III
Over de druipende boomen hing de stille grijze regenmiddag.
Als een droomerige muziek ging de suizing van de regendroppels op het loover,
dat roerloos hing in de windlooze lucht. Slechts bewoog telkens een blad wanneer
het een te zwaar geworden blinkenden druppel vallen liet. Het was warm, schoon de
zon schuil ging achter de wolkenegaalheid en Françoise had dan ook het raam hoog
opgeschoven om tenminste een enkel zuchtje frissche lucht naar binnen te krijgen.
Maar het was zoo stil, dat zelfs de tullen gordijnen voor het venster niet bewogen.
Wel kwam er een zoet-frissche geur van zomerregen binnen, die denken deed aan
vochtige welige weiden.
Françoise, alleen in de kamer, stond, leeg van doen en denken, bij de tafel, waarop
ze met beide handen steunde haar moe lijf op haar armen neergebogen. Haar oogen
staarden in de bleeke trilling van den regen tegen het luchtegrijs. Zonder dat zij ze
zag vlamde in haar blik het fel-bloedend rood van de rozen, die op het kleine tafeltje
bij het raam stonden. Een vogel klapwiekte langs met een korten schreeuw.
Zij richtte zich op uit haar half-gebogen houding. Ze hoorde ineens de stilte, waarin
niets was dan de monotone regenmuziek. De kamer rond haar zag zoo ongerept, zoo
verlaten, als was zij in een huis waar niemand woonde. Wat een vreemde
Zaterdagmiddag was dit! Ze dacht aan de vorige, die nu zoo onwezenlijk ver terug
leek. Toen waren zij allen bij elkaar en zij dachten en praatten al maar over dat eene,
en nu, een week later, stond ze te wachten, wijl dit, wat van alle denken en zorgen
het doel was geweest, nu komen ging. Het leek haar eindeloos lang terug sinds zij
den brief ontvingen, vier dagen geleden, die het nog onzekere tot een feit maakte en
toch waren die dagen in de velerlei beslommeringen, die nog noodig bleken,
verwonderlijk ras vervlogen. Zij begreep maar niet hoe dat kon samengaan.
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Van het penduletje vielen vier korte haastige tikken, snel vervluchtigend in de
kamerstilte. Al vier uur! bedacht ze met een schokje. Over een half uur kon hij hier
zijn. Wat een rustige gedachte, dat Toos hem van ginds gehaald had en hij dus niet
alleen had gereisd. Toos was flink! En Emmy kwam misschien wel gelijk met hen
mee, als ze vroeg genoeg was, had ze gezegd. Waar Moeder nu toch bleef zoo lang!
Die was maar even naar boven om zich op te knappen. De onrust greep haar weer,
dreef haar om iets te gaan doen, hoewel er toch niets meer te doen was nu. Ze vergat,
dat ze moe was, dat haar rug pijn deed van moeheid. Zou ze nog even naar boven
loopen, zijn kamertje gaan zien? Alles wàs nu toch wel in orde?
Toen het half vijf sloeg zaten zij samen, Moeder en Françoise, op haar gewone
plekje voor het raam. Alleen was het tafeltje met haar beider stoelen wat opzij
geschoven om aan den anderen kant een plaats vrij te maken voor een grooten ouden
leunstoel, die jaren lang met veel andere ongebruikte zaken in het rommelkamertje
had gestaan. Wat een heerlijk makkelijk meubel bleek die nu! Er lagen twee zachte
kussens in, die Emmy den avond tevoren nog gauw in elkaar had genaaid. Wat een
vreemd aanzien gaf het aan de kamer! Of 't hun kamer niet heelemaal meer was.
Françoise moest er aldoor naar kijken, of 't dat wat komen ging vast zichtbaar maakte.
Ze huiverde telkens even en had kille handen ondanks de broeierige zomerzwoelte
in de kamer.
Moeder sprak weinig. Ze luisterde mijmerend naar het zingen van den regen, dat
gaandeweg zachter was geworden. In de grijze lucht, die zoo effen niet meer leek,
beefde een verholen schijn, die een zachten weerglans lei over het geboomte van het
park, donker opstaand tegen de lucht. Toen, het leek plotseling, bleek de regen
opgehouden.
‘Nu treffen ze het nog’, zei Moeder, ‘Ze zullen tenminste droog hierheen komen.’
‘En de zon komt door’, glimlachte Françoise. Ze
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boog zich dieper naar het raam. ‘Kijkt u maar, over de boomen. En er komt overal
blauw in de lucht.’
‘'t Wordt mooi weer. 't Zal warm worden.’
Zij zwegen, de stilte zoemde om hun bezige hoofden.
Tot een fel rang van de bel door de stilte scheurde - gelijktijdig rezen zij overeind.
‘Nee...... 't kan niet......’ hakkelde Françoise nog, terwijl ze nerveus-gejacht naar de
trap liep. ‘Toos heeft den sleutel.’
Maar voor ze had kunnen opendoen had Toos zelf, nog juist bedenkend, dat ze
een sleutel bij zich had, de deur geopend en zich omlaagbuigend in de bocht van de
trap, zag Françoise de moeizaam gaande gebogen oudemannenfiguur, moeilijk den
drempel opstappen, een hand tot steun aan de deurpost, en hoorde ze hoe Toos, die
aan den anderen kant hem stutte, met haar frissche metalig-klinkende stem
moedgevend sprak:
‘Ziezoo Vadertjelief, nu nog een trapje op, dan zijn we er hoor!’
Françoise trad terug voor haar moeder; na een korte aarzeling of ze op de gang
zou wachten ging ze toch maar weer de kamer binnen. Haar hart bonsde, haar handen
beefden, een schreiensreede ontroering trilde door haar heen. O, wat duurde dat lang!
Had hij zoo'n moeite met de trap? En ze dacht vluchtig, moeilijk zich bezinnend, hoe
lang was 't ook geleden, dat hij bij hen kwam, de laatste keer? Drie, vier maanden,
een half jaar? of langer? Toen was hij toch nog wel flink geweest.
Staande in de deuropening staarde ze naar de trap, waar Moeder, de armen
uitgestrekt, zich neerboog. Ze hoorde de strompelende passen op de bovenste treden
- eindelijk, eindelijk stond hij boven - - en toen zijn stem met dien vreemden bijklank
van geforceerde luchtigheid, die de oude vroolijkheid niet leek:
‘Daar heb je nu de ouwe man, Marie! Strompelend en wel, zooals je ziet.’
Hij wilde klaarblijkelijk nog iets zeggen, maar moeheid sneed hem den adem af.
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Het was Françoise, die hem het laatst begroette. Toen ze haar armen om zijn hals
sloeg voelde ze het eensklaps week in zich losbreken, plotseling snikte ze, hevig en
onweerhouden. Noch Moeders verschrikt hoofdschudden, dat ze juist nog zag, raar
gebroken door haar tranen heen, noch Toos' vermanende stomp, noch ook haar eigen
besef van het verkeerde harer onbeheerschtheid konden haar doen ophouden. Niet
voordat ze, door haar tranen heen, zag den trek van licht misnoegen op het gezicht
van den ouden man, waarin de uitgeputheid diepe voren had gesneden, vond ze
eenigszins haar zelfbedwang terug. Ze liet hem los en veegde haar oogen af,
beschaamd en onthutst.
‘Je moet niet zoo overgevoelig doen.’ zei hij verdrietig en een beetje knorrig.
Met een moeilijk, bijna pijnlijk doorbuigen van zijn afgetobd lijf liet hij zich in
den leunstoel neerzakken; Moeder en Toos elk aan een kant steunden hem. Moeder
schikte de kussens en Toos vond alweer haar grappende woorden, die over zijn
verstrakt gezicht, waarin moe de mond soms openzakte, een vaal glimlachje deden
aanlichten.
Françoise, nog met een beven om haar mond, dat ze niet beletten kon, stond,
vreemd hulpeloos en nutteloos zich voelend, bij de tafel, waar haar handen iets
zochten voor hun krampende nervositeit, maar niet vonden. Ze trachtte vergeefs haar
kroppende ontroering meester te worden. Al maar welden haar tranen, als buiten
haar wil om, en angstig hield ze zich weg, vreezend, dat hij haar zien zou. Met een
schok ervoer ze een gevoel als van bevrijding toen een zacht schellen van beneden
opklonk, dat ze onmiddellijk herkende als dat van Lientje. Terwijl ze de gang opliep
om open te doen hervond ze het besef der dagelijksche dingen en voelde haar
hooggestuwde ontroering wegebben.
Toch bleef er heel den verderen dag een zacht en mild ontroerd-zijn in haar. Maar
ook de gezichten der anderen zag zij van deze zelfde bewogenheid overwaasd. Het
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deed de stemmen dieper klinken, het maakte de gebaren zachter. En heel die avond,
terwijl zij daar weinig sprekend bijeen zaten in het aansluipend duister, dat langzaam
verdiepte tot fonkel-zwart blauw, leek verstillend vervuld van hun aller zelfde
ontroering.
Hij zat daar in zijn stoel, meestal zwijgend en zonder bewegen, en staarde met
pijnlijke strakheid in het groote brok lucht boven de boomen, waarlangs de dag
langzaam afzonk. Zijn besef van de omgeving leek vergaan in een starre mijmering.
Nu en dan was er een beven om de mondhoeken, die omlaagtrokken in het uiterst
versmalde gezicht, waarvan de rimpelige, wassig-witte huid alleen strak leek te zitten
over de fel-opbultende jukbeenderen. Onder het witte nog zoo welverzorgde haar
klopten de aderen aan de slapen met onregelmatige bonzingen. Hij zat licht achterover
geleund, haalde wat moeilijk adem en op de beide stoelleuningen lagen zijn handen,
brekens-broze witte skelet-handen met scherp toegespitste vingers. Over de waswitte
huid ging het vreemde spel van rustelooze blauwe aren. Ze lagen daar als twee
wonderlijke dingen van een eigen afzonderlijk leven. Emmy naast hem, stil in de
ongewone peinzens-zware stemming van dien avond, waarin slechts zoo weinige
woorden heen en weer gingen, overdacht wat een vreemd geheimzinnig ding toch
was zoo'n hand. 't Was of heel het leven van een mensch daaraan was uitgesproken,
zijn daden en zijn droomen, zijn diepste verlangens, zijn vreugde en zijn leed, of
alleen maar meer verhelderde oogen noodig waren om de teekens te kunnen lezen.
Ze beschouwde vluchtig zijn strakke witte gezicht. Wat leek hij ver van hen allen
weg, alleen levend zijn eigen innerlijk leven, dat zij niet benaderen konden. Besefte
hij wel hoe stil zij daar allen zaten, ongewoon en vreemd uit hun doen? Lientje, die
niet piano spelen durfde en verveeld wat snuffelde in de krant, die ze anders nooit
las, Toos, die wel wou gaan werken, maar er ookal niet toe komen kon en met zichzelf
niet goed
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raad wist, en in haar stoel bij het raam Moeder, de leege handen rustend in haar
schoot, stil-genietend van de eindelijke rust na een week van drukke beslommeringen.
Françoise, als meestal bezig met haar verstelwerk, het effen moe gezicht diep erover
gebogen, nu het al donker worden ging, was misschien de eenige, dacht Emmy, voor
wie het leven alweer eenigszins zijn gewone aanzien had.
In de kamer begon nu het duister de dingen te verdoezelen. De diepe hoeken
verloren zich als onder donker floers. Maar achter het breede venster, waarrond zij
allen zaten in wijden kring, was de avond als een diepblauw wonder. Omlaag in den
tuin der buren, de populieren in de rustelooze rust van hun loover nog vangend bleeke
schichtige lichtschampen, verder daarachter, donker rijzend erboven uit, de boomen
van het park, een onbewogen massa, zwaar onder het nog licht-uit-stralend nachtblauw
van den hemel, die een eindeloos diepe koepeling daarboven was. En al zwaarder
lei zich over alle dingen het blauw, somber en diep, als het blauw in oude kerkramen.
‘De avonden zijn zoo heerlijk! Het is haast zonde om licht te maken en om naar
bed te gaan naderhand.’ zei Moeder. Haar handen, licht nog zoo dicht bij het raam,
lagen rustig over elkaar gelegd. ‘Wat is het nu stil buiten; je hoort het gaan van den
wind door de blaren.’
‘Als we hier zoo in den avond voor het open raam zitten,’ zei Emmy zacht ‘dan
kan ik me altijd verbeelden, dat we ergens heelemaal buiten wonen. Nu zie ik niets
meer van de huizen, ik zie alleen boomen en licht. En ik hóor de boomen. En het
ruikt net of we buiten zijn, zoo frisch en geurig...... hè, heerlijk toch als je nog met
open raam zitten kunt!’
‘'t Is anders gauw genoeg weer uit!’ Lientje zei 't een beetje knorrig. Ze verveelde
zich, vond 't een verloren avond. Enfin, voor een keer......
Maar Moeder, met iets van schrik, rees plotseling overeind, en ze strekte een hand
al uit naar 't venster......
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‘Oom, 't wordt u toch niet te koel zoo, met dat wijd open raam?’
‘Welnee, welnee!’ antwoordde hij haastig, een weinig zich oprichtend, als
verschrokken van de onverwachts tot hem gerichte vraag, en gedecideerder: ‘Niet
dichtdoen alsjeblieft!’ In zijn vriendelijke moede stem klonk, nauw merkbaar, een
licht autoritair accent.
Het bleef even stil. Toen kwam vanuit het duister waar zij zat, het diepst in de
kamer weg, het lachen van Toos. ‘Wat is dat grappig’, zei ze tot den ouden man, ‘dat
we u allemaal Oom noemen, Moeder ook! Ik krijg het gevoel, dat dat een soort
gelijkheid schept tusschen Moeder en ons, zoodat we haar nu eigenlijk maar Marietje
moesten noemen.’
Hij lachte weerom en er glansde even iets vroolijks in zijn diepe oogen. Het was
voor 't eerst dien avond, dat zij hem - zij 't slechts voor een oogenblik - zoo zagen.
Hij bleef nu een weinig voorovergebogen zitten en luisterde, schoon zelf zwijgend,
met meer belangstelling naar wat er gesproken werd. Maar zijn gezicht bleef effen
als had de moeheid er de spieren verslapt en verlamd. Alleen soms Toos' woorden
brachten wat kleur in de strakke egaalheid van zijn gelaatsuitdrukking. Het scheen,
dat zijn gebrokenheid, zijn geestelijke en lichamelijke moeheid, zich gretiger nog
dan tot de rust wendden tot haar blijgestemdheid, haar sterke robuuste vroolijkheid.
Tot eindelijk in een stilte Lientje voorzichtig probeerde: ‘Oom, zou 't u hinderen
als ik wat muziek maak?’
‘Maar natuurlijk niet!’ zei hij bijna heftig. ‘Doe toch wat je wil. Jullie moet om
mij niets laten van wat je gewoon bent te doen. Niets!’
Lientje zat dadelijk aan de piano. Wat was 't donker! Ze kon bijna geen toetsen
meer zien. Ze stak de beide kaarsen aan en draaide ze naar zich toe. Dan zocht ze in
haar muziek en zette een blad op de piano.
Toen stond ineens de stille kamer volgestroomd van
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een zingende klankenruisching, terwijl over de duisternis beefde de gele kaarsenschijn,
die goud werd tegen het orgelend-zware blauw daarbuiten. Er was onder den
klankenval de diepe stilte van luisteren, zoo diep, dat in de kamer de windsuizing
hoorbaar was, wanneer even de muziek verstilde. De geur van den zomeravond, die
bij lauwe vlagen binnendreef, leek geen andere zinsberoering dan die der muziek.
Rust waarde om hun aller hoofden. De gespannenheid om het nieuwe, die heel
den avond als een verzwegen ontroering hun gezichten verstrakkend, hen vreemd
had doen zijn voor elkander, het mild en gemakkelijk zich geven van hun harten had
bedwongen en bedrongen, viel af en verschrompelde. Een verwarmende innigheid
omving hen allen gelijkelijk, het verteederend wijd gevoel van tezamen te hooren,
elkander zeer lief te hebben. Zij spraken niet maar zij zagen elkanders oogen,
begrijpend en diep van warmte, elkanders monden, waarrond een glimlach ging, een
ontroering beefde. Emmy was wat dichter naast den ouden man geschoven, soms
lag haar rustige kleine hand op de zijne, waardoor de rustelooze kloppingen joegen
en die kil aanvoelde ondanks de warmte. Glimlachend zag ze naar Toos, die achter
haar gesloten lippen zacht meeneuriede met Lientje's spel. Ze zag naar Moeder, die
zat stil-blijmoedig als altijd, met zoo vredig-overglansd gezicht of ze nu niets meer
wenschte en naar Françoise, maar die zat van haar afgewend, het gezicht weggebogen
uit den gelen kaarsenschijn. Ze hield haar rug wat opgetrokken, zooals meest haar
gewoonte was, heel haar schraal armelijk bovenlijf in het gladde grijze blousje was
licht gebogen. Het kon lijken of ze niet luisterde en, verloren in d'eigen
gedachtenwoeling, wegstaarde in het avondblauw, maar soms trok een siddering
door haar handen, die met nerveus ineengestrengelde vingers lagen in haar schoot.
Een diepe ontroering, te zwaar en te wijd voor haar eigen moeilijke denken,
overgolfde heel Fransje's ziel. Ze wist alleen maar, dat alles goed was...... goed en
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zoo licht en gemakkelijk. Hoe kon een mensch toch ooit klagen of tobben of bang
zijn voor de dagen, die kwamen...... Alles ging vanzelf als je mekander lief had. Ja,
dat was 't, mekander liefhad! Het brandde prikkelend in haar oogen, tranen, en ze
wist niet waarom. Ze zag de sterren aan den nachtblauwen hemel, groot en gouden
en het was als zag ze een wonder. En ze hoorde Lientje's stem, gedempt, zooals een
Moeder sluimerliedjes zingt bij haar rustend kind, als hoorde ze haar dezen avond
voor het eerst. Zong Lientje wel ooit zoo mooi als nu? Met een zachte verteedering
in haar hart wilde ze omzien naar haar zuster aan de piano, maar toen ze het hoofd
wendde scheen eensklaps de kaarsenflakkering haar in d'oogen en deed vonken
spatten in haar tranen. En met een plotselinge ontsteltenis dacht ze aan daar straks,
toen Oom haar knorrig weggewezen had om haar onbeheerschte schreien en duchtte
ze, dat hij nu weer haar tranen zien zou. Dus zwierven haar schichtige blikken vluchtig
langs hem, echter haars ondanks gegrepen toen ze bespeurde, dat hij haar aanzag.
En in de schrik, die in haar opvlamde, wist ze niet anders te doen dan hem toe te
knikken, onthutst, maar toch vol haar oogen en de buiging van haar lippen van die
in haar opwellende mildheid. En hij knikte terug, twee-, driemaal, zacht en ernstig,
zonder een zweem van die lichte geprikkeldheid, die soms plotseling en vluchtig
heenschoot over zijn wrang-doorgroefde, schrompelige gezicht.
Toen Lientje met spelen ophield sprak niemand. De stilte, nog doorzongen van
de natrilling der muziek, was licht en broos. Toen sloeg, verweg, een torenklok tien
langzame slagen. Ze telden allen, zwijgend, de sonore galmen, die aanzongen door
de stilte.
‘Tien uur,’ zei de oude man. Hij drukte de witte skelet-handen vaster tegen de
stoelleuningen en hief zich, langzaam, moeilijk. Emmy en Toos, elk aan een kant,
haastten zich hem te steunen.
‘Nu gaat de ouwe baas naar z'n mandje’, schertste
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hij, om zijn moeden mond beefde een vaag glimlachje. ‘Ik ben moe. Je muziek heeft
mij opgehouden, Evelien. Ik was zelf vergeten, dat ik moe was.’ Lientje glimlachte
om haar statievollen naam en ook, toch wel gestreeld, om zijn sober compliment.
Toen hij de kamer uit was en ook Moeder, die nog wilde zien of boven alles in
orde was en Françoise, die in de keuken had te doen, leek de kamer plotseling leeg.
Lientje sloot de piano, blies de kaarsen uit...... even was het geheel donker en zagen
zij de overweldiging van den sterren-bezaaiden blauwen nacht, toen plofte het gas
aan in de geelzijden omkapping en Emmy schoof de gordijnen dicht. Ze stonden wat
vreemd en aarzelig; de avond was om, toch was het vroeger dan zij gewoon waren
naar bed te gaan, vooral op Zaterdagavond. Toos deed een stap naar de tafel, haar
hand uits rekkend naar de krant, die er lag. ‘Dat was de eerste avond,’ zei ze
half-peinzend en Emmy en Lientje hoorden een vreemden klank van ernst in haar
zelden ernstige stem.
(Slot volgt).
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Verzen
Door Morie Metz-Koning.
Ont-waand
Een mentaal gedicht.
Voor wien aan sluiers van den Waan ont-wond
Zijn eigen goddelijken geest, bestaat
Nog enkel maar het Een dat Eeuwig is:
Het Al-tijd; het Al-om; het Oogenblik,
Dat Nu en altijd Nu en overal
Het ‘Nu’ doet zijn: het ‘Nu’ dat nimmer wordt,
Noch was, maar is; en in zichzelf
Is Kern, waar wij, zèlf Kern, de Kern van zijn.
Want afgescheiden in verscheidenheid
Zijn we ongescheiden. Nergens is het Niets
Dat lets tot ‘Iets’ kan maken; 't Zich tot ‘Zich’;
En toch is alles in het ‘Zich’ tot Eén.
Het Beeld van 't Beeld is zelfs geen ‘Beeld’,
Wijl Beeld tot Beeld wordt door het Tegenbeeld,
En Tegen-beeld van 't Beeld bewijs zou zijn,
Dat ergens op een Plek een leegte was.
Daar is geen Wan-hoop, of zij bergt de Hoop.
Wan-hoop is weer-stand tegen Hoop, en nooit:
Dat wat be-staat. Alleen de Hoop bestond;
En willig duldt zij Wan-hoop, met een lach
Van hoop, omdat Zijzelf: de Kern, wel weet,
Dat zij slechts sterker naast heur wan-begrip
Te voorschijn treedt, in de eindlijk rijpen geest
Van hem, voor wien de Waan heur sluier scheurt.
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Waan-zin bestaat niet; want de Waan der Zin
Bewijst, dat zij ont-stond uit Tegen-zin,
En geen ‘Zin’ is, maar Schepsel van den Waan,
Tijdlijk gescheiden van der dingen zin.
Waan-zin bestaat niet: ‘Zin’ sluit ‘Waan-zin’ uit,
Gelijk het Licht het Duister uitsluit; en
't Geluk het On-geluk; en Moed ont-moediging.
Waanzin is het ver-waan-d zijn van den Zin.
In elken Duivel woont een engel, daar
Het Booze Weerstand is en geen Bestaan.
Lucifer's haat ont-stond uit Tégen-stand,
God was en is en zal Be-staande zijn,
Als alle Tegen-stand is opgelost
In 't ééne Eén, dat Alles is en nooit
Weerstand kan wezen tegen Zich; slechts dàt
Wat ieder Beeld weerspiegelt in Zichzelf.
Want aan de Duisternis ontstijgt het Licht,
En Duisternis is slechts de Sluier, waar de Waan
Onze ooge' in hult, als onze blik verzinkt
In eigen-waan en zich in Zich ver-waan-t.
Alleen het Licht be-staat: de Duisternis
Bergt als haar Kern het Licht. Zij kan niet zijn,
Als niet het Licht geweest is en be-wees,
Dat Duisternis, be-staande, 't Licht weer-stond.
Dus, wie aan sluiers van den Waan ont-wond
Zijn eigen goddelijken geest, hij weet,
Dat enkel dat wat Eeuwig is, be-staat.
Dat alle Beelden weerstand van den Waan
Zijn, tegen Dat, wat beelde-loos be-staat:
Oneindig hoog, oneindig diep in ons:
Een Eeuwigheid van grenzeloos Geluk,
Dat, wie naar woorden wenscht, zich Liefde heet
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Het einde.
Eens zal de wereld stil zijn en volstreden,
En alles zal verzadigd zijn in weten.
Wijl niets om niet was, is er géén vergeten:
De ziel behield, wat ze in 't verleen geleden.
En op een hoogen berg zal zijn een Tempel,
Heel wit en stil, met wanden kalm en blankend.
En ééne menschen-priester, eenzaam dankend,
Zal zwijgend uitzien op den leegen drempel.
En in zijn geest zal alles zijn vergaderd
Wat millioenen jaren weten brachten.
Van godenrust zijn alle zijn gedachten
Wanneer hij tot het Allerheiligst' nadert.
En met door eeuwen leed gewijde handen
Legt hij de laatste wierook in de lampe,
En ziet met zachten glimlach, hoe de dampe
Ten tempel uitzweeft, langs verlaten landen.
En hooge zal de blinde Godheid tronen;
En 't laatste offer van de laatste dagen
Zullen Zijn englen aan Zijn voeten dragen;
Maar door geen woord zal Hij den priester loonen.
En in den Tempel zal de priester buigen,
En knielend, op tot God zijn armen strekken;
Dan zal de dood zijn ziel ten leven wekken
En van God's wijsheid in zichzelf getuigen.
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Ik zie...
Ik zie in nevels van het onbegrepen
En ongeweten leven, dolend gaan:
De vage menschen in hun vagen Waan,
Met voeten die van slavenketens sleepen.
Ik zie hun zielen, àl van angst beknepen;
Hun daden, zonder zekerheid gedaan;
Hun woorden, die maar aarzlend henen gaan;
Hun oogen, die in logendroomen dweepen.
Hier zie ik lichten, soms, een enklen blik,
En daar een hand, maar in een half gebaar;
Soms zonneluister op wat glanzend haar,
En altijd weer: 't verschrompen als in schrik.
Ik zie de mensche' in vreemde, vage scharen,
Als oude Kinders, die nooit Menschen waren.
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Eenzaamheid.
Dolend in dooding van vergeefsche daden
Zoekt nu mijn voet een eindelijke rust:
De vrede van een goud-omstarde kust,
Waar niemand weet, wat eens mijn lippen baden.
Ik zoek, omward van bleeke neveldraden,
De blauwe koelte, die mijn lijden bluscht;
In Eeuwigheid mijn oogen open-kust,
Om, ziende, 't raadsel van de Sfinx te raden.
Maar langs de blinde klippen rond me heen
Flitst er in wolken, wild en dondergrauw.
Een bliksemstem, of God me zeggen wou:
Wees in uzelf slechts met Uzelf alleen.
En tot zichzelf verstild in eigen strijd
Weet er mijn ziel haar eeuwige eenzaamheid.
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‘Klein-Maarten’
Door Jenny Mollinger.
Wanneer je 't hoofdje heft naar mijn gezicht
Om mij te kussen, is het of een licht
teer vlindertje komt strijken langs mijn wang...
...Je jonge stemmetje klinkt als 't gezang
van 't vogeltje, dat zijn tevreê-zijn luid
in blijde klankjes van verrukking uit...
Je oogen zien iets dat wij niet meer zien...
Wat weet jij, beter, méér dan wij misschien?
Wat denk je toch, wanneer je handje loom
't spel vallen laat, je oogen wijd van droom
ons aanzien, met zoo'n blanken glans er in,
als vond je plotseling het fijn begin
van hemelsche, eens gehoorde melodij;
als keek je even aan je spel voorbij
naar iets, ons onbekend in aardsche woôn,
dat leeft in 't Land waar alles ijl en schoon
en zuiver is...; als werd je afgeleid
naar door den mensch vergeten zaligheid...
...Dan, langzaam, glijdt er om den kindermond
een lachje; om het bloote knietje rondt
het handje zich, en onder 't hoofdje fijn
rekt zich het naakte rugje, teer van lijn...
...En in mij zwelt het zalig weten aan,
dat er op aarde wonderen bestaan...
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Lèestafel.
C. Serrurier. De Pensées van Pascal. Uit Valkhoff. Fransche Kunst. Leiden.
A.W. Sythoff, 1919.
Mejuffrouw dr. C. Serrurier heeft in Valkhoff's bibliotheek Fransche Kunst een
inleidend overzicht gegeven der Pensées van Pascal. Zij heeft daaraan ten gronslag
gelegd den arbeid waarin M. Brunschvigg die onsterfelijke fragmenten heeft
uitgegeven. Er zijn wel weinig geschriften rijker aan vruchtbare gedachten, kiemen
van invloedrijke beschouwingen bevattende, dan deze fragmenten eener apologie
des Christendoms. Zoowel aangaande den rijken geest van den denker, als over zijn
tijd, zijn invloed op dien tijd en op het nageslacht, als omdat hij typisch gedachten
en gevoelens vertegenwoordigt van blijvend belang, behoort zijn geschrift tot de
grootste producten der Fransche literatuur. Toch brengt het niet meer dan
aanteekeningen, grootendeels losse gedachten, en is het nog niemand gelukt het
gebouw waarin deze moesten verwerkt worden te ontwerpen. Ook Brunschvigg heeft
het niet beproefd. Over de plaats van deze of die gedachten kunnen wij niet uitmaken
waar, ja of, zij in het op te trekken gebouw der Apologie zou ondergebracht worden.
Misschien zou men hier of daar een plan van het geheel kunnen ontdekken b.v.
(gedachte 187) waar om de minachting van den godsdienst te genezen wordt
aanbevolen eerst doen zien dat de godsdienst niet tegen de rede strijdt en hem dus
eerbiedwaardig toonen, daarna hem beminnelijk maken en den wensch doen ontstaan
dat hij waar mocht zijn, eindelijk de waarheid er van betoogen. Maar of inderdaad
Pascal's werk ook in deze orde zou voltooid zijn, kunnen wij niet zeggen. Pascal
heeft immers zelf gezegd dat men bij een boek vaak zijn begin het laatst vindt. Zoo
is de orde waarin Brunschvigg de fragmenten heeft medegedeeld volstrekt niet zeker
de volgorde die de Apologie zelf zou vertoond hebben, ja is het zoowel van enkele
gedachten als van geheele afdeelingen onzeker of zij inderdaad van het voltooide
boek deel zouden uitgemaakt hebben. Zoo b.v. wat dr. Serrurier onder I behandelt
(gedachten over stijl en welsprekendheid), de gedachten over meetkunstige geesten
en over hen bij wie wij ‘esprit de finesse’ vinden, enz.
De schrijfster, de orde die Brunschvigg voor de Pensées heeft gevolgd ten grondslag
leggende, heeft de fragmenten die 't meest van algemeenen aard zijn en voor den
geest van Pascal kenmerkend, d.i. vooral die der 7 eerste secties op den voet gevolgd.
Zij heeft echter vermeden het groote aantal van opmerkingen en gedachten in
verwarrende menigte op te sommen, maar
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de punten die Pascal het best teekenen op den voorgrond gezet. Het is duidelijk dat
de Apologie van het Christendom dit als aan het wezen van den mensch het meest
beantwoordende, zijn behoeften het best kennende en er aan voldoende wilde
voorstellen. Het gevoel van grootheid en dat van geringheid, het gevoel dat de mensch
heeft van zijn hooge bestemming en dat van zijn ellende, de tegenstrijdigheid die
daarin ligt vindt men in geheel onzen toestand. Zoo is zijn geheele bestaan door die
verhevenheid en die laagte beheerscht. Hij is, en weet zich zelf, een onttroonde
Koning. De val, en zijn toestand daaruit voortspruitende, de zonde en ook de dwaling
waarin hij verkeert, is de grondslag van Pascal's geheele beschouwing. Breed en
belangrijk is de psychologische basis van zijn leer. Hij ziet de dwaasheid van het
wereldsche leven, van de menschen die geheel op de oppervlakte leven en zich
vergapen aan den uitwendigen schijn. Evenals de romantische dichters, van wie de
schrijfster belangrijke fragmenten aanhaalt, grijpt hem vaak de huivering, de duizeling
van het oneindige, in 's menschen raadselachtig bestaan aan. En hij gevoelt dat alleen
God onze behoeften kan vervullen. De Jansenist in hem vindt noch in de wereld,
noch bij de menschen, noch in zichzelf, nergens buiten God bevrediging. Dit verklaart
ook dat hij tegen bijzondere gehechtheid aan menschen opkomt en betrekkelijk koel
is ook jegens nadere betrekkingen.
Over de plaats die Pascal in de wetenschap heeft ingenomen laat dr. Serrurier zich
weinig uit, zij verklaart zich daartoe minder bevoegd. Het is ook voor het doel van
de Pensées van ondergeschikt belang. In de belangrijke korte biographie in Hachette's
grands écrivanis door E. Boutroux vindt men daarover het noodige, en worden ook
zijn betrekkingen met andere geleerden, zijn tijdgenooten, besproken. Meer ruimte
bekleedt het bepalen van de plaats die aan de gewoonte wordt ingeruimd. Er is in
het geestelijke leven een groote rol toebedeeld aan het automatische dat door de
gewoonte in ons leven wordt bevestigd. Grooter factor dan verstandelijke overweging
is de gewoonte om het geloof voor te bereiden. Over 't geheel wordt aan de redelijke
kennis slechts een ondergeschikte plaats gelaten. Een van de meest bekende gezegden
van Pascal spreekt van het hart dat zijn redenen heeft welke de rede niet kent. Het
hart, instinct, de intuïtie opent ons niet alleen op het gebied van den godsdienst de
kennis, maar dringt tot alle werkingen en handelingen van den mensch door, zelfs
aan de begrippen die aan onze redeneering ten grondslag liggen gaat een
geloofsovertuiging vooraf. Tegenover het intellectualisme is dus een diepere gestelijke
werking in den mensch als fundamenteel erkend, en heeft de nieuwste philosophische
school die de beteekenis der intuïtie erkent, reeds een voorlooper in Pascal.
Des te meer kan ons de beroemde beschouwing verbazen volgens welke Pascal
de waarheid aangaande Gods bestaan en het toekomstig leven op een soort
weddenschap heeft willen steunen. Aanleiding kan gegeven hebben dat hij zich
vroeger met wiskunstige kansrekening bezig had gegehouden. UItgaande van het
onbewijsbare van het voor zoowel als van het tegen, en de noodzakelijkheid
aannemende van toch zich in een levenshou-
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ding te plaatsen tegenover zoo alles beslissende vragen, wijst Pascal er op hoeveel
er van afhangt om de keus te doen en voor God en het toekomstig leven de
weddenschap aan te gaan. Van de vele bezwaren tegen deze redeneering ingebracht
(o.a.F. Strowski Pascal et son temps III chap. X) geldt vooral dat uit het belang dat
God en de toekomst voor ons hebben geen spoor van zekerheid valt af te leiden; de
berekening die tot de weddenschap zou leiden brengt geen geloof teweeg aan de
waarheid.
De drieërlei orde die Pascal onderscheidt: stof, geest, liefde is van groote beteekenis
voor zijn verdediging van het christendom. Dat verschillend gebied is niet tot eenheid
te herleiden. De stof gaat niet tot den geest over, de hoogste uitdrukking van geest
brengt nog geen beweging van liefde voort. Met wiskunstige scherpte worden als
verschillende dimensies deze drie orden van elkander gescheiden. Onder de hoogste
uitdrukkingen van wat tot de liefde behoort is het fragment dat als het mysterie van
Jezus bekend eerst in later tijd (in uitgave van 1844) aan de Pensées is toegevoegd,
en waarvan het onzeker is of het tot de definitieve uitgave van de Apologie zou
behoord hebben. Met ontroerende emotie schildert Pascal het lijden van Jezus op
den Olijfberg in een toon die tot een hoogte stijgt die hij slechts zelden bereikt (§
553 bij Brunschvigg).
Van de laatste afdeelingen van Brunschvigg heeft dr. Serrurier een meer
saamgedrongen overzicht gegeven dan van de eerste. Zij bevatten minder algemeene,
psychologische onderwerpen, maar die welke meer bijzonder op het christendom
betrekking hebben, openbaring, profetieën, wonderen. Wat Pascal over vreemde
godsdiensten zegt, b.v. over den Islam is weinig bevredigend, en de apologie van
het Christendom wanneer zij de algemeen psychologische grondslagen uit het oog
verliest behoort niet tot die gedeelten van blijvende waarde die ook voor onzen tijd
nog van belang zijn.
De schrijfster heeft een goed werk gedaan door deze inleiding te schrijven die bij
de vertaling van Fenna de Meyier die wij te gemoet zien dienst kan doen.
In haar duidelijk overzicht vinden wij hier voor 't eerst de orde gevolgd waarin
Brunschvigg de Pensées naar de bescheiden waarin hij ze gevonden heeft mededeelt.
Daaruit heeft de schrijfster een duidelijk en zaakrijk overzicht ontworpen dat ons op
de meest praktische wijze in de gedachtenwereld van Pascal inleidt, terwijl zij telkens
blijk geeft de nieuwste en beste onderzoekingen over den denker en zijn tijd te hebben
gebruikt. o.a. het belangrijke deel door Vict. Giraud aan Blaise Pascal gewijd. Onder
geleide van dr. Serrurier kan men veilig den tocht naar de wereld van Pascal
ondernemen.
I.S.
In den Schemer. Verzamelde gedichten door Anton van der Stok. W.
Versluys. 1917.
De lente, de regen, de zee, de zon, de liefde, de jeugd, de herinnering aan het
ouderhuis, dat alles wat telkens weer zich in verzen tracht te uiten, heeft
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ook dezen dichter bezield. Soms wordt die bezieling tot eene stemmingsuiting die
ons boeit, alsof we een stukje leven zien, dat onze belangstelling wekt.
Maar de stemming blijft meestentijds wat vaag, en de dichterlijke uiting laat ons
‘in den schemer’. Is dat omdat de verzen te weinig persoonlijken klank hebben? Of
nadert de stemming zelve te weinig de diepte?
Misschien is het stellen zelfs van deze vragen niet geheel billijk tegenover den
dichter. Hij spreekt in zijn bundel de taal van eenen die zoekt.:
't Ligt in de verte wat ik zoek,
wat ik eenzaam vinden wil Soms kijk ik even daarnaar toe
in de ruimte, bladerstil Dan is het, of ik 't zwervend voel
als het licht in d' atmosfeer;
't Komt van de verte naar mij toe,
dat ik 't droomen moet en weer,
voor mij uit, in de toekomst, voel
hoe het alles worden wil.

Van den geest en de kunst zijner verzen geeft de dichter zelf in deze regels eene niet
onjuiste karateristiek.
K.K.
Hernani of de Castiliaansche eer. Drama in vijf bedrijven door V. Hugo.
Metrisch vertaald door Hélène Swarth. Wereldbibliotheek
Op zeer gepaste wijze wordt deze vertaling van Hernani ingeleid door eene vlug
geschreven karakteristiek van de hand van den Heer Simons en een citaat uit
Théophile Gautiers Histoire du Romantisme. Want de arbeid der vertaling is inderdaad
een werk van historische belangstelling. Het romantisme van Hugo's bloedig drama,
de sombere figuur van Ruy Gomez, Donna Sol's liefde en Hernani's ‘castiliaansch
eergevoel’ schijnen op dit oogenblik nog verder van ons af te liggen dan Corneilles
Cid of zelfs de antieke tragedie. Ik weet ook niet of het niet eene teleurstelling zou
brengen als de hoop van den Heer Simons werd vervuld ‘dat de knappe vertaalster
haar overbrenging nog eens van de planken zal mogen hooren.’ En: zou het nog eens
tot zulk eene opvoering komen, dan ware - naar mijn meening - een fransche
vertooning dienstiger om de poëtische waarde van Hugo's drama in 't licht te stellen
dan deze veel minder vloeiende Hollandsche bewerking.
K.K.
Leonard J. Schutte. De zin der onsterfelijkheid aangewezen in het verband
eener theorie der menschelijke bewustheid. Amsterdam. Scheltema en
Holkema's Boekhandel.
Het boek van den Heer L.J. Schutte draagt een sterk persoonlijk karakter. Het is
geschreven door iemand, die zich den tijd heeft
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gegund zijn gedachten ten einde toe te doordenken, en die niet schreef aleer hij tot
verzekerdheid kwam. Het is door een innerlijke konsekwentie gedragen, en zoo
overtuigd, zoo levendig, veelzijdig, ernstig en ironisch, onverschrokken en openhartig
dat het een kompleten mensch vertegenwoordigt. Er zijn boeken wier inhoud en
behandeling van hun onderwerp een voortzetting beloven; maar op dit boek zou geen
vervolg kunnen geleverd. De schrijver heeft een zienswijs en ontwikkelt haar, brengt
belangrijke onderwerpen in haar verband, ook zonder een uitdrukkelijk systematischen
samenhang in den bouw van zijn werk. Hij voegt beschouwingen over Schopenhauer,
Spinoza, Socrates, Plato, Kant, Swedenborg het Johannes-evangelie, Leonardo da
Vinci, Maeterlinck e.a. in zijn schriftuur en heeft hiermee zichzelf uitgesproken. Het
boek heeft een eigene individualiteit en het is een aanwinst voor de wijsgeerige
litteratuur in Nederland. Misschien had het minder omvangrijk gekund, maar het kan
ook zoo. De Heer S. laat gaarne zich gaan, en zijn uitwijdingen zijn niet het minste
van zijn werk; zij herinneren aan Schopenhauer in hun klaarheid van stijl en niet
zelden in hun bitterheid. De schr. voert heerschappij over zijn onderwerp, ook waar
hij de teugels viert en causerie voegt in zijn betoog.
Het onderwerp is echter een ander dan de titel uitdrukt; want de
onsterfelijkheids-idee is er niet als grondgedachte, maar als gevolg behandeld. Het
hoofd-onderwerp is het begrip eener Kenwijze, die, in tegenstelling met de
verstandswerkzaamheid, tot inhoud heeft de intuïtieve visie van de idee. Het
menschelijk bewustzijn oefent haar kennis op tweëerlei wijze uit, vooreerst als een
verstandelijke, in het individueele bewustzijn gecentraliseerd; maar ook als een
ideëele kennis, waarbij de Geest zelf, die het transcendente apriori des bewustzijns
is, zich in het bewustzijn realiseert en den kosmos als intelligibele wereld begrijpt.
Dat deze kenwijze mogelijk is, daarvan zijn religie, kunst en wijsbegeerte het bewijs.
De centraliseering in den Geest heft, in de beschouwing van den Heer Sch., de
individualiteit niet op. Een der zeer schoone gedeelten van het boek is gewijd aan
‘de beteekenis der bijzondere individualiteit’. Vandaar ook dat de schr. voor
wijsgeeren van uiteenloopend karakter als Schopenhauer en Spinoza onderscheidenlijk
sympathie heeft en in hun verschillen geen tegenspraak vindt, maar onderscheiden
wegen tot dezelfde idee-visie. Terwijl de wetenschap uitmondt in het abstract
algemeen-geldige, voert de filosofie tot een persoonlijke kenwijze, als waarin zich
de volle menschelijkheid verbizondert. Daarïn wordt de materialiteit in beginsel
opgeheven en de idealiteit als ware werkelijkheid hersteld.
De verstandelijke kennis is volgens den schr. een abstract-verkeerde bewustheid.
Terwijl hij met Kant het kenvraagstuk in het begin der filosofie plaatst, wijkt hij in
zijn opvatting van de taak der kennis ver van den Koningsberger wijsgeer af. Het
verstandelijke denken, kategoriaal ingericht, legt algemeenheden ten grondslag van
zijn arbeid
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en mondt in algemeenheden uit, waartegenover de werkelijkheid zich als een
overblijvend x onderscheidt. Het ziet in het leege.
Dit ‘abstract-verkeerde bewustzijn’ vervult echter tweëerlei rol bij dezen schr.;
want meestal wordt het als een ‘radikal-böses’ voorgesteld en komt ook zijn
‘vooruitgang’ neer op een geleidelijke ontaarding der menschelijke beschaving,
zoodat de schr. geneigd is tot een negatieve beschouwing der cultuur (waarbij soms
het ware dat alleen cultuur mag heeten schijnt voorbij gezien) - maar somtijds moet
ook dit dualisme voor een meer synthetische beschouwing wijken en wordt aan de
verstandelijkheid de beteekenis eener dienstbaarheid tot de ware kennis toegewezen.
Het onsterfelijkheids-vraagstuk, waaraan het werk zijn titel ontleent, wordt
behandeld in het eerste en in een der latere hoofdstukken, en doordacht in Spinoza's
geest. De ontkenning van de objektiviteit der tijds-kategorie geeft hier aanwijzing
tot het ware begrip. Wat zou beteekenen een voortzetting des levens in het verlengde
en in een tijd die nooit ten einde komt? De benauwing van deze
onsterfelijkheids-voorstelling wordt door den schr. ten volle beseft, en het ware
begrip gevonden door dezelfde omzetting der zienswijze, die in het geheele boek
geleerd wordt en volgens welke ‘de tijdelijk-ruimtelijk-materieele werkelijkheid de
bestaansvorm van het niet-zijn’ is en dus het ware leven tijdeloos. De onsterfelijkheid
is niets toekomstigs, en wie haar van de toekomst verwacht vindt haar niet.
Onsterfelijkheid bestaat in de idealiteit zelf onzes bewustzijns. De idee als produkt
van een kosmisch denken, kan slechts door een denken verstaan, dat in dit, d.i. in
den Geest zijn onmiddellijk apriori heeft.
Van deze werking des Geestes geeft de Heer Sch. een voorloopig begrip door aan
de hand van Renan een onderzoek naar het ontstaan der taal in te stellen; maar
bizonderlijk wordt zij toegelicht in het hoofdstuk dat over Godskennis handelt en
dat niet slechts een scherpe kritiek bevat op de populaire Christelijke theologie, maar
in hooger mate het wezen der Godskennis als Godsbeleving doet verstaan. Wat met
het Johannes-Evangelie anothen-genesie, hoogere geboorte, genaamd wordt, is die
verwijding des bewustzijns waarin de Geest in ons zichzelf kent. De Geest is, in
zoover men zich zijner bewust is; God is, inzoover hij wordt erkend; de Geest komt
in onze gedachte tot bestaan, zoodat niet wij God denken, maar ons bewustzijn de
weg is wáárlangs Hij zichzelf realiseert. De Geest zelf denkt in ideëen, en wij in
ideëen denkend kennen den Geest.
Het is hier niet mogelijk anders dan in korte aanwijzingen het boek van den Heer
Sch. te karakteriseeren. Het is een werk dat van diepte wijdte en zuiverheid van geest
getuigt. Het vraagt van zijn lezers een ingespannen aandacht, en heft ze boven
wereldsche belangen, in de zuivere atmosfeer van een wijsgeerig idealisme. Het boek
heeft voor wie het verstaan een louterend vermogen voor gedachte en leven.
B. DE H.
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J. Huizinga. Mensch en menigte in Amerika. Haarlem. H.D. Tjeenk Willink
en Zoon, 1918.
‘Vier essays over moderne beschavingsgeschiedenis’, - met dezen ondertitel geeft
de Hoogleeraar Huizinga de strekking aan van zijn werk. Wij leeren er veel uit, wat
wij tot nu toe niet, of slechts gebrekkig wisten!
De schrijver onderstelt bij zijne lezers eene algemeene kennis van de geschiedenis
der ‘Vereenigde Staten’; wie deze kennis bezit, zal met groote belangstelling volgen
wat hem thans wordt medegedeeld over... zouden wij mogen zeggen: Amerikaansche
karakters? Karakters van de individuen, van staatkundige partijen, van het
kapitalistische mechanisme, van de publieke machten, van letterkundigen en zooveel
meer.
Het boek van Prof. Huizinga is, naar het mij voorkomt, een van die, welke men
meer dan eenmaal moet lezen; niet-alleen, om bij herhaling het genot te smaken dat
dergelijke lectuur medebrengt, maar ook om ten volle te beseffen hoeveel studie aan
de samenstelling moet zijn voorafgegaan en hoezeer de schrijver zijn onderwerp
beheerscht.
E.B.K.
Voorts zijn door de redactie ter aankondiging ontvangen de navolgende boekwerken.
Marcel van der Velde, Eerstelingetjes, gedichtjes uit den oorlogstijd 1914-1918. K.
Blees Cz. te Zaandam.
Dr. C.L. Vitringa. Zonnezangen 4de bundel. Baarn. H.A. Staderman.
Rabindranath Tagore, Chitra door F. van Eeden. Amsterdam. W. Versluijs.
Carel Scharten. De roeping der kunst. Nederl. Bibliotheek.
Tau Teh Tsjing van Lau Tze, in het hollandsch overgebracht door J.A. Blok, 2e
dr. Amersfoort. Valkhoff en Co. (1918).
De zeven innerlijke boeken van Tsjwang Tze, in het hollandsch overgebracht door
C.C. Blok-Franse. Amersfoort. Valkhoff en Co. (1918).
De arbeidsbeurs voor den Indischen dienst (uitg. van het Dep. van Koloniën, 1918).
Nieuwe Banen, onder Redactie van Dr. A.H. de Hartog. 11e jg., Nov. en Dec.
1918. Amsterdam. A.H. Kruyt.
Dietsche Stemmen. Tijdschrift voor Nederlandsche Stambelangen. No. 9, 10, 11
en 12 1918. 3e jaargang.
W.G.C. Byvanck. Bewogen tijden. Kronieken en beelden 1917-18. Derde bundel
Zutphen. W.J. Thieme en Cie. 1918.
Cornelie van Zanten. Het stemmen der Stem. 's Gravenhage. J. Philip Kruseman,
z.j.
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De moeilijke dankbaarheid
Door Marie Schmitz
(Slot).

IV
De breede laan, die met een groote bocht rond den vijver boog en het park doorliep
van den eenen uitgang tot den anderen, was koel van schaduw in den warmen morgen.
Kleine plekjes zon schoven en gleden dwarrelend over het zandige voetpad en den
hard-getreden rijweg; het gras langs de randen was vaal van stof.
Langzaam, schuifvoetend op zijn nog altoos moede beenen, kuierde Oom Herman
zijn gewone morgenwandelingetje. Dat was altijd: eerst het kleine rechte zijstraatje
door, drie huizen bij hen vandaan, dat bracht hem juist aan den ingang van het park.
Dan links af - rechts lag de vijver - het smalle donkere kronkellaantje, dat dicht van
struikgewas en heesters aan beide kanten, nergens uitzicht vrijliet. Hier liep hij altijd
uiterst langzaam, alle bochten, hem toch al lang bekend nu, waren hem telkens een
nieuwe en toch eendere, een heimelijk verwachte verrassing: eerst die wijde draai,
waar de scheefgegroeide plataan half over het pad boog, dan die twee kleine
krommingen, vlak achtereen, die zoo
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bedriegelijk de verwachting, dat nu wijder uitzicht komen ging, wisten te wekken,
maar niet bevredigden, en dan eindelijk, plotseling nog, na een laatste buiging, het
lichte verschiet, de breede blanke rijweg, de zonglinsteringen over den vijver. Voor
hij den rijweg oversteken ging om aan den vijverkant in de luwte een bankje te
zoeken, zag hij nog eenmaal om in het doolhofachtige kronkellaantje, dat hij verlaten
had en merkte hoe donker het was en stil-geheimzinnig, want kinderen speelden er
zelden en de minnekozende paartjes kwamen in den avond eerst.
Dan voette hij langzaam den weg over, uitkijkend naar mogelijke rijtuigen, die er
in den morgen nooit waren en koos zich een plaatsje op een der banken. Stond er
een leeg, wat nogal eens het geval was, zoo hij niet te laat kwam, dan was zijn keus
spoedig gemaakt; moeilijker werd het wanneer op elk der drie banken iemand zat.
Dan naderde hij voetje voor voetje, taxeerend, berekenend wie daar nu wel lang zou
blijven zitten, wie slechts voor een oogenblik leek neergestreken en de gespannenheid
van het nadenken groefde een diepe voor boven zijn oogen. Het werd dan een soort
prikkelend kansspel, dat hem wonderlijk opwond, want zoo diep zijn tevredenheid
was wanneer waarlijk de buurman op het door hem gekozen bankje de eerste was,
die ging, zoo onbeheerscht was in hem de prikkelige spijtige ergernis wanneer ergens
iemand anders eerder opstond en het dus bleek, dat hij fout gegist had. Een enkele
maal evenwel bleek hij niet afkeerig van een babbeltje, waarbij hij echter een zekere
hoofschheid van toon nooit varen liet en weinig mededeelzaam was. Wanneer dan
de morgen ten einde loopen ging, aanvaardde hij den terugweg, langzaam en vol
oplettendheid voor alles, de breede schaduwlaan af naar het hek, waardoor hij
gekomen was.
Zoo was morgen aan morgen bij goed weer - en veel mooie dagen gaf de zomer
- de wandeling dezelfde. En hij genoot met een heimelijke vreugde, telkens op-
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nieuw van al die kleinigheden van hem alleen, hij genoot ze zooals een kind geniet,
dat, opgroeiend zonder broertjes en zusjes, steeds zijn eigen spelletjes bedenkt en
daar met niemand over spreekt omdat niemand het begrijpen zou.
Hij kwam nu langzaam naar de bankjes toegedrenteld, een slim lachje bibberde
even om zijn mondhoeken. Ja, hij had het al wel gezien, het meest rechtsche bankje
moest hij nemen! Er zaten twee kinderen, twee kleine meisjes, maar het kleinste
drensde al om weg te gaan en trok het oudste bij de rokken. Er blonk een
twinkelingetje in zijn diepe oogen toen hij langzaam, bijna statig op de diepe bank
ging zitten, zijn stok in het zand geplant, de eene witte magere hand over den knop
gebogen.
‘Kom nou!’ zeurde het kleinste kind en het grootere, gewillig, nu toch de bank de
aantrekkelijkheid van het onbetwist bezit verloren had, sprong op en samen holden
zij weg.
Gemakkelijk zette hij zich nu midden op de bank, wat angstvallig-stijfjes rechtop,
beide handen over den wandelstok. Voor hem lag de vijver rimpelend uit, groen, vol
licht- en schaduwspelingen. Hij soesde behagelijk weg in de windlooze warmte van
den morgen. 't Was toch een goed ding zoo'n stadspark. Grootestadsleven had je hier
niet - enfin, daar was hij toch te oud voor geworden, te oud en te wrak. Maar dit,
deze vreugde van het iederen morgen buiten zijn, zon en lucht en rust, dit was wel
goed. Ja ja, dit was goed!
Hij keek naar den weg opzij, waar een grintkraken van voetstappen ging, een jong
meisje met kinderen, maar zij liepen verder. Even dacht hij, zeker door het blonde
haar van het meisje, aan Lientje, hij dacht aan thuis. Dat hij nu al vijf weken, vijf
weken! hier was! Zoo was 't toch? Ja, half Juni was hij gekomen, nu was 't einde
Juli. ‘Einde Julij’, herhaalde hij, als om een misverstand met zichzelf te voorkomen.
De zomer schoot alweer op, Augustus, de vacantie-maand, dan zou
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het hier wel wat minder rustig worden. Dat was 't thuis nu ook al, nu Toos geen
school had en geen lessen. Die druktemaakster, die heel den dag wel grappen kon!
O, ze was een beste meid, een beste meid! Ze had hem vaak opgevroolijkt, die eerste
weken, toen hij zich zoo ziek en gebroken had gevoeld. Maar Evelien en Emma
waren fijner. Hij dacht met behagen aan Emmy's sobere rustigheid, aan gracieus
Lientje met haar gemakkelijke losheid van doen en hij vergat, dat hij Emmy wel eens
stug en gesloten vond en Lientje onhartelijk en zelfingenomen. Even dacht hij ook
aan Françoise, een lichte wrevel doorrimpelde zijn denken...... Och ja die! Goed was
ze wel, maar...... nee, nee, niet maar, zei hij zichzelf. Góed was ze, een best kind.
Zorgde ze niet heel den dag voor anderen? Dat maakte haar saai en tobberig vóor
haar tijd. Wat had zoo'n kind nu voor een leven! Zijn licht-gewekte bewogenheid
vaagde een warm waas over zijn oogen. Zoo'n arme meid! Hij zou nog eens wat voor
haar meebrengen, daar was ze dagen lang gelukkig mee. Ja, ze verdienden 't wel aan
hem, dat hij eens iets voor ze dee. Wat hadden ze niet een toewijding voor hem!
Niets was hun ooit teveel. Hij dacht er heel niet aan dit oogenblik, zooals hij er
trouwens maar zelden aan dacht, dat hij zijn beste krachten al die jaren lang verbruikt
had om hen allen te kunnen bijstaan. Dat was door den langen duur zoo iets gewoons
geworden en ook placht hij altijd weinig vervuld te zijn van wat hij voor anderen
deed. In te kleuriger licht zag hij daarentegen anderer goedheid voor hem, en, weinig
als hij in zijn dorre leven aan liefdebetoon was gewoon geweest, vervulden alle
zorgen voor hem en alle vriendelijkheid hem met een warme dankbaarheid, die hij,
schoon haar moeilijk en zelden uitend, graag en gestadig koesterde.
De breede bundel zonlicht, neervallend tusschen de boomen rond den vijver,
schuins over het water tot op het gazon, waar de banken stonden, had zich zoo
ongemerkt verplaatst. De mijmerende oude man bemerkte het, toen hij zich eensklaps
voelde huiveren in de scha-
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duwkoelte, die zijn mager warmte-behoeftig lichaam kilte leek. Ook deed het hem
plotseling aan den tijd denken. Hij haalde zijn horloge tevoorschijn en zag, dat het
half twaalf was.
Na een korte aarzeling - noode ondernam hij elken morgen den thuisweg, die het
prettigste deel van den dag besluiten ging - stond hij op, wat stram van het lange
zitten na de vermoeienis der wandeling. Met kleine pasjes voette hij over het gras,
waaronder de grond malsch aanvoelde en stapte weer op het zanderige voetpad naast
den rijweg. De strakheid van den blauwen zomerhemel koepelde over de boomen,
zijn felheid blonk door de blarenwiegeling heen. Hier hinderde hem de koelte niet,
bij het hem nog altijd vermoeiende loopen was hem de schaduw liever dan de
afmattende zonnehitte.
Hij plantte zijn stok wat vaster op den grond toen hij den uitgang naderde: achter
het hek lag het kale zonnige straatje recht voor hem uit; dat was altijd een onplezierig
eindje. Nu wilde hij nog even iets koopen; hij kwam toch langs een banketbakker.
Bij den confiseur op den hoek kocht hij een groote doos vol taartjes en - apart voor
Françoise - nog een tablet chocolade. Hij glimlachte, terwijl hij voorzichtiglangzaam
door de zonnehitte ermee verder liep. 't Was prettig nu aan het thuiskomen te denken.
Toen hij moeizaam als altijd na zijn wandeling de trap opklom, waar Françoise,
die de deur had opengetrokken, boven aan den draai zich omlaagboog, kwam een
druk geruchten van stemmen en muziek hem al tegen. Er werd piano gespeeld en
Toos' volle, wat jongensachtige alt zong er met galmende halen moedwillig onzuiver
en maatloos tegen in. Uit de keuken kwam geklink-klank van schalen en pannen.
Een lichte spijtigheid trok verstrakkend over de blijheid van zijn gezicht; 't contrast
was ook wel heel sterk en plotseling: het rustige buiten met zijn verstilde geluiden
en dit huis vol uitbundigheid.
Licht-hijgend stond hij eindelijk op de gang. Fran-
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çoise, verbazing en nieuwsgierigheid in haar flets-bruine oogen, waarboven de
wenkbrauwen zich optrokken, zag neer op het nette witte doosje in zijn bevende
hand. Wat had hij nu? Maar zij was te beschroomd om, zooals Toos zeker onmiddellijk
gedaan zou hebben, uit te flappen: ‘Maar Oom, wat hebt u daar nu meegebracht?’
Hij glimlachte haar toe met een oolijk flitsje in zijn blik. Het deed haar blozen in
het onhandig-makend besef, dat ze zich nieuwsgierig - misschien wel onbescheiden,
zei haar schuchterheid - had betoond, en ze wilde zich al afwenden. Het irriteerde
hem eensklaps: wat was dat kind toch benepen met haar ouwejuffersbedeesdheid!
Een ander had hem de doos al uit zijn handen genomen! Een scherp woord welde
hem naar de lippen, maar een zachter gevoel jegens haar hulpeloosheid deed hem
zich inhouden.
Toch stond zijn gezicht nog strak met dien dreigenden rimpel tusschen zijn
wenkbrauwen, toen hij het tablet chocola, dat hij al uit zijn zak had gehaald, haar
toestak. ‘Hier’, zei hij en zijn stem miste den gullen toon van altijd, ‘Dit is voor jou.’
Het onthutste haar, ze begreep er nu niets meer van: zijn ontstemdheid, die ze, hoe
vluchtig ook, wel bemerkt had...... die chocola...... Een felle blos brandde in haar
wangen op, zakte weer weg en ze stamelde: ‘Voor mij...... maar Oom...... waarom?’
En in een snel opwellende ontroering voelde ze haar oogen vochtig worden, zonder
dat ze zou hebben kunnen zeggen waarom.
Het verteederde hem geheel, hij voelde zijn wrevel wegzakken en zei, met een
nog ietwat moeilijk glimlachje: ‘Voor het strijken van de boorden en manchetten.’
‘Maar Oom, dat hoefde toch niet,’ zei ze fluisterend bijna. ‘Zoo'n kleinigheid!’ ‘Nu
ja’, zei hij met een poging tot scherts, maar licht ongeduldig, wijl 't hem altijd moeilijk
viel zijn dieper voelen te uiten, ‘omdat je den ouwen man zoo goed verzorgt.’ Toen
keerde hij zich af en ging de huiskamer binnen.
Françoise, met de chocola nog in haar handen, bleef
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peinzend staan. Ze wist niet of ze nu blij of bedroefd moest zijn. Ze vond het altijd
heerlijk om iets te krijgen. 't Was zoo iets ongewoons. Maar ze herdacht weer zijn
geprikkeldheid. Ze wist niet wat het was, maar het scheen haar toe, dat zij altijd
dingen deed of zei, die hem mishaagden. Ze begreep het niet goed. Ze zuchtte even
en voelde zich bedrukt.
Toen Oom Herman de kamer binnenstapte knipte hij even met zijn oogen, die de
schemerte van de gang nog navoelden. Want hier stond de felle dag van wand tot
wand, binnenvallend door het wijdopen raam. Op het tafeltje daarvoor een groote
bos roode rozen, die Toos in haar jolige vacantiebui had meegebracht. Ze waren wat
plomp en boersch - Toos keek zoo nauw niet - maar heel de kamer was vol van hun
warm-gestoofden geur.
Lientje, aan de piano, keerde zich op haar krukje half om. ‘O Oom!’ zei ze, zonder
met spelen op te houden, maar Toos snelde hem tegemoet en jubelde pathetisch: ‘O
taartjes! Taartjes! Lientje, Oom heeft taartjes meegebracht!’ En ze nam hem zonder
meer de doos uit de handen en begon het touwtje los te peuteren.
Even stond hij overrompeld; die kwaje meid! Maar hij lachte toen hij haar beider
onbevangen verrukking zag. Je had er hier toch wel plezier van als je eens wat dee.
Hij wischte zich het zweet van het klamme voorhoofd. Hè, wat was hij moe en
warm! En dan dat schelle licht, hoe konden ze het verdragen? Hij tuurde, zwaar
teruggeleund in zijn stoel, de kamer in, vermijdend naar het raam te zien. Maar hoe
minder hij het bemerken wilde, des te prikkelender was hem de hinder ervan. Tot
hij eindelijk, na het een pooslang opgekropt en dus verzwaard te hebben, ietwat
kregel omdat hij nu weer wat vragen moest, wat hij zoo ongaarne deed, uitviel of
die gordijnen nu niet wat dichtgeschoven konden worden. Toos, die er toevallig het
dichtst bij stond, deed het zwijgend, al vond ze 't jammer; ze hield van veel zon in
huis, hàar kon 't nooit te licht zijn. Lientje, met een misnoegden
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blik naar het raam, dat de zonuitbundigheid nu niet zoo willig meer inliet, flapte
eruit: ‘Ajakkes, wat saai ineens!’
Ze verschrikte van haar eigen woorden en verwachtte een scherp weerwoord van
Oom Herman. Maar het bleef stil in de kamer. Ze begluurde hem van terzij; hij zat
stil voor zich heen te kijken, zijn wit gezicht met de scherpe groeven langs de
mondhoeken wat omlaaggezakt, zijn magere witte vingers trommelend op de
stoelleuningen. Het bewoog haar met een warm medelijden. Wat zag hij toch oud
en zwak nog! Zoo gebroken! Spijt om haar uitval flitste door haar denken, wijl ze
wist, dat niets hem feller wondde, dan het besef, dat zijn aanwezigheid iemand een
hinder was. En ongewoon spontaan voor haar anders zoo koel en gereserveerd-zijn,
liep ze op hem toe en, zijn hoofd tusschen haar handen nemend zoende ze hem op
het nog krullige grijs-witte haar: ‘Niet zoo sip kijken Oompje, als het nest haar mond
voorbijpraat, hoor!’ Hij glimlachte weer, dadelijk gecharmeerd door haar aardige
maniertjes. ‘En nu heeft hij nogal taartjes meegebracht!’ schertste Lientje. ‘Je bent
toch een best Oompje, hoor!’ Ze streek liefkozend over zijn haren. ‘Welzeker!’
bromde hij met een lachje, ‘steek de ouwe lastpost maar eens in de lucht!’
Het leek Oom Herman toe, dat het wel bizonder roezig en rumoerig was in huis
op dezen zomerschen vacantiemorgen. Alles leek anders dan gewoonlijk.
Koffiedrinken placht te zijn een rustig halfuurtje; er werd meestal vlug en zwijgend
afgegeten, omdat Toos en vaak ook Lientje gauw weer weg moesten. Hij hield niet
van veel praten aan tafel, omdat het hem vermoeide. Maar nu had iedereen den tijd,
Lientje in haar frissche stemming, praatte veel en vroolijk en in Toos laaide de weelde
van zomer en vrijheid tot uitbundigheid uit. Zij schermutselde met haar moeder, die,
ingehoudener dan Toos en scherper van geest dan Lientje, op ieder woord haar rake
weerwoord ketsen deed en even graag lachte als wie zij lachen deed. Françoise alleen
zei weinig; ze at haastig zooals ze gewoon was en liet telkens, soms
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onbewust, haar blikken dwalen naar de klok. Ze was dan ook klaar lang voor de
anderen en wachtte tot allen zouden hebben afgegeten, zwijgend, maar met dat
zichtbaar verdrietig ongeduld, zooals iemand, die graag wil opschieten, wacht op
wie al den tijd hebben.
Oom Herman, uitrustend van de moeheid van zijn wandeling, begon een
lichtprikkelend behagen te vinden aan wat hem eerst in zijn vermoeidheid had
gehinderd. Hij voelde de fleurigheid van de omgeving als de frissche blijheid van
zomerzon en wind. Een lichte en warme vreugdigheid begon hem te doorstroomen
en, zelf zwijgend, doch zijn grijze oogen overglansd in het gretig meeleven, luisterde
hij en glimlachte en voelde, mild-ontroerend, een sterke binding met hen allen. Ja,
het was goed, dat hij hier was gekomen, hier, waar zijn ouderdom zich verkwikte
aan de warmte van hun aller jong-zijn. Zelfs Marie, schoon rijper, was jong als haar
dochters. Hij voelde zich hier een ander mensch worden. Zijn leven, dat aan het
donker eindpunt had geschenen, nam een keer en wendde zich weer naar het licht.
Hij zuchtte, een rustige zucht van behagelijkheid, terwijl hij zijn handen over
elkaar op de tafel legde. En toen zijn oogen Françoise's blik ontmoetten knikte hij
haar toe, louter als een uiting van zijn warm-verteederde stemming, van dat mild
besef van saamhoorigheid.
Een bijna feestelijk gevoel bleef in hem heel dien middag, bij het droomerig-stil
samenzijn in die getemperdzonnige, zomersch-doorgeurde kamer, waar Moeder en
Françoise met wat rustig handwerk bezig zaten, Toos lui te lezen lag in een linnen
vouwstoeltje, dat ze - 't was nu vacantie! - van den zolder had omlaag gesleept en
Lientje speelde en zong, meest neuriënd als voor zichzelf alleen, soms eensklaps
uitlaaiend als een plots opschietende vlam. Nu en dan, loom van de warmte en zwak
als hij nog was, dommelde hij half in; wel verloor hij dan het besef van de omgeving
niet geheel, maar alles, ruimte, licht en klank, was vreemd veranderd als in den
droom. Dan kwam de muziek als een dompe
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ruisching van melodie uit verwonderlijk-verre oorden, het kamerlicht,
groenig-binnenvallend door de halfgesloten jalouzieën, leek de groene
zonneschemering onder de boomen van het park. Dan dacht hij wel even, dat hij
buiten zat in de schaduw, die toch van de zon doorstoofd was, tot hij opeens, door
een woord, een klank, een beweging, het wegschemerend besef klaar herwon.
In deze stemming van loom-behagelijke passiviteit werd ieder ding tot een prettige
zachte vreugde. Zoo, toen Françoise hem zijn gewone middagkostje brengen kwam,
een groote kop bouillon, die ze opzettelijk voor hem trok, met beschuitjes. Hij nipte
genietend-langzaam van het geurige vocht, wat Toos, uitkijkend onder haar boek,
dat ze liggend boven haar gezicht hield, ‘ouwe snoeper’ naar hem deed roepen, over
welke dwaze gemeenzaamheid hij in een korten schaterlach schoot.
Zoo soesde hij heel den loomen zomermiddag door, diep weggeleund in de kussens
van den ouden trijpen stoel, waartegen zijn waswitte beenige kop vreemd, als
levenloos deed in zijn onbewegelijkheid. Moeder, wegturend van haar werk, bezag
hem soms heimelijk, bang dat hij haar spieden merken zou en naast haar deernis met
zijn vervallenheid groeide de zachte verheuging om het hem zoo wel gekoesterd
weten nu.
Lientje was opgehouden met spelen en treuzelde wat bij de vaas met rozen aan
het raam. De nu stil geworden kamer was als een beschutting om hen benen. Moeder
zag rond zich, naar ieder ding, naar het groenige zomerlicht over de tafel en langs
de wanden, naar de meisjes, hoe Lientje, die door de kamer ging, het geluid van haar
schreden dempte, nu Oom weer even dommelde en Françoise, evenals zij zwijgend
bezig met naaiwerk voor hem. Het was alles zoo goed, er was een stil-ontroerend
geluk in haar, een warme dankbaarheid, dat ze nu eindelijk eens konden geven, waar
ze zoo lang ontvangen hadden. En ze overdacht hoe wel zich toch schikten alle
donkere dingen en hoe goed en gelukkig was terecht gekomen wat aanvankelijk haar
had vervuld met zorg en zwarigheid.
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V
Zoo ongemerkt was de zomer naar den herfst vergleden, de dagen kortten al sterk.
Hier en daar begonnen reeds de herfstkleuren te gloeien in het dof-geworden groen,
maar het weer bleef nog zomersch, al kwam menige morgen verrezen uit een ijle
damp.
Oom Herman dacht met tegenzin aan het naderen van den winter. Nog altoos was
hem de morgenwandeling met haar altijd nieuwe vreugdetjes het glanspunt van den
dag. Die wandelingen gingen nu veel verder nu hij sterker geworden was en ook
ging hij den laatsten tijd in den namiddag nog wel uit, maar dan meestal niet alleen.
Hij wist zichzelf niet recht te verklaren hoe het kwam dat hij, die zijn leven lang
alleen was geweest en eerst nu in zijn ouderdom de liefderijke saamhoorigheid van
het gezin had gevonden en daaraan zich verkwikte, toch telkens weer het alleenzijn
zocht. Hij voelde zich gelukkig in het nieuwe milieu van genegenheid en toewijding,
dat hem had opgenomen en verlangde niet terug naar zijn eenzaam leven van daarvoor.
Maar het gaf hem een door hemzelf niet begrepen gevoel van bevrijding, van nu
eerst zijn oude zelf hervinden, wanneer hij, met niemand naast zich, drentelde door
de rustige lanen van het park of in de stad een boodschapje deed of, een kleine
vreugde, die hij zich een enkele keer gunde, in een café een kopje koffie dronk.
Wanneer hij dan thuis kwam na zulk een uitgang moest hij altijd weer even zich
gewennen aan de drukte van het gezin, zijn plaats erin als 't ware hervinden. Een
enkele maal kostte hem dit wel eens moeite; dan was een licht-gerezen prikkelbaarheid
om kleinigheden niet gemakkelijk te onderdrukken.
In het gezin was zijn aanwezigheid uiterlijk reeds iets gewoons geworden. Op die
eerste weken toen ieders doen er wel uitsluitend op leek gericht den ouden man te
koesteren en hem het leven fleuriger te maken, volgde de tijd, dat hij, sterker
geworden, al minder zorg behoefde en alle dingen weer in den ouden gang van voor
zijn komst
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terecht kwamen. Het waren nu hoofdzakelijk Moeder en Françoise, wier volle
aandacht hij nog had.
In Françoise leefde weinig anders meer dan de voortdurende behoefte hem met
haar toewijding te omringen. Zijn, schoon zelden uitgesproken, dankbaarheid was
haar een stille vreugde, zijn prikkelbaarheid, snel gewekt, doch ook ras weer
vervluchtigd en waar haar eenvoud maar zelden de bron van speurde, sloeg haar met
ontsteltenis, soms voor uren lang. Dit door haar nerveuse vreesachtigheid geslingerd
worden van het een op het ander maakte haar soms zelf bijna prikkelbaar. Moeder,
die het eerst deze verandering merkte, zocht met schrik naar de oorzaak ervan. Maakte
Fransje het zich te druk? Werd het zorgen voor den ouden man haar een hinder?
Soms rees een bange beklemdheid in haar, wanneer zij dacht aan de mogelijkheid,
dat dit, wat zoo mooi begonnen was, wellicht toch zou blijken niet bestand te zijn
tegen de eischen van het normale leven.
Na den langen verwonderlijk mooien nazomer viel eensklaps, zonder overgang,
het natte gure herfstweer in. De felle vlagen teisterden de donkere druipende boomen,
zoo ijl in het late loof, en de wegen van het park waren onbegaanbaar van modder.
Het leek nu wel voorgoed gedaan met de morgenwandelingen van den ouden man,
ternauwernood durfde hij nog hopen op enkele mooie dagen voor de lange winter
komen zou. Het stemde hem verdrietig. Hij voelde zich onthuis en uit zijn doen die
ochtenden, dat hij niet uit kon gaan en het drukste en ongezelligste van het huiselijk
bedrijf om zich heen zag gebeuren. Het irriteerde hem, dat hij zich in den weg voelde
loopen en toch niet weg kon.
Françoise, in haar overgevoeligheid van den laatsten tijd, werden die ochtenden
een kwelling. Ze voelde hoe het drukke huiselijke gedoe van den morgen, kamers
doen, strijken, zorgen voor het eten, bellen van leveranciers hem een gestadige hinder
was, al liet hij dit nimmer blijken, en, om zijn prikkelbaarheid, die zij vreesde, te
bezweren, trachtte zij naar wat toch onmogelijk was, de
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roezige ochtenddrukte ongemerkt aan hem te doen voorbijgaan. Dan jachtte ze zich,
terwijl Moeder in de keuken bezig was, om de huiskamer aan kant te hebben voor
hij beneden was en met een schrikbonzen van haar hart luisterde ze naar elk gerucht,
dat ze boven hoorde. Lang voor de morgen om was voelde ze zich dan doodmoe,
meer door haar zenuwachtige gejaagdheid dan van het werk en niet voor de koffietafel
was afgeruimd, Toos en Lientje weer waren heengegaan en er een stilte intrad in den
gang van zaken, was het, dat zij zich eenigszins tot rust voelde komen en ze den
verderen dag wel aandurfde.
Vanaf het oogenblik, dat ze hem zag beneden komen bespiedde ze angstvallig zijn
uiterlijk, aanvoelend steeds scherper en subtieler, zijn licht-wisselende stemming en
voortdurend pijnlijk-angstvallig op haar hoede voor wat zijn misnoegdheid zou
kunnen opwekken. Zij had altijd het vaag gevoel, dat zij het was, wie zijn
ontstemdheden - schoon toch nauwelijks geuit - golden en zij vermoedde niet, dat
het juist het schuchtere, het bange, het té bezorgde in haar houding jegens hem was,
dat zijn ergenis wekte. De oude man was zich haar bevangenheid jegens hem
voortdurend scherp bewust, het griefde zijn goedwillende hartelijkheid, maar meer
nog irriteerde het hem. Doch hij wist niet den toon te treffen, die hun verhouding
zou kunnen zuiver maken.
Op een morgen, het was een drukke dag: behalve de gewone dingen was er visch
te bakken en er lag een stapel strijkgoed, leek het Françoise, dat ze onmogelijk met
al wat er dien dag te doen was klaar konden komen. Haar nerveuse jachterigheid zat
haar in den weg om flink op te schieten. Dat ook altijd alle dingen tegelijk kwamen!
Ze zou in de huiskamer maar vast gaan strijken, want Moeder had de toch al kleine
keuken noodig voor de vischbakkerij. Ze begon met gejaagde haast, hoewel ze nog
al den tijd had, want het was nog vroeg en Oom Herman kwam zelden voor half tien
beneden. Maar het liep haar tegen. Ze begon met een te heeten bout en
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schroeide het eerste stuk, dat ze onder handen nam, een kanten kraagje nog wel van
Lientje. Tranen sprongen haar in de oogen van spijtigheid, dat gebeurde haar nu
nooit! Verdrietig en onzeker ging ze verder, in zich een beklemd opzien tegen den
dag. Toen, lang voor negenen, ze was nog niet half klaar, hoorde ze Ooms langzame
stappen de trap afkomen. Verbijsterd zag ze rond over den rommel: de strijkplank
tusschen de tafel en een kleiner tafeltje uitgelegd, de stapeltjes schoon strijkgoed, de
mand halfvol met wat nog niet klaar was, de bouten, de stoelen, die ze had verzet
om ruimte te hebben...... ze overzag heel de ongezellige ontredderdheid in een enkelen
blik. Ze maakte een weifelende beweging, als wilde ze nog gauw opruimen, wat toch
onmogelijk was. Ze zag de kamerdeur trouwens al opengaan en Oom binnenkomen.
‘Goeden morgen’, zei hij en zijn oogen gingen vriendelijk in haar richting, ‘Wel
gerust?’ Het klonk als altijd wat vormelijk, wat statig, ze waren dat al gewend van
hem, correct oud heertje, dat ongaarne een beleefdheidsvorm veronachtzaamde. Maar
Françoise, overgevoelig en geprikkeld dezen morgen, verbeeldde zich stroefheid te
hooren in zijn toon en, spiedend of ze den trek van ongeduld en misnoegen, die ze
zoo vreesde, niet zag komen in zijn gezicht, antwoordde ze kleintjes: ‘Morgen Oom.’
Ze voelde zelf hoe benepen het klonk en schraapte haar keel. ‘Ik heb...... 't is nog
zoo'n rommel hier...... u is zoo vroeg beneden. Maar ik zal wel gauw opruimen.’
Haar gedienstigheid, zooals altijd, hinderde hem, maar hij verzette zich nog tegen
den opkomenden wrevel. ‘Ga toch je gang’, zei hij, ‘en stoor je niet aan mij. Je staat
mij hier niets in den weg.’
Hij zag naar buiten, waar het langzaam en gestadig regende, de herfstboomen
glommen donker van het nat onder den egalen hemel. Dat werd weer thuisblijven,
dacht hij mismoedig, met een zucht. Hij zocht de krant van den vorigen avond en
wilde zijn leunstoel bij het raam schuiven, maar Françoise, toesnellend, trachtte hem
voor
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te zijn, greep naar den stoel. Haar slaafs voor hem vliegen, het gedwee-schuchtere
in haar flets gezicht gaven hem een plotsen schok van ergernis. Hij stond eensklaps
strak-rechtop naar haar toegewend, zooals ze daar gebogen stond bij den stoel, zijn
oogen staken van onbedwongen boosheid, die zijn magere handen trillen deed en,
onbeheerscht nu, barste hij los: ‘Blijf toch eens rustig aan je werk, zonder je om mij
te bekommeren! Je vliegt achter me aan of ik een invalide was!’
Langzaam richtte Françoise zich op uit haar gebogenheid, ze durfde hem niet
aanzien, alles trilde aan haar en ze voelde zich verwezen en versuft als had iemand
haar geslagen. Ze liet den stoel los en trad terug naar haar strijkplank. Ze schoof de
stoelen weer ordelijk rond de tafel, zette den mand met strijkgoed op den grond. Haar
bouten waren koud geworden, daar moest ze nu eerst weer mee naar de keuken. Ze
deed dat alles werktuigelijk, met een wonderlijk verstrakt gevoel in haar hoofd. Maar
toen ze weer stond te strijken, zenuwachtig, om zoo gauw mogelijk klaar te zijn, was
het of er eensklaps iets in haar smolt. Voor ze 't wist drupten de gestadige tranen
langs haar wangen. Ze zag ze neerpetsen, kleine kringetjes vocht op het
warmgestreken goed onder haar handen, als kwamen ze van een ander. Schuw zag
ze naar het raam, maar hij zat te lezen - tusschen zijn wenkbrauwen speurde ze den
diepen groef - en lette niet op haar. O, nu moest ze toch eerst voor zijn ontbijt zorgen,
en hij had nog geen thee gehad! En dan moest ze...... toen, zich eensklaps bedolven
voelend onder de overstelping van alles, waar ze niet tegen op kon, snelde ze de
kamer uit naar haar nog rommelig slaapkamertje boven, uithuilend nu, heftig en hard,
al haar al zoo lang opgekropte overspanning en ontrustheid.
Gewend te loopen in het gareel van onvermijdelijkheid en gewoonte had ze vrij
gauw haar bedaardheid herwonnen. Toen ze de trap weer afliep waren haar tranen
opgedroogd, al was 't nog vreemd en dof in haar hoofd. Ze zag, dat Oom al had
ontbeten en Moeder het laatste
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strijkwerk had afgemaakt. Ze voelde Moeders oogen in vragende bekommernis op
haar rusten, maar Moeder vroeg niets. Ze spande zich in, heel den dag, om dat suffe
gevoel in haar hoofd kwijt te raken, dat ze na 't huilen had gehouden en ze bleef zich
wankel en onzeker voelen in het bang besef van de gereedheid harer tranen bij de
geringste aanleiding. Ze voelde den grijzen dag loodzwaar wegen en hunkerde naar
den avond met lamplicht. Terwijl ze Oom's gezicht, vriendelijk blank onder het gele
schijnsel uit de lampekap peinzend beschouwde, vroeg ze zich moeizaam af wat dat
toch was, dat, irriteerend den een, ontzenuwend de ander, zich immer stelde tusschen
hem en haar. Ze wist het zelfs niet te benaderen. Hij was zoo vriendelijk en goed
voor hen allemaal en vroeg zoo weinig. Hij was soms wat prikkelbaar en kon het
niet goed zetten wanneer Lientje of Toos denkbeelden hadden, die tegen zijn
ouderwetsche ideeën indruischten. Dat gaf wel eens even een schermutselingetje,
maar dat duurde meestal maar kort en werd niet al te heftig. Toos was te
gemakzuchtig, die hield niet van lang en onvruchtbaar boomen en Lientje haatte
scenes.
Ze was zoo diep verloren in haar gemijmer, dat het haar ontging, dat Oom Herman,
opziende, haar beschouwde. Hem trof de moede strakheid van haar gezichtje en zijn
deernis was weer sterk en warm.
‘Wil jij me nog eens een kop thee inschenken, Françoise? Niemand weet zoo goed
hoe ik 't hebben wil als jij.’
Ze schrok op en voelde zich gloeiend overblozen; ze hoorde in den warmen klank
van zijn stem, in het verzoek zelve, den opzet haar zijn goedwillendheid te toonen.
Het bewoog haar met zoo verwarmende en tegelijk beschamende ontroering, dat ze
de moeilijk bedwongen tranen voelde schroeien in haar keel.
Het was haar rust en verlichting toen er een einde kwam aan dezen dag, die haar
akelig mislukt leek, een ongeluksdag. Morgen zou beter zijn.
Moeder, schoon niemand onder de gewone opgewektheid van haar gezicht iets
bizonders had kunnen bespeu-
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ren, was deze dag, waarvan ze de stille tragedie meer had gevoeld dan gezien, als
een plotselinge openbaring geweest. Wat zij aanvankelijk, zij 't vaag, wel had bemerkt,
het hortende in de verhouding tusschen Oom en Françoise, maar waarvan noch de
oorzaak noch de beteekenis haar klaar voor den geest hadden gestaan, was ze zich
eensklaps, als bij intuïtie, met een brandende duidelijkheid bewust geworden. Dat
ging nooit, die twee! Oom, licht te prikkelen in dit groote gezin door zijn gewendheid
aan 't altijd alleen-zijn, verdroeg niet het tobberig-zwaartillend, het jachterig-nerveus,
het tegenwoordig altijd onevenwichtig gestel van Françoise, in wie juist de
licht-kwetsbaarheid van den ouden man deze eigenschappen prikkelden en
verscherpten. Ze begreep, dit was een voortdurende fatale wisselwerking. Voor
Françoise, wie al het bizondere toch al steeds ondragelijk zwaar woog, moest dit
moordend zijn. Een bange bekommernis vervulde haar.
Deze druk van bezorgdheid bleef over haar al de donkere kille dagen van dit najaar,
waarvan de somberheid verlammend over de wereld hing. De oude man kwam slechts
weinig de deur uit. Ze bespiedde hem en Françoise en allen en alles met een
verscherpte nauwlettendheid, voelde het dreigen van iedere gespannen stemming en
had daartegenover immer de bezwerende onbevangenheid van haar
gelijkmatig-blijmoedige wezen.
Oom Herman zelve, naarmate hij was aangesterkt en zich weer flink ging voelen
als voor zijn ziek-zijn, begon, immer gewend geweest aan een zeer bezig bestaan en
nu in deze kleine plaats bovendien nog weggerukt uit de hem zoo eigene sfeer van
het grootestadsleven, meer en meer te beseffen het gemis van eenige levenvervullende
bezigheid. Hij kende hier niemand, er was niets waarvoor hij zich interesseeren kon,
hij had hier geen andere ontspanning dan wat lectuur, geen ander vertier dan het vrij
saai en kleinsteedsch café, waar hij - 't was dan toch de eenige afleiding - nu geregeld
zijn kopje koffie gebruikte. Maar wanneer hij er een poosje had gezeten, dan irriteerde
hem
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het uitzicht in de toch drukste winkelstraat, waar alleen 's morgens wat gerij, 's
middags het getippel van winkelende dames en na schooltijd het niet lang durend
gejoel van kinderen was. Prikkelbaar kwam hij dan thuis. Dan ergerde hem de
toegewijde verzorging van Françoise en haar moeder, die hij als kleineerend begon
te voelen en besefte hij tegelijkertijd zijn onredelijkheid. Dat hij desondanks z'n
ergenis maar nauw bedwingen kon, hinderde hem nog meer. Aan den anderen kant
prikkelde het hem te ervaren hoe Emmy, Toos en Lientje weer geheel haar eigen
leven leefden, zonder zich om hem of een ander bizonder te bekommeren; hij voelde
't eenigszins als werd hij in iets te kort gedaan. Het was duidelijk, hij stootte zich aan
de omgrenzing van het gezin, daar hij nimmer de koesterende, noch de soms
beperkende binding van het gezin had gekend.
Toen het winterseizoen was aangebroken had Lientje hem voorgesteld samen eens
muziek te gaan hooren. Hij hield van muziek. Het lachte hem toe, dit was tenminste
een lichtpunt in de grauwe sleur der wintersche dagen en zoo gingen ze saam naar
een der eerste concerten, die de plaatselijke Toonkunst-afdeeling gewoon was met
een klinkenden naam uit de muziek-wereld luister bij te zetten. Ditmaal een violist.
De elite van het stadje, benepenburgelijk en kleinsteedsch ontmoette er elkaar. Hij
trof het slecht, het programma, moderner dan men in de provincie wel gewend was,
viel geheel naast zijn verouderden smaak, de avond, waarvan hij zich veel had
voorgesteld, verliep in teleurstelling en ergernis. Lientje, wie het slechts al te zelden
hier gebodene goede een bizondere genieting was, had aanvankelijk, tezeer in beslag
genomen, zijn ontstemming niet bemerkt, want hij stoorde haar geen enkele maal.
Bij het naar huis gaan echter kwam dat, wat haar voor een groot deel het genot van
den avond, dat zij altijd met al haar zintuigen zoo lang mogelijk trachtte vast te
houden, vergalde. Ze zag het al in de vestiaire, waar zij in de opeenstuwing van
menschen met moeite hun kleeren bemachtigden - zijn dunne expressieve mond
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verstrakt en verkild van misnoegen, de scherpe groef van ergernis tusschen zijn witte
wenkbrauwen. Hij zweeg en zij vroeg niets. Maar buiten in de stilte en zuiverheid
van den nacht, waar ze de klankenweelde van dien avond opnieuw weer doorproefde,
barstte hij plotseling uit, kort en schamper: ‘En dat heet tegenwoordig muziek!
Vaardigheid zonder ziel! Verkrachting van harmonieën! God God!’
Lientje wist niet dadelijk te antwoorden; ze zocht naar het evenwicht tusschen
deze striemende ontnuchtering en de schoonheid, die nog in haar naleefde. Toen
begon in haar op te bruisen de boosheid, deels om het hooren aantasten van wat haar
dierbaar was, meer nog bijna om het zonder erbarmen voelen verstoren van haar
kostbaar genot, dat ze placht zoo lang mogelijk gaaf-levend te bewaren. Ze zocht
naar een zin, een woord dat afdoend, vlijmend kenmerken zou haar innerlijke houding,
maar ze vond het niet en voelde een machtelooze opstandigheid van haar diepste
wezen tegen het zijne. In dit oogenblik was ze zich bewust van iets dat bijna haat
was tegen Oom Herman en onbeheerscht, dubbel geprikkeld door haar onmachtig
tasten naar het felst-striemende, beet ze:
‘Ja, dit is muziek! Anders dan het sentimenteel getingel van melodietjes, dat een
vorig geslacht muziek bliefde te noemen!’
Ze hijgde van bewogenheid in de stilte, die volgde en waarin ze zijn weerwoord
wachtte. Het kwam trillend van drift.
‘Wat weet jij, kind dat je bent, van wat voor duizenden en duizenden steeds als
schoon heeft gegolden en nog geldt? Wou jij je vermeten dat kort en goed voor
afgedaan te verklaren en daar de onbekookte ziellooze nieuwigheid van een geslacht,
dat niet weet wat het wil, tegenoverstellen? Voosheid, voosheid, al dit nieuwe! En
hoe kan het ook anders! Wat bezit het geslacht, dat aan 't opgroeien is voor ernst en
diepte? Hoe zou het iets kunnen be-
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seffen van wat vorige geslachten aan groots en schoons hebben voortgebracht!’
Lientje kneep haar handen tot vuisten in haar mof, ze slikte en kuchte om haar
stem, die leek vast te zitten, weer klank te geven. Ze trachtte haar drift omlaag te
duwen om scherper te kunnen zeggen wat zij meende.
‘Neemt u me niet kwalijk, Oom’, zei ze en ze sprak snel en monotoon, maar
koud-scherp, ‘Wat weet u van onzen tijd af? Wat kunt u ervan afweten? Natuurlijk
is alles veranderd sinds vijftig jaar geleden! Goddank wel! Maar wat er nu leeft daar
weet u niets van, dat gaat heelemaal aan u voorbij, daarvoor is u te oud geworden!’
Ze beefde en voelde haar handen klam.
‘Je durft veel zeggen’, zei hij en zijn stem klonk schor. ‘Ben je van dat alles zoo
zeker?’
‘Ja!’ zei Lientje kort en hevig. ‘Sinds vanavond ben ik dat!’ En ze voelde of ze
nu niets meer zou kunnen zeggen, of ze nu onherroepelijk het laatste, want alles had
gezegd.
Ze waren bijna thuis. Een bleeke onzekere schijn van lantaarns hing in de leege
straat, op de koud-witte straatsteenen klonken hard hun schreden. Lientje rilde even
en bedacht hoe afschuwelijk het nu was: thuiskomen, iedereen zien, nog moeten
praten waarschijnlijk. Er zou nog wel niemand naar bed zijn, zoo laat was 't nog niet.
Toen ze even later in de lichte huiskamer stonden, waar hun aan 't duister gewende
oogen weerstrevend knipperden, onderging ze de voorvoelde pijnlijkheid nog scherper
dan ze had verwacht. Ze voelde Moeders heldere oogen op zich rusten, even,
wegglijden naar Oom met dezelfde vluchtigheid - 't was als hoorde ze Moeders
gedachten - ze zag Françoise's bang onderzoekend en schichtig weer wegkijken, ze
voelde snijdend de onuitgesproken verwondering in Toos' onbevangen oogen en nog
snijdender de helpende bedoeling in Emmy's woorden die de moeilijke stilte verbreken
kwamen en die ze ternauwernood verstond. Oom's gezicht was wit en
vreemd-verstrakt en ze voelde pijnlijk zeker de jammerlijke ontredderdheid van haar
eigen
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wezen. Ze wist ook nauwelijks te antwoorden op de vragen of het mooi was geweest
en ze veel genoten hadden, ze vreesde opnieuw uit te lokken Oom's felle tegenspraak
wanneer ze beamen zou, spreken zou van haar genot. Ze kón trouwens nu niet, hier
niet meer spreken over wat de aanleiding was geweest tot zooveel bitters. En dat
genot, het leek nu al zoo ver terug, overwoekerd geheel door het andere.
Maar ook Oom antwoordde niet dan onbestemd niets van zijn felle kritiek van
zooeven. Ze vermoedde bij hem een eendere drijfveer als die haar antwoorden van
een stugge gereserveerdheid had doen zijn en ze voelde zich eensklaps iets zachter
jegens hem gestemd worden. Het kroop haar wee naar de keel, ze kon wel schreien,
minder van een weeke gevoeligheid, die haar vreemd was, dan wel om haar
geschoktheid door 't gebeurde. En ook om een spijtige verbitterdheid jegens hem die
zij niet kon meester worden.
‘Ik ga maar naar bed, Moeder.’ zei ze en streek zich over haar oogen, die strak
waren en brandden. ‘'k Heb hoofdpijn en ben moe.’
Moeder zag bezorgd en stil, maar vroeg niets. Lientje hoorde haar eigen nachtgroet
en den weergroet der anderen gedwongen en vreemd van klank.
Den anderen morgen, toen ze wakker werd na een onrustigen nacht en lang wakker
liggen in het donker, waarin ze in een nog altijd wrokkende bitterheid, heel de scène
herhaaldelijk en telkens scherper weer had doorleefd, leek haar de heele kwestie van
gering belang. Ze had haar koelheid geheel herwonnen. Zoo'n verschil van opinie,
hemel, het sprak haast vanzelf! Oom, een oude man, bijna zeventig en zij een en
twintig! 't Scheelde twee geslachten! En ze waren driftig allebei. Maar 't was
dwaasheid geweest, duidelijk zag ze 't nu, om zich zoo op te winden. Dat nooit weer,
nam ze zich voor. 't Was iets afschuwelijks, zoo'n scène.
Toen ze hem de huiskamer hoorde binnen komen, waar ze aan de piano zat te
zingen en ze zijn morgengroet verstond,
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wat stroef nog en moeilijk, keerde ze zich naar hem toe en voor hem staande legde
ze haar hand om zijn kin, lachend. ‘Oomke, nog boos!’ zong haar stem. Ze stond
daar zoo jong en fleurig, zoo frisch-bekoorlijk, dat hij zich geheel verteederen voelde.
Hij glimlachte. ‘Kom, kom, praat daarover maar niet meer!’ zei hij met een
half-schertsenden ernst. ‘We waren beiden driftig, nietwaar?’ Ze kuste hem op zijn
rimpelend voorhoofd onder het witte golfhaar. Het viel haar mee, dat hij zoo sans
rancune was, van vergeten wist en hij bewonderde de luchtige gemakkelijkheid,
waarmee ze een kwestie wist uit de wereld te helpen, al bleef er vaag iets in hem
nazeuren, het schrijnen, van een gekneusd gevoel.
Het gebeurde al vaker en vaker, dat hij zich dit innerlijk schrijnen bewust werd.
Er was teveel in dit gezin van jonge zelfstandig levende menschen dat tegen zijn
zelden aangevochten muurvast-staande meeningen-van-jarenlang opbotste, hem
prikkelde tot tegenspraak en verzet. Wanneer de gang der dingen geen aanleiding
bracht tot zijn ergernis of tegenstand, dan leek het leven hem wel goed zoo; hij was
zich zijn genegenheid warm bewust en schikte zich willig en graag in de omarming
van het gezin. Dan was er vaak een dagenlange verteedering, een zonnige mildheid
tusschen hen allen, een warmte niet van genegenheid alleen, maar ook, en vooral,
van zachte dankbaarheid om elkanders goedheid. Maar vaak was een kleinigheid
genoeg om in den vlottenden omgang de noodlottige hapering te doen vallen.
Wondend-scherp stond dan ineens weer tusschen hen de moeilijk-bedwongen
vijandigheid, uitflitsend soms in bitsende woorden, gesmoord dan weer in een
zwijgend broeden over wat niet ganschelijk was uitgevochten en bitterheid achterliet.
Wanneer hij dan, alleen, het gebeurde overdacht - soms was het nauwelijks in woorden
te vatten - dan leek het hem zoo futiel en een droevige spijtigheid welde in hem op,
dat hij zich zoo spoedig liet ontstemmen. Verteederd kwam hij dan in den huiselijken
kring terug, achter de brilleglazen hadden zijn oogen een zachte glanzing, en, zonder
op het
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gebeurde terug te komen, wat trouwens niemand ooit deed, was heel zijn houding
een herroepen van wat gezegd was.
Emmy was de eenige der meisjes, wier leven niet met dat van den ouden man
scheen te botsen. Echter was dit gemakkelijker vlottende in hun omgang minder het
gevolg van een harmonischer samenstemmen van hun geaardheid dan wel van de
beheerschtheid en het inzicht van Emmy's kant. Haar aanvankelijke, ofschoon nauw
geuite, bezorgdheid toen de oude man zijn intrek bij hen kwam nemen, was geenszins
tot rust gebracht door de warm-genegen gestemdheid dier eerste weken, toen Oom
Herman, zwak nog en ziek, zich zoo gaarne koesteren liet en niemand zich een ander
gevoel bewust was dan dat van liefdevolle erkentelijkheid. Zij had wel degelijk het
klaar besef van den toestand behouden en haar innerlijke houding dien eersten tijd
was geen andere dan een wantrouwend maar geresigneerd afwachten van wat de
dagen brengen zouden. Deze innerlijke waakzaamheid, dit staag-speurend op haar
hoede zijn, deed haar menige kleinigheid, die wellicht tot botsing hadde kunnen
leiden, ontgaan. Ze leefde haar eigen leven vrijwel in 't verborgen en sprak zich
zelden uit in dingen, waarin ze zijn tegenovergestelde meening bevroeden kon.
Instictief en ook wel door ondervinding speurde ze scherp waar het gevaar lag en
waar ze zonder vreezen zich kon laten gaan.
Deze gereserveerdheid deed Oom Herman haar soms gesloten vinden en koel nee, ze was lang niet zoo spontaan en open als Evelien en Cato! Die zag je door en
door. En Françoise - die had nu eenmaal niet zooveel te verbergen, maar guller was
ze toch, niet zoo terughoudend. Hij zei zichzelf, dat hij van Emmy eigenlijk niets
wist, ook niet van haar leven.
Het ging al tegen Kerstmis. Aan de dagen van vlagend herfstweer leek eensklaps
een eind gekomen. Plotseling was het tegen den nacht gaan vriezen en den anderen
morgen rees de zon aan een verpuurden strak-blauwen hemel. De kale boomen
wonnen fleurigheid in de gul-
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dende zon. Zoo volgde de eene dag op den anderen. Het leek bijna van invloed op
de stemming en de verhoudingen, dit feestelijke luisterrijke weer en de naderde
feestdagen. Voor Oom Herman had nu weer elke dag de lang gemiste vreugde van
een wandeling. Het leven leek hem aan waarde te winnen, er was zelden iets, dat
zijn misnoegen prikkelde. Alle dingen schenen lichter in deze plots uitgestroomde
zonneweelde.
Françoise waren de dagen niet meer zoo zwaar en dreigend, het vooruitzicht van
het komend Kerstfeest stemde haar ongewoon blij: Lientje en Toos vacantie, Emmy
drie of vier dagen thuis. Dat was weer eens wat anders dan de gewone sleur van
werkdagen met jachtig gedoe en dan een stille, meest nogal saaie Zondag. Ze voelde
zich, zonder het zelve recht te beseffen, onbevangener jegens Oom, van wien een
milder hartelijkheid leek uit te gaan.
Moeder, die uiterlijk altans haar rustige blijmoedigheid nooit verloor, had nu wel
een blijder vreugdetwinkeling in haar wezen. Ze had een kinderlijke verheuging aan
de dagen, die komen gingen, zooals een kind, dat vacantie krijgen gaat en ze bedacht
velerlei kleinigheden, waar ze zelfs met Françoise niet over sprak, die het vreugdig
samenzijn van allen kleuriger moesten maken. Het was het eerste Kerstfeest, dat
Oom bij hen zou vieren, het moest zoo vroolijk mogelijk zijn. Dat zij gelukkig waren
en alles hadden dankten zij hem. Als hij zich maar gelukkig bij hen voelde! Dat was
alles! Ja, ze wist heel goed, dat het wel eens haperde, ze zag scherp genoeg. Maar......
de meisjes waren jong, die hadden hun eigen leventje en hun eigen ideeën...... ze had
ze nooit zoo erg aan den band gehouden...... 't was nooit noodig geweest. Daar kwam
't nu misschien wel door dat ze zich niet zoo heel veel lieten zeggen...... Fransje, dat
was wat anders. En Oom was oud, ja, een oude man, die altijd alleen was geweest.
Die hield er ook zoo z'n eigen ideeën op na en was niet gewend te worden
tegengesproken. Geen wonder, dat dat wel eens woorden gaf. Maar het duurde
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nooit lang...... en dan, er was liefde ook en dat was nog beter dan dankbaarheid.
Het was aldus, dat ze haar vertrouwen in de toekomst zocht te bevestigen, wat
haar nu in deze prikkelendopwekkende dagen gemakkelijker viel dan anders. Want
innerlijk wàs ze ontrust, schoon ze het zichzelf zelden bekende. Haar sterke wil om
de dingen in de goede richting te dwingen, haar nooit gefnuikt optimisme, deden
haar, vaak tegen beter weten in, vasthouden aan wat niet meer was dan de afschijning
van haar eigen wenschen.

VI.
Twee dagen voor Kerstmis. De lange avond leek een gansch bizondere stemming te
winnen uit het zoo nabij zijn der feestdagen.
Zij zaten allen rond de tafel bijeen, zwijgend en bezig, in die atmosfeer van lichte
en warme rust, die door elk geluid, het ritselen van een blad papier, het gerinkel van
een lepeltje in een kopje, een gefluisterd woord slechts nadrukkelijker wordt bevestigd.
Emmy alleen ontbrak nog. Het kwam den laatsten tijd nogal eens voor, dat ze naar
huis kwam met een lateren trein dan gewoonlijk het geval was. Maar ze zei nooit of
bizondere drukte daarvan de oorzaak was, dan wel of ze zich ergens anders had
opgehouden. Ze vertelde nooit iets van haar leven en niemand vroeg haar ooit. Het
was voor allen zoo iets gewoons, dat Emmy, onafhankelijk en onmededeelzaam,
haar eigen gang ging, dat het in niemand op zou komen ongevraagd zich in iets wat
haar betrof te mengen. Zelfs Moeder niet. Meer dan Françoise, schoon deze ouder
was, beschouwde ze Emmy, de meest zelfstandige, als bijna haar gelijke.
Oom Herman was de eenige voor wien dit alles niet vanzelf sprak en in wien een
voortdurend, schoon nog nimmer uitgesproken verzet was tegen Emmy's koele
eigenmachtigheid. Hij beschouwde haar, evenals de drie anderen, twee generaties
jonger dan hijzelf, nog half en half als een kind en hoewel hij haar rustige zelfver-
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zekerdheid graag zag, was het hem een telkens weerkeerende ergernis dat haar doen
en laten gansch aan zijn weten en willen ontsnapten.
Toen het acht uur sloeg van de pendule hoorden ze den sleutel in de voordeur
omdraaien. Emmy! Françoise, plichtmatig, legde snel haar werk weg en stond op
om voor Emmy's eten te gaan zorgen. Terwijl ze met haar beredderingen bezig was
kwam Emmy de keuken ingedrenteld, haar hoed nog op, haar mantel over haar arm,
een ongewoon, vaag glimlachje om haar mond.
‘Je kunt dadelijk eten, hoor!’ praatte Françoise, zich reppend, ‘alles is warm.’
‘Maak maar niet teveel drukte’, zei Emmy, ‘Zoo heel veel trek heb ik toch niet.’
‘Ik kan 't me voorstellen’, meende Françoise. ‘Acht uur al! Ik zou geen hap meer
lusten, zoo laat.’
Emmy had haar goed weggehangen en kwam de keuken weer in. Ze wreef haar
handen, die koud-wit zagen. ‘Ik zal hier wel even gauw eten,’ besliste ze, ‘dan hoef
je binnen geen rommel te maken.’ Françoise aarzelde. ‘Jakkes, zoo ongezellig,’ vond
ze, ‘en zoo koud.’ Maar Emmy zat al. ‘'t Is immers maar voor een oogenblikje!’
Ze vond toen ze binnenkwam haar plaats aan de tafel al open, een moeilijk
vrijgemaakt plekje aan de tafel, waar toch al vijf menschen zaten, elk met zijn
bezigheid. Met een boek schoof ze tusschen Toos en Lientje in de haar zuinig
toegemeten ruimte. Maar peinzend tuurde ze over de blaren heen en las niet. Moeder
die haar aanzag werd evenals Françoise daarstraks, getroffen door de ongewone
uitdrukking van haar blank gezichtje, dat zoo zelden iets van binnenuit verried.
Als had ze Moeders kijken over zich gevoeld, zoo wendde zich eensklaps Emmy's
aandacht; haar beider blikken ontmoetten elkaar. En plotseling kwam daar Emmy's
vraag in de ruischelende kamerstilte: ‘Moeder, zoudt u 't vervelend vinden als ik met
de Kerstdagen uit was?’
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Van allen kant was plots de aandacht gespannen, schoon niemand sprak.
Moeder antwoordde niet dadelijk. Een diep-in verkillende teleurstelling zonk in
haar. Zoo ontglipte haar nu toch nog waar ze met zulk een feestelijke verheuging op
gerekend had: het samenzijn van allen, zonder dat een ontbrak. Vaag voelde ze zich
nog denken: En juist Emmy, wier aanwezigheid vaak bond wat dreigde uiteen te
breken.
Maar in ditzelfde oogenblik wist ze, dat ze niets in dezen geest tot Emmy zeggen
zou, Emmy, die van meetafaan haar zoo anderswillend wezen met een starre
onwrikbaarheid in dit door haar gehate leven van egale kantoorsloverij gedwongen
had, zwichtend voor het noodzakelijk-zijn hiervan voor allen, en ternauwernood ooit
het simpelst genoegen voor zichzelf bedong. Zoo verried haar uiterlijk niets van wat
zoo plotseling en fel in haar leefde en haar antwoord, toen het na de korte wijle van
stilte kwam, klonk niet anders dan ooit haar stem placht te kinken:
‘Vervelend...... ik vind het natuurlijk wel jammer, dat je niet bij ons bent. Maar
aan een anderen kant vind ik 't heerlijk voor je als je er eens uit komt. Dat gun ik
jullie allemaal zoo graag, dat weet je wel.’ Ze zuchtte even, bedenkend hoe ook
Fransje nooit iets had, dat de grauwe sleur eens voor haar verbreken kwam. Toen,
levendiger eensklaps, eerst nu bedacht ze dit, vroeg ze: ‘Hoe komt dit zoo opeens?
En waar wou je naartoe?’
Het leek Moeder toe, dat een korte aarzeling Emmy's antwoord talmen deed,
hoewel het toch dadelijk kwam, als zocht ze even naar den besten vorm voor wat ze
zeggen ging. Het spande haar aandacht strakker.
‘Frans van Veen heeft me meegevraagd naar een feestje bij hem thuis. Z'n ouders
zijn vijf en twintig jaar getrouwd, die zien graag wat jongelui om zich heen. Ze stellen
zich nogal wat voor van de festiviteiten. 't Is wel jammer, dat 't juist op Kerstmis
valt, maar als u er niet
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op tegen hebt, dan zou ik toch wel graag gaan. 't Is eens wat anders dan al 't gewone.
Weer was 't even stil, terwijl ieder wachtte en Moeder nadacht, een enkel kort
oogenblik. Een stroom van overwegingen overgolfde haar in dit eene moment.
Allereerst dat dit iets was, dat de wereld zou veroordeelen, dit uitgaan van Emmy
met een jongen man, dien zij, de moeder niet eens kende. Maar ze wist wat ze aan
Emmy had, die was oud en wijs genoeg om zelf te beoordeelen wat ze doen en laten
moest. Dan: Oom! Ze bevroedde van hem, den conservatieve, de tegenkanting. Maar
ook dit, schoon het haar met zorg vervulde, mocht niet gelden bij haar. Emmy zelf
moest 't weten. Ten slotte voelde meer dan dacht ze vaag nog dit: dat Emmy met
dien Frans van Veen op wel vertrouwelijken voet leek te staan, dat hij haar naar een
zoo intiem familiefeestje meenam. En het sneed haar even met een pijnend gevoel
van tekort komen, hoe weinig ze het vertrouwen van haar kind bezat.
Maar dit alles met de zelfde snelheid, waarmee het kwam en ging, loste zich op
in deze enkele ten slotte overheerschende gedachte van blijdschap: ‘hoe heerlijk, dat
het kind nu eens een pretje heeft!’ En met den onbevangen blijen glimlach, die haar
wezen ineens verhelderde, sprak ze: ‘Kind ik ben zoo blij voor je, dat je eens uit gaat.
En dan zoo iets aardigs! Frans van Veen, is dat niet......?’
‘De jongste boekhouder, ja.’ zei Emmy snel. Ze haatte tekst en uitleg geven en
vertelde vlug erachter: ‘Hij woont in den Haag. Ik zou Zondag en Maandag blijven
en dus Dinsdag, den tweeden Kerstdag, toch nog thuis zijn.’
‘Dus jij wou......’
Snel doch zonder dat de rust van haar wezen veranderde zag Emmy naar Oom
Herman. Ze schrikte van zijn uiterlijk, dat ze nog nimmer had gezien zooals 't nu
was. Een paarsig rood overvlamde de bleekheid van zijn mageren kop, dien hij even
gebogen hield en waarin de nu staalharde oogen toornig staken boven de brilleglazen
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uit. Een heftige ontroering, waarvan de dunne lippen beefden, brak zijn woorden af.
Emmy wachtte, schijnbaar onbewogen, inderdaad ontrust, want ze zag, hoe het in
hem stormde en ze had niet zoo heftig verzet verwacht. Om zich voelde zij de zware
stilte als een klem.
Oom Herman schraapte zijn keel met een rauwen zenuwschorren snerp, door zijn
beenige handen schokte het onophoudelijk. Toen, zonder dat zijn felle oogen van
haar aflieten, barstte het uit hem los:
‘Dus jij wou de stad uit gaan met een jongen man, die niet alleen een wildvreemde
voor je is, maar dien noch je moeder, noch ik kennen! Heb jij zoo weinig begrip van
welvoegelijkheid of is 't je om 't even wat er van je gezegd zal worden?’
Hij zweeg, hijgend van drift. Emmy legde haar handen over elkaar op de tafel en
leunde in haar stoel terug, als om in dit uiterlijk manifesteeren van rust een innerlijke
schraging te vinden. Langzaam zei ze:
‘Oom, ik wou dat u......’
‘Zwijg! Val me niet in de rede!’ beet hij haar toe, onredelijk in zijn opwinding.
‘Jij wou...... jij wou...... je weet niet wat je...... je...... M'n God, denk jullie dan maar
precies te kunnen doen wat je wil, tegenwoordig! Ergerlijk is 't, ergerlijk!’ Met een
schok wendde hij zich om naar waar Moeder zat. Emmy zag naar haar. Een groote
droefheid had zich over Moeders gezicht gespreid, weg was de blijheid van haar
wezen, maar ze wachtte, rustig-gelaten.
Oom Herman's stem klonk sidderend en diep nu hij weer sprak.
‘En jij Marie, dat jij...... als je kind dan niet wijzer is... jij moest 't zeker zijn. Jij
kunt toch waarachtig beter weten. Ik verwacht van je, dat je zult begrijpen wat je
plicht is en dat je Emma zult verbieden, hoor je verbieden......’
Moeder schudde het hoofd en maakte haar droge lippen vochtig.
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‘Nee Oom, dat kan ik niet.’
‘Dat kan je niet?’
‘Emmy is geen kind meer. Ze is vrij om te doen en te laten wat ze wil. Ik zou dat
niet zeggen...... niet zoo rustig zeggen, als ik niet wist, dat ze niet 't verkeerde wil.’
Moeders stem klonk zacht en even-trillend, maar heel stellig.
‘Maar dat is gekkenpraat!’ Oom Hermans vlakke hand sloeg op de tafel, brieschend
boog hij zich voorover. ‘Gekkenpraat!’ Wat zijn dat voor ideeën? Heb jij 't in je jeugd
beleefd, dat een jong meisje kon doen en laten wat ze wou, zonder zich aan iemand
te storen? Dat ze heel gewoon de stad uitging met een jongmensch, dat ze bij haar
thuis nog nooit gezien hadden? Dat vindt jij goed?’
‘Vroeger is nu niet Oom,’ sprak Moeder zachtjes. ‘Er is heel wat veranderd en dat
is goed ook, al lijkt 't soms nog wat vreemd. Heusch, ik heb hier niets in te zeggen,
Emmy moet 't zelf weten. Maar’, en nu haalde ze diep adem en scherper sneed de
kommervolle droefheid in haar wezen, ‘ik moet u eerlijk zeggen dat ik er geen enkel
bezwaar in zie.’
Oom zweeg geruimen tijd. Onbewegelijk zat hij in zijn stoel, de handen voor zich
neergelegd op de tafel. Het leek wel of eensklaps zijn drift gestild was. De felle
gloeiing was weggetrokken uit zijn gezicht, dat bleek-verstrakt stond. En strak klonk
zijn stem toen hij weer sprak, moedwillig langs Emmy heen, als ging het haar niet
aan:
‘Ik wil je dan alleen maar even zeggen, dat ik er bezwaar in zie. En daarom eisch
ik van je, eisch ik, hoor je! dat je deze dwaasheid beletten zult. Anders heb ik niet
meer te zeggen.’
Niemand sprak. Alleen het suizen van het gaslicht zoemde door de stilte en Ooms
zware ademhaling. Françoise, wat voorovergezakt, het bleeke verslagen gezicht
gewend naar Oom, naar Emmy, naar Moeder...... wrong in haar schoot haar klamme
handen. Het kropte in haar keel, stikkens-benauwd; toen plotseling, als ze zich niet
meer houden kon, vloog ze op, al haar bange droefheid
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barstend uit haar gezicht, en ze holde de kamer uit. Niemand lette op haar.
Toos en Lientje, in een enkelen oogenflits, hadden elkaar aangezien en in dit kort
contact begrepen ditzelfde: als Oom zóo zijn wil wou laten gelden tegenover Emmy,
die toch waarlijk geen kind meer was en Emmy gaf toe...... dan was het voorgoed
uit met ieder zweempje van hun zelfstandigheid. Ze hadden altijd zoo gemakkelijk
geleefd, in Moeders leiding was geen dwang ooit voelbaar geweest...... hoe zou dat
dan nu moeten gaan?
Emmy had met een ruk haar stoel achteruit geschoven. Ze voelde zich koud worden
van drift, maar gewend zich te beheerschen, bedwong ze zich ook nu. Dat Oom haar
weerstreefde, ze had het voorzien. Dat dit zoo heftigvijandig gebeurde was anders
dan ze verwacht had. Maar dat hij zoo opzettelijk langs haar heenpratend, haar
negeerend, haar behandelde als een kind, wie door de moeder iets verboden moet
worden, maakte haar, in wie het hard voor zichzelf moeten werken een rustig zelfbesef
had gekweekt, razend van opstand. Iedere andere overweging was in dit oogenblik
verschroeid en verschrompeld in het vuur van haar drift, te feller wijl die zoo zelden
in haar evenwichtig wezen tot uiting kwam.
‘Oom! Luistert u naar mij!’ Met haar hevige woorden rukte ze hem naar zich toe.
Weerzinnig, doch zwijgend, bleek nog in nabrandende drift, wendde hij zich naar
haar toe.
‘Met mìj hebt u te maken, niet met Moeder. Ik ben geen kind meer! Ik ben vijf en
twintig. Niemand anders dan ikzelf heeft uit te maken wat ik doen of laten moet. En
daarom......’ Ze haalde diep adem, het begon langzaam in haar neer te zakken, haar
besef herrees, ‘daarom zou ik willen, dat u redelijk was en begreep, dat we toch ten
slotte onze eigen wil moeten doen en niet die van een ander die ouder is dan wij en
dus anders tegen de dingen aanziet.’
Terwijl ze nog sprak zag ze Moeders stil-bedroefd gezicht, de trotsche beslotenheid
van Toos en Lientjes effenheid - het gaf haar even het pijnlijk gevoel of ze allen
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tegen Oom samenspanden - Françoise's leege plaats... ach, en ook de toch wel
smartelijke strakheid van den ouden man zelf. Het werd week in haar om wat ze nu
gebroken zag: de zoete feestelijke vreugde van het lief-eenvoudig samenzijn. Het
was als zware olie op de driftige golven van haar bewogenheid. Zoo, voor hij nog
iets had kunnen antwoorden, zei ze zachter: ‘Toe Oom...... probeer eens het u in te
denken; ik vind 't zoo ellendig, dat geharrewar.’
De drift was nog niet geheel bedwongen in zijn toon, toen hij antwoordde: ‘Je
weet hoe ik erover denk. Ik wensch er geen woord meer aan te verspillen.’
Het leek of over de kwestie nu niets meer kon worden gezegd. Alles ging schijnbaar
weer zijn gewonen gang in de bezige stilte rond de tafel. Even later kwam Françoise
weer binnen, bleek, met behuilde schuwe oogen en nerveus links van gebaar. Ze nam
haar werk weer op en sprak niet
In Emmy wrongen de gedachten dooreen; haar rustige verzekerdheid was nog niet
herwonnen. Had ze moeten toegeven, al was 't alleen maar om vredes wil? Nu was
Moeders vreugde aan deze dagen voorgoed gebroken. Ach, en voor de anderen toch
ook. Zij trok eruit. Nu ja, maar hoe? Het schrijnde haar van trieste onvoldaanheid.
En Oom...... hij meende het toch goed; 't lag toch ook niet aan hem, dit alles; 't was
zijn niet meer begrijpen kunnen door het zooveel òuder zijn. En hij was zooveel voor
hen geweest en nog! Had ze dit alles niet in aanmerking moeten nemen? Maar hemel,
waar moest het dan heen? Met nu toe te geven bond ze zichzelf en de anderen
voorgoed in een gareel. Ze kon niet tot klaarheid komen toch bleef deze laatste
overweging het luidst in haar spreken, wat ze dan, pijnlijk, alweer voelde als hardheid
tegenover den ouden man.
Zoo ging de avond, die met een fleurige verwachtingsvolheid begonnen was, als
een zware dreiging voorbij. Vroeger dan anders stond Oom op om naar boven te
gaan. Zijn nachtgroet klonk bijna gewoon. Emmy voelde het
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als een verruiming toen ze hem gaan zag, maar er was deernis in haar om de
ontredderdheid, die de nu strakke welbeheerschtheid van zijn gezicht toch niet
verbergen kon.
In deze vertroebeling van haar gevoelens was het haar weldadig, dat niet dadelijk
iemand sprak. Maar ze wist al de anderen even overvol van gedachten als zijzelf en
ze wachtte. Toch was 't met een schokje, dat ze opzag toen Toos uitviel: ‘Ziezoo, dat
hebben we gehad. Prosit! Prettig Kerstfeest!’
‘Ja, daar zal de pret wel af zijn,’ zei Emmy stil. Ze oogde naar Moeder. Dier gezicht
was droevig wel, maar weer gansch rustig. ‘Voor u vind ik 't zoo ellendig. U had u
zoo verheugd op prettige feestdagen.’ Het kwam niet in haar op, noch verwachtte
zij, dat in een der anderen deze mogelijkheid rijzen zou, dat zij toch nog, om welke
reden dan ook - zou toegeven, immers het betrof hier meer dan deze op zichzelf
staande kwestie alleen, een beginsel.
‘Kind, laat je daar niet door bedroeven.’ zei Moeder kalm. ‘Dat komen we wel
weer te boven.’ De zachte blijmoedigheid ging weer in haar oogen glanzen. Zij zei
niet wat zij dacht in dit oogenblik, dat deze eerste niet uitgevochten belangrijke
botsing haar voor de toekomst meer verontrustte, dan dat zij haar om het verstoren
van haar feestelijke vreugde bedroefde.
Toen lichtte Françoise haar ontdaan gezicht en wendde haar knippend-schuwe
oogen van Moeder naar Emmy. Ze gaf zelden haar meening ten beste in het algemeen
discours, hád meestel nauwelijks een meening tegenover de gedecideerde uitingen
der anderen, maar nu hakkelde ze met een bange maar dringende overtuiging: ‘Maar
waarom kan je dan ook niet...... geef jij dan ook toe Emmy! Je bent toch de jongste.
En Oom......’ ze wou gaan zeggen: ‘zal het toch wel beter weten dan jij.’, maar ze
hield 't gauw in, nooit zou ze zoo iets tegen Emmy durven zeggen. ‘Ik bedoel... als
je daarmee nou den vrede kunt herstellen......’ In haar hart gaf ze Oom gelijk en vond
ze Emmy dwaas zoo iets buitensporigs te
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willen en daarvoor hun aller genoegen en misschien voor altijd de goede
verstandhouding op het spel te zetten.
Maar nu was het Lientje, die heftig uitviel. Ze had al het bang-benepene in
Françoise's gedachtengang gevoeld en, minder laconiek dan Toos, minder
zelfverzekerd dan Emmy, was haar spontaan en fel verzet gewekt. ‘Je bent dwaas!’
beet ze gedempt hartstochtelijk. ‘Begrijp je dan niet, dat we op die manier ieder
greintje persoonlijke vrijheid zouden verliezen? Nee, Emmy moet nu gaan. Als
Moeder er dan toch ook niets in ziet...... Anderen behoeven zich toch heusch niet
met ons doen en laten te bemoeien!’
‘Ja, natuurlijk, als Moeder......’ Emmy aarzelde. ‘Hebt u liever, dat ik niet ga! Zegt
u 't dan, Moeder!’
Maar Moeder was rustig-besloten, ‘Nee kind, ik heb je gezegd hoe ik over de
kwestie denk. De zaak staat nu eenmaal vast. En laten we er nu niet meer over praten,
dat is veel beter. Wie weet, loopt alles niet nog anders af dan we denken.’
‘Welja!’ zei Toos monter, opgelucht door dit voorloopig rustpunt in het drama.
‘Dat is meestal zoo.’
‘Ik hoop 't,’ zei Emmy, maar er was een donkere beklemdheid in haar, die de
toekomst zwart maakte.

VII.
Sinds die feestdagen, die voor niemand feestelijk waren geweest, doch die in de
pijnlijke gespannenheid der stemming als een langzame kwelling waren
voorbijgegaan, bleef ieder het gevoel behouden, dat er iets was anders geworden,
hoewel toch deze verandering in geen woord of daad zich openbaarde.
Er was niet meer gesproken over Emmy's uitgaan, zelfs Oom had dit met geen
woord meer aangeroerd. Het leek wel of hij zich geheel bij de zaak had neergelegd
en er zelfs niet meer over dacht. Toch was dit slechts in schijn zoo. Wel was vluchtig
de gedachte in hem gerezen, dat een meisje als Emmy, geen kind toch meer, een
zekere
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vrijheid van beweging voor zich verlangen kon...... de tijden waren nu eenmaal
veranderd sinds hij jong was. Maar zijn conservatisme kwam hier onmiddellijk weer
tegen op: onzin, wat onwelvoegelijk was wist het tegenwoordig geslacht heusch niet
beter dan een vroeger. Maar zonder dat hij er zich zoo precies rekenschap van gaf
was het toch wel deze gedachte, die hij het moeilijkst verwerken kon, dat, ondanks
zijn zoo nadrukkelijk geuite wensch, dat onzinnige plan toch volvoerd was. Zoo
weinig werd hij dus geteld hier! Zoo weinig was er hun dus aan hem gelegen!
Wanneer hij met bitterheid dit in zichzelf zei, dan drong, zijns ondanks, het onbillijke
daarvan zich wel aan hem op. Dan dacht hij aan de duizend groote en kleine zorgen,
die zij allen steeds voor hem gehad hadden - en nog - vooral in die eerste maanden
van zijn doodziek-zijn, toen alles in het gezin voor zijn gemak en genoegen leek
ingesteld. Maar deze overweging was niet voldoende om hem de prikkelbaarheid te
doen onderdrukken, die hem al vaker bekroop, die wrevel, dat niet verdragen kunnen
wat de anderen deden of zeiden, wat hem in het toch steeds beseffen van de
onbillijkheid ervan voortdurend pijnigde.
Het besef van een niet uit den weg te ruimen hinder, sterk bij allen, deed een
aanvankelijk bij henzelf nauw bewuste gereserveerdheid om hun woorden en daden
klemmen. Moeder, die onder alles haar zonnige blijmoedigheid zocht te redden, had
wellicht het meest haar houding van immer bewaard. Misschien ook dwong zij,
beheerschter dan de meisjes, zich daartoe. Hen had aanvankelijk een behoedzame
bevangenheid ook uiterlijk anders doen zijn. Zij duchtten Ooms licht te wekken
tegenspraak en zijn prikkelbaarheid, die soms bij kleinigheden kon oplaaien. Oom,
van zijn kant, al toonde hij zich wel immer de meerdere, schuwde de schrijning, die
hun maar half uitgesproken geringschatting voor zijn opinie hem gaf.
Zoo groeide, langzaam maar merkbaar, een verkilling, die soms bijna vijandigheid
was.
Toch was bij niemand de oude zachte liefde, het warm
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gevoel van erkentelijkheid geheel teloor gegaan. Soms, in het plotseling klaar besef
van de goede koestering, die nog altijd zijn leven hier omringde, werd de oude man
het zich met verteedering bewust. Dan, graag gehoor gevend aan die spontane
opwellingen, bedacht hij iets liefs: een verrassing voor Moeder, een pretje voor de
meisjes. En opnieuw wisten die, duidelijk als ooit tevoren: hij wàs toch zoo goed,
zoo goed, en ook in hun ziel was weer voor een wijl dat verzachtende gevoel van
aanhankelijke dankbaarheid. Dan droeg alles den bedriegelijken schijn als was het
weer als in die eerste maanden, toen het bewustzijn van saamhoorigheid, van geluk
in liefdevolle erkentelijkheid in allen zoo gaaf en sterk was geweest. Doch maar al
te ras vervluchtigde die schijn, waaronder trouwens allen voortdurend, bewust of
onbewust, de donkere werkelijkheid bleven zien. Soms bleek onvoorzien een enkel
woord de aanleiding tot een nieuw conflict, waarop een dagenlange kilheid volgde.
Niemand erkende eigen onrecht, en feitelijk wàs er ook welhaast geen onrecht - het
was de ongelijksoortigheid van hun wezens, die uit zoo verschillenden tijd en
levenskring gesproten waren, waaruit iedere botsing ontvlamde. Moeder, met een
zacht of schertsend woord, plooiend, schikkend, wist nog wel vaak wat dreigde te
bezweren, maar aan het wezen der dingen veranderde dat niets.
Zoo gaapte al wijder de scheur in wat toch eenmaal zoo hecht geschenen had.
Het was al volop voorjaar; de grachten met hun boomenrijen en vooral het park
begonnen al iets van hun zomersch aanzien te herkrijgen. Na weken van bandelooze
buiigheid kwamen eindelijk de dagen van zoete mildheid en Oom Herman, gretig
hernemend wat hij zoo lang met spijtigheid had ontbeerd, deed weer geregeld zijn
afgepaste morgenwandeling. Maar dit wat aanvankelijk hem een verheuging was,
werd al spoedig een teleurstelling. Hij wist zelf niet vanwaar het kwam, maar hij
vond ook hierin niet meer de stille eenvoudige vreugde van den vorigen zomer. Of
het de durende beklemming was, die
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zijn geheele bestaan hem zwaar deed wegen! Of kwam het alleen doordien hij, sterker
en gezonder dan een jaar geleden, andere levensvulling behoefde dan dit klein en
benepen gedoe? Hij overwoog het moeizaam en verdrietig, terwijl hij doelloos kuierde
door de al zonnige laantjes, waar al de bottende blije heerlijkheid van lente was. Dan
dacht hij aan thuis, waar ieder zijn eigen bedrijvigheid had, waar hij buiten stond,
aan de honderd kleinigheden, die hem staken en hinderden, die hij wel zag als
onbeduidend en futiel, maar waar hij zich toch niet overheen kon zetten. Hij voelde
zich als ingeklemd, verloor geen oogenblik het gevoel van zich aan allen kant te
stooten.
‘En het leek in het begin zoo mooi!’ zuchtte hij, terwijl hij langs den zonblanken
vijver tuurde, die hem een andere vijver leek dan verleden jaar. ‘We hadden 't maar
nooit moeten beginnen!’
Er schrikte iets in hem op toen hij zichzelf deze onoverdachte woorden hoorde
zeggen. Het was of een plotselinge helderheid in hem viel. Verwonderlijk klaar leken
hem eensklaps de dingen en minder bedroevend, minder tragisch in deze klaarheid.
Hij bleef er eenige dagen over broeden, ernstig, in zichzelf gekeerd en minder
prikkelbaar dan gewoonlijk. Eindelijk op een stillen middag, plotseling, sprak hij het
uit.
Moeder, zwijgend, zat bij het venster te naaien. Er viel al een zomersche gloed
naarbinnen en zij dacht aan wat haar trouwens steeds vervulde den laatsten tijd aan
dien vorigen zomer, toen Oom pas bij hen was gekomen, hoe ziek hij toen was, maar
hoe zoet en harmonisch de dagen vergleden, ondanks de zorgen - en wat van dat
alles geworden was. Zij zag geen kans om te heelen wat zij nu wel voorgoed gebroken
wist.
Zoo diep was zij weggemijmerd, dat zij opschrok toen Oom begon te spreken. Zij
waren samen in de kamer en het was heel stil.
‘Het gaat niet, Marie,’ zei hij zacht en vast, zonder het abrupte van zijn woorden
te beseffen; hij was eenvoudig, zonder opzet, overluid gaan denken.
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Verwezen zag zij hem aan en sprak niet. Zijn woorden, een weerklank van haar eigen
droeve denken, ontroerden haar. Zij zuchtte.
‘En dan moeten we ook niet doen alsof 't wèl gaat,’ vervolgde hij met dezelfde
rust.
‘We hebben 't allemaal anders gewild,’ zei Moeder triest. Ze hoorde haar stem
beven en voelde warme tranen naar haar oogen dringen.
‘Het kon niet anders,’ stelde hij vast, ernstig en zeker. ‘En we hadden dit kunnen
voorzien. Ik heb de laatste dagen veel over dit alles nagedacht en heb veel dingen
leeren begrijpen. Dat gaat niet samen, oud en jong, die mekaar nooit gewend zijn
geweest. De kinderen zijn jong... ze denken en doen van alles, dat ik...... waarmee
ik niet meer kan meegaan. En ik ben een oude knorrepot geworden in mijn
eenzaamheid...... Ik had maar altijd alleen moeten blijven.’
Er was heel geen bitterheid in deze laatste woorden, alleen een zacht-smartelijke
resignatie.
Moeder had haar werk weggelegd. Ze staarde in de strakke zonnelucht en voelde
de pijn ervan aan haar oogen toen ze het hoofd weer omwendde naar de schemerkoele
kamer.
‘Ik had wel gedacht aan deze mogelijkheid,’ zei ze stil. ‘Maar ik hoopte zoo vurig,
dat het goed zou gaan. Ik was zoo dankbaar, toen we u eindelijk hier hadden en wat
verzorgen mochten.’
Een glimlach vleugde om zijn mondhoeken.
‘En dat was ook goed! Die eerste tijd, toen ik zoo doodellendig hier was gekomen,
toen had ik verzorging noodig.’ Hij mijmerde weg in herinnering. ‘Een mooie tijd
was dat, Marie. Ja, die vergeet ik toch niet...... toen was ik een wrakke stumper......
en nu leef ik weer. Dat heb ik toch aan jullie te danken!’
Haar oogen glansden naar hem henen.
‘Wij hebben aan u zooveel te danken...... alles wat we hebben......’
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Zijn gezicht verstrakte even en zijn stem klonk wat scherper:
‘Weegt de last van dankbaarheid zoo zwaar?’
‘Nee’, zei ze, diep ademend, haar ontroerd gezicht naar hem toegewend, ‘dat weet
u wel beter. ‘Dat is alleen het geval bij menschen die niet liefhebben. En wij zijn
geen van allen zoo liefdeloos dat we niet kunnen aannemen.’
Hij antwoordde niet meer maar zijn oogen waren warm.
Het was nu stil in de kamer, waar hun woorden niet meer heen en weer gingen.
Moeder voelde de gedachten door haar heen stormen, verwarrend in hun ongeordende
veelheid, maar boven alles uit toch deze eene, dat dit nu was de eindelijke
ontknooping, lang in vreeze verbeid, lang en heftig bestreden, maar onafwendbaar.
En nu dat onafwendbare zich voltrekken ging gaf dat wel even iets als rust, als
verlichting, maar zij voelde een groote smartelijke leegte tevens.
Zacht, schromend de woorden uit te spreken, aarzelde ze:
‘En wat dacht u nu... wou u...?’
‘Ja!’ zei hij kort en stellig, voor ze nog had kunnen voleindigen, geen oogenblik
in twijfel omtrent dat wat onuitgesproken was gebleven, evenmin als er twijfel was
bij haar aan de beteekenis van dat eene korte woord.
Zij zuchtte, maar vond geen woord van weerlegging.
‘Wanneer?’ vroeg ze schuchter.
‘Liefst nog deze maand, of anders de volgende.’ besliste hij met de promptheid
van het lang overdacht hebben. ‘'t Is nu de goede tijd.’
Het schrijnde haar, dat ze niets wist te zeggen om hem te weerhouden, maar dit
alles was ook zoo onafwendbaarnoodzakelijk. Uit de volheid van haar droevige
gedachten wrong slechts dit zich los:
‘Had het maar anders gekund!’
Geen van de meisjes was dit toch nog plotseling gekomene een verwondering. Het
was ook niet anders dan het zich voltrekken van wat lang allen hadden voelen dreigen.
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Toch gaf 't ook spijtigheid en, evenals bij Moeder, aan vankelijk het onvruchtbaar
zich afpijnigen of het met meerder tact en zelfvergetende inschikkelijkheid niet anders
had kunnen loopen. Het was vooral Toos, in wie dit - zij 't kort - het brandendst
woelde. Lientje had zich spoedig neergelegd bij dit wat toch niet anders dan een
verbetering voor allen kon beteekenen, een vage glimp van spijtigheid om harde
woorden of irriteerende daden was gauwer gedoofd dan de hinderende overweging,
dat het na dit alles toch weer Oom was, die de meerdere want de schuldeischer bleef.
Emmy, minder uitsluitend door haar gevoel, hoe dit dan ook mocht zijn, beheerscht,
zag te zeer in dit het lang, zoo niet immer voorziene eenigmogelijke, om niet sterker
dan wat ook een bijna blijmoedige verluchting te gevoelen. Françoise alleen gaf zich
zonder voorbehoud en zonder redeneeren over aan haar stekend verdriet vol
noodelooze zelfverwijten. Hoewel ze met haar altijd bange onderworpenheid het
meest onder Ooms felle prikkelbaarheid had te lijden gehad, had ze ook wellicht het
diepst gevoeld de toewijding in het hem verzorgen mogen. En nu ging hij zóo weg!
Al de uren van verdrietelijkheid en kwelling waren uit haar herinnering weggevaagd,
ze wist alleen nog maar dat Oom, die zoo goed was en van wien ze toch ook allemaal
zoo hartelijk veel hielden, wegging, omdat hij bij hen niet gelukkig kon zijn.
‘En zoo gaat de ouwe baas weer naar z'n vaderland terug, kinderen!’ schertste hij op
den morgen van den zomerschen Meidag, die de laatste zou zijn in hun midden. Er
was heel geen bitterheid of stroefheid van ernst in zijn stem, noch in zijn oogen, maar
slechts een zonnige blijmoedigheid, die hen allen mild en zacht-ontroerd stemde.
Drie weken geleden was hij kamers gaan zoeken, vergezeld van Lientje. Zij waren
boven verwachting gauw en goed geslaagd en hadden er toen verder een gezellig
dagje van gemaakt, Oom, prettig gestemd om het gezelschap van het pittig-mooie,
vroolijke jonge ding naast
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hem, Lientje, blij om den ongewonen dag van fleurig uitzijn met Oom, die zoo
gezellig, zoo echt vroolijk en joviaal was. Ze kende hem ternauwernood zoo, en had
een vluchtige, bijna spijtige verbazing gevoeld, dat dit niet eerder...... maar enfin; de
zaken waren nu eenmaal zoo en het was nu goed.
Zij waren allen thuis den morgen toen hij heenging, wat alle dingen al zoo vreemd
van aanzien maakte.
Toos ging hem wegbrengen naar zijn nieuw tehuis. Zij had er onverzettelijk op
gestaan dit te doen, schoon hij volhield, dat dat toch volstrekt onnoodig was. Hij kon
nu waarlijk wel alleen.
Maar Toos, op haar koddig-onbehouwen manier, die nooit iemand haar kwalijk
nam, had gezegd: ‘Hoor 's ouwetje, ik heb je hierbinnen gehaald, ik ga je weer
wegbrengen ook! En,’ had ze erbij gezegd, ‘ik kom niet voor 's avonds laat terug,
want ik wil ook wel eens uit!’
‘Wel, als 't voor de gezelligheid is,’ had hij lachend toegegeven, ‘dan natuurlijk
graag.’
En nu stonden beiden klaar om heen te gaan. Er was nu wel ontroering in allen,
maar deze had niet het bittere van de pijn om het smartelijk gebeuren, maar de
doorlouterde milde blijmoedigheid van het begrijpen, dat dit gebeuren
onafwendbaar-noodzakelijk en daarom goed was. Zelfs Lientje, weinig gevoelig,
onderging deze stemming. Françoise alleen, schoon ze moeizaam zich beheerscht
had zoolang oom er nog was, in de oude vrees voor zijn misnoegen, smolt in tranen
toen hij was heengegaan. Ze hoorde al maar zijn woorden toen hij haar Moeder ten
afscheid kuste: ‘En dank Marie, voor alles, voor je trouwe zorgen, en jij Françoise,
niet minder, en jullie allemaal.’ O, dat hij nog zóo was, en dat zij allemaal zoo zijn
konden, zoo kalm-vriendelijk. Het brandde door haar heen.
Voor het raam zag Moeder hen na, waar ze gingen in de van zon blakende straat:
Oom zoo recht nu weer en flink...... ja, hij was hier toch een ander mensch geworden!
En Toos, die in jolige speelschheid zijn arm gegre-
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pen had. Wat leek alles goed en mooi nu en vooral...... eenvoudig, als waren er niet
dagen van bitterheid, van onuitgevochten strijd, van vijandig onbegrip aan vooraf
gegaan. Maar ze voelde nu geen treurigheid meer, dat de dingen dezen loop genomen
hadden, want ze wist het nu met zekerheid, met groote blijmoedigheid, dat al het
geworstel om de dingen te dwingen daarheen waar het eigen falend willen het
begeerde, toch niet het leven voerde op een anderen weg dan die de eenig-goede
was.
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De stichting van Batavia
Door Dr. E.B. Kielstra.
‘In deser vougen hebben wij...... voet en dominie in 't landt van Java becomen......
D'eere en reputatie van de Nederlandsche natie sal hierdoor seer vermeerderen. Nu
sal elckeen soecken onse vrient te wesen. Het fondament van soo lange gewenste
rendez-vous is nu geleyt. Een goet deel van 't vruchtbaerste lantschap en de visrycxte
zee van Java is nu Uwe!’
Met dezen jubeltoon eindigde onze groote landgenoot, Jan Pietersz. Coen, zijn
verhaal van den strijd, die den 30en Mei 1619 met de verovering van Djakatra was
beslist. Inderdaad had de O.I. Compagnie nu voor het eerst op Java een eigen terrein,
waar zij, met haar personeel en koopmansgoederen, onafhankelijk was van
onbetrouwbare en baatzuchtige potentaten; zij had daar haar ‘plaats onder de zon’
gevonden.
Mocht Coen al decreteeren dat het door hem veroverd gebied zich uitstrekte tot
Cheribon ten Oosten en Bantam ten Westen; over de eilanden ten Noorden en tot
aan de zee ten Zuiden, - in werkelijkheid zou het nog tientallen van jaren duren,
voordat de Compagnie over die uitgestrektheid gezag voerde. Maar wel had zij, aan
de baai van Batavia en aan de oevers van de Tjiliwong,
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het terrein in bezit waar dadelijk het nieuwe fort Batavia, als hoofdzetel van hare
macht, kon worden gebouwd; in dat fort, of onder de bescherming er van, kon alles
worden opgericht: magazijnen, woningen voor haar personeel, nederzettingen van
burgers, Chineesche en inlandsche werklieden enz., wat ter plaatse noodig was. De
reede, door de eilanden beschermd, bood hare schepen eene veilige ligplaats.
Wel is dus de ‘verovering van Djakatra’, onmiddellijk gevolgd door de ‘stichting
van Batavia’, nu drie eeuwen geleden, een belangrijk feit geweest in de geschiedenis
van onze vestiging op Java; een feit, dat met gouden letteren mag worden geboekt
in de annalen van Nederland als koloniale mogendheid. Den 30en Mei 1619 is een
dag geweest van groote beteekenis.
Onze lezers daaraan thans herinnerend, stellen wij ons niet voor, een, zij het ook
kort, overzicht te geven van alles wat tot de verovering van Djakatra leidde; de
geschiedenis daarvan is door Jhr. Mr. J.K.J. de Jonge met meesterhand beschreven,
de hoogleeraar Dr. P.J. Veth en anderen hebben hem op verdienstelijke wijze
nagevolgd. Slechts op enkele hoofdpunten zij de aandacht gevestigd.
In het begin der 17e eeuw was Bantam, met eene goede reede, een groote
handelsplaats voor tal van Oostersche natiën, zoo binnen als buiten den Archipel.
Geen wonder, dat ook de Nederlanders daar, zoodra zij zich in de Indische zeeën
vertoonden, aan den handel deelnamen; dat zij er zich nederzetten, en er weldra hun
voornaamste handelskantoor vestigden.
Maar...... velerlei moeilijkheden deden zich op. Hunne Europeesche mededingers,
de Portugeezen en weldra - wat jarenlang zorg baarde - de Engelschen, lieten geen
poging onbeproefd om hunne vijandige gezindheid op de inlandsche bestuurders
over te brengen; bovendien heerschte er veelvuldig tweedracht onder dezen, zoodat
men nooit ten volle op hen kon rekenen. Wel wetende,
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hoe, eerst de Portugeezen, daarna de Nederlanders zich hadden gevestigd in de
Molukken, zagen zij de onzen, zoowel als de Engelschen, bij voortduring met
wantrouwen aan. Als eenvoudige handelaren waren de Europeanen welkom, omdat
dezen, ten bate van het Bantamsche hof, hooge in- en uitvoerrechten betaalden en
de vervulling hunner wenschen, hoe bescheiden ook, slechts konden verkrijgen door
de aanbieding van geschenken.
De Nederlanders gevoelden dus maar al te goed, dat hunne stelling bij voortduring
wankel bleef en sloegen, om niet geheel van het Bantamsche bestuur afhankelijk te
zijn, in 1610 het oog op Djakatra. De regent van deze toen weinig beteekenende
plaats was een, tamelijk onafhankelijke, vasal van Bantam. Met hem werd eene
overeenkomst gesloten, waarbij, tegen betaling, aan de Compagnie de grond werd
afgestaan welke noodig was voor de oprichting der gebouwen, voor haren handel
vereischt. De regent verbond zich, hare personen en eigendommen te helpen
beschermen tegen elken vijandelijken overval; omgekeerd zou de Compagnie hem
steunen tegen ‘alle geweldt ende invasie’. Verder werd bepaald, welke tolrechten de
onzen zouden hebben te betalen.
Deze overeenkomst was in het belang van beide partijen; de regent zou zijne
inkomsten belangrijk vermeerderd zien en voelde zich krachtiger tegenover zijn
leenheer. Maar het ligt voor de hand dat deze haar, om dezelfde reden, met leede
oogen aanzag, en inderdaad is de nederzetting te Djakatra de aanleiding geweest tot
de moeilijkheden der volgende jaren. Te eer, omdat de regent van dit landschap, al
was hij ons den eersten tijd ter wille zijner geldelijke belangen niet kwaad gezind,
zich al spoedig niet aan de overeenkomst hield en telkens met nieuwe eischen voor
den dag kwam; (wij) ‘moeten hem onderhouden gelyck men eene cortesaene doet,
met schenkagiën en flatteren’ schreef de Gouverneur-Generaal Both (10 Nov. 1614);
en hij voegde er bij: ‘evenwel is mijn gevoelen dat hy syne beloften van 't contract
niet en sal houden’.
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De verhoudingen, zoo tegenover Bantam als, zij het voorloopig in mindere mate,
tegenover Djakatra, lieten dus veel te wenschen toen Coen, begin 1613, werd
aangesteld tot president van de factorijen op beide plaatsen; een titel, dien hij eenige
maanden later verwisseld zag in dien van directeur-generaal over alle de Comptoiren
van negotie in Indië. Als zoodanig kreeg hij zitting in den Raad van Indië, waardoor
hij grooten invloed kreeg, ook in het algemeen beheer. Het was b.v. aan dien invloed
te danken, dat, in 1617, de Engelschen uit de Molukken verdreven werden; tot
weerwraak traden dezen, eind 1618, nabij Bantam vijandig tegen de onzen op.
Coen is een groot man geweest; kind van zijn tijd, zeker, maar in vele opzichten
zijnen tijdgenooten tot voorbeeld. De Gouverneur-Generaal Both, die hem te Bantam
plaatste, schetste hem naar waarheid als ‘een persoon, seer modest van leven, zedich,
van goeden aert, geen dronckaert, niet hoovaardich, in raadt zeer bequaem’. De
Compagnie, voegde hij hieraan toe, zal ‘van desen zeer wel gedient wesen’. Inderdaad:
Coen's streven is steeds geweest, zijne ‘Meesters’, de bewindhebbers der Compagnie
en zijn vaderland, naar zijn beste vermogen, met inspanning van alle krachten te
dienen. En nooit heeft zij zich-zelven gezocht: men kan, wat dit betreft, geen beter
bewijs vinden dan in zijne brieven aan de bewindhebbers, waarin hij dezen ongezouten
hunne tekortkomingen verweet. Tot eer van die ‘Heeren XVII’ moet hierbij worden
vermeld dat Coen's harde verwijten hen niet beletten, hem, 31 October 1617, te
benoemen tot Gouverneur-Generaal. Zij wisten wat zij aan hem hadden.
De briefwisseling van Coen zal, door de goede zorgen van den hoogleeraar dr.
H.T. Colenbrander, zoo volledig mogelijk het licht zien, als feestgave van het
Koninklijk Instituut voor de Taal-, Land- en Volkenkunde bij gelegenheid van
Batavia's driehonderdjarig bestaan. Na kennisneming van die briefwisseling zal men
onge-
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twijfeld over de eigenschappen van den schrijver een juister oordeel zich kunnen
vormen dan thans, maar ook uit de brieven, die reeds vroeger zijn openbaar gemaakt,
is het wel duidelijk dat hij was eene krachtige persoonlijkheid, zooals men toen voor
de leiding der zaken in Indië noodig had; een man, die wist wat hij wilde, en die ook
voor de grootste moeilijkheden niet terugdeinsde.
Wij mogen ons, en naar wij vertrouwen ook onzen lezers, het genoegen niet
ontzeggen, het vorenstaande met enkele voorbeelden toe te lichten.
Als Coen klaagt over de slechte qualiteit van vele, uit Nederland gezonden
Compagniesdienaren; een natuurlijk gevolg van de slechte betaling, zegt hij (1 Januari
1614): ‘de Heeren worden oock na haer geld gedient...... 't Is jammer dat alsulcken
treffelycken staet op soodanige pylaeren moet staen en het schip met alsulcke
onbevaeren lieden, in een periculeus vaerwater, met storm en onweer, moet seylen’......
De verhoudingen, zoo tot den Rijksbestierder van Bantam (‘genouchsaem
usurpateur van de Crone’, schreef Both tezelfder tijd) als tot den regent van Djakatra
waren niet zoo, dat Coen kans zag, veel van een hunner gedaan te krijgen ‘hoewell
meer dan hooch noodich is dat wij hier omtrent een sterkte behoorden te procureeren
ende couste qui couste op te maeken om een rendevous ende hoofdplaats te vercrygen,
daer dese overtreffelijke cargesoenen bewaert ende huysgesinnen geplant mogen
worden, opdat wy niet langer à la mercy van trouwelooze mooren en staen’.
Hier heeft men, in enkele woorden, het plan waarnaar Coen werkte en dat vijf
jaren later tot uitvoering kwam. De Compagnie had inderdaad een veilig centraal
punt voor haren handel broodnoodig; kon dat niet op een der beide genoemde plaatsen
verkregen worden, dan ‘hier omtrent’, ergens anders, maar in de buurt! Want, dat
stond bij Coen wel vast, in of bij Straat Soenda, zoo gunstig gelegen voor de zeevaart,
gunstig gelegen ook voor de wering van mededingers, moest onze hoofd-
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vestiging zijn. Misschien op een der eilanden? (brief van 10 November 1614).
Voor het drijven van een omvangrijken handel was veel geld, waren ook goed
bewapende schepen, soldaten, oorlogsbenoodigdheden noodig; maar de Heeren XVII
paaiden Coen ‘met missiven ende woorden’ (27 Dec. 1614), waardoor de Compagnie
groote schade leed. Zij moesten toch ‘per experientie’ begrijpen ‘dat in Indien de
handel gedreven ende gemainteneert moet worden onder beschuttinge ende faveur
van (hun) eygene wapenen ende dat de wapenen gevoert moeten worden van de
proffyten die met den handel syn genietende, invoege dat de handel sonder d'oorloge
noch d'oorloge sonder den handel nyet gemainteneert connen worden’. Coen verweet
de Heeren, dat zij den eersten Gouverneur-Generaal, Both, zonder wapenen, den
tweeden, Reynst, zonder geld naar Indië hadden gezonden: ‘men soude bycans seggen
(onder U.E. correctie geseyt) dat met alsulcken doen, na de generale Nederlantsche
ruijne getracht wordt...... also sal 't U.E. gelieven hem dit niet te belgen, want wy
alhier nyet en weten waermede de Heeren excuseren sullen, vermits de faulte al te
groot ende menichvuldich zyn, hier geschieden oock weynig abuysen off men sal
bevinden, als de saecken diep ingesien worden U.E. daervan oorsaecken syn’.
Op ditzelfde aanbeeld wordt ook in de volgende jaren herhaaldelijk gehamerd. In
1618, toen de verhoudingen, zoo met Bantam en Djakatra als met Mataram zeer
gespannen waren (‘sittende met de vyantschap van alle de wereld op den hals’),
drong Coen aan op de zending van ‘groote menichte van volck, menichte van schepen
en een groote somme geld, met alderley nootlyckheden. Dit doende sal alles wel
gelucken, soo niet, salt U.E.d. berouwen’. En op deze woorden liet hij (29 September
1618) de bekende, meestal onjuist aangehaalde zinsnede volgen: ‘Dispereert niet,
ontsiet uwe vyanden niet, daer en is ter werelt niet dat ons can hinderen noch deeren,
want Godt met ons is, en trect de voorgaande mis-
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slagen in geen consequentie, want daer can in Indien wat groots verricht worden’.
Toen de nood op het hoogst was, luidde de aanhef van zijn brief (13 Januari 1619)
aldus: ‘Maer syn wy door d'Engelschen in grote swaricheyt, den handel in confusie
en U.E.d. staet in groot peryckel gebracht, doch behouden evenwel grote hope dat
een goede uytcomste becomen sullen, watter op volgen wil, zal den tydt leeren;
d'Almogende come interim d'ellendigen te hulpe en vergeve U.E.d. haer groote
onachtsaemheyt!’
Men veroorloove mij nog eene aanhaling uit denzelfden brief: ‘zonder oorloch
zult ghy nieuwers ter wereld tot goeden vrede geraken. De natuyre leert, dat de
oorloch vrede baert en die niet en saeyt sal oock niet maeyen. Siet eens wat nu door
caricheyt (die het gebreck van cruyt veroorsaect heeft), verloren werd...... Als U.E.d.
beleyt soo groot en nobel worde als dat behoort en de Ed. Comp. seer wel vermach,
wie sal de Vereenigde Nederlanden alsdan niet eeren om gerust en welich onder haer
vleugelen te schuylen, sweven en leven. Ich sweer U bij den Allerhoochsten, dat de
Generale Comp. geen vyanden heeft die haer meer hinder en schade doen, dan
d'onwetendheid en onbedachtheyt (hout het my ten beste) die onder U.E.d. regneert
en de verstandigen overstempt’.
Na deze uitweiding over de persoonlijkheid van den man, die in de ‘stichting van
Batavia’ een zoo overwegende rol vervulde, keeren wij terug tot de gebeurtenissen,
welke tot die stichting aanleiding gaven. Wij kunnen deze moeilijk geheel objectief
beoordeelen; zij zijn ons uitsluitend van Europeesche zijde verhaald en toegelicht.
Maar dit schijnt wel zeker: de inlandsche besturen trachtten de vreemde kooplieden
zooveel mogelijk te exploiteeren, en hielden zich niet meer aan gemaakte afspraken
dan hun gelegen kwam; daarentegen wilden zij met alle macht verhinderen dat die
vreemden op een, zij het ook klein gedeelte van hun territoir, den baas
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speelden; zij wilden ten volle meester blijven in hun gebied.
Het eerste poogde Coen te ondervangen door Bantam en Djakatra tegen elkander
uit te spelen: maakte men het den onzen ter eerstgenoemde plaats al te lastig, dan
werd de handel daar zooveel doenlijk beperkt en daarentegen ‘van nootswegen’
Djakatra dikwijls bezocht. En wat het tweede betreft, - in 1616 slaagde hij er in, van
den regent aldaar, tegen betaling natuurlijk, de vergunning te verkrijgen tot den bouw
van een steenen pakhuis met bovenwoning en galerij, zoodat de onzen zich, zoo
noodig, daar eenigen tijd zouden kunnen verdedigen; een eerste stap!
Intusschen werd de verhouding tot Bantam gaandeweg ongunstiger. Behalve de
toenemende mededinging van Djakatra en de voortdurende tegenwerking van den
Rijksbestierder in handelszaken, droeg daartoe bij de verschijning van Fransche
schepen ter reede; op die schepen waren ook Nederlanders, en de Staten-Generaal
hadden het dienstnemen hunner landgenooten op vreemde, voor de Oost-Indische
vaart bestemde bodems verboden. Coen liet, op grond daarvan, van de twee eerste
schepen de Nederlanders afhalen; daarentegen ruimde, tot zijn ergernis, de
Rijksbestierder den Franschen eene ‘loge’ in (Febr. 1617). Met de twee volgende
schepen ging Coen verder; niet alleen werden de Hollandsche opvarenden van boord
gehaald, waaronder een der gezagvoerders, maar zelfs werd, op de beschuldiging
van zeeroof onder onze vlag in de Indische wateren, een schip in beslag genomen
(November 1617) en later verbeurd verklaard. Met behulp der Engelschen ontvluchtte
de gezagvoerder; hij vond een schuilplaats bij den Rijksbestierder, en Coen's eisch
tot uitlevering werd afgewezen. Daarentegen werd de vrijlating van het schip
gevorderd; toen Coen weigerde, werd hem alle peperuitvoer verboden. Coen besloot
toen, of nam althans den schijn aan, Bantam geheel te verlaten en zijne geheele
nederzetting naar Djakatra over te brengen.
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Onder den drang der inlandsche grooten, die het verlies vreesden hunner uit onzen
handel getrokken profijten, moest de Rijksbestierder toegeven; de uitvoer van peper
werd weer toegestaan, en den onzen een rustig verblijf te Bantam verzekerd. De
vrede was dus, voor het uiterlijk, hersteld, doch de wrok bleef, en onze handel werd
zooveel mogelijk tegengewerkt. Coen gaf geen kamp; den Rijksbestierder ter zijde
latende, verbood hij aan de inlandsche schippers, peper te koopen zoolang de
Nederlanders nog aan de markt waren.
Men kan, een en ander nagaande, bezwaarlijk de ‘mooie rol’ aan Coen toekennen;
tot zijne verontschuldiging kan men slechts zeggen dat hij aldus het best de aan hem
toevertrouwde belangen der Compagnie meende te behartigen. Inderdaad, al moest
zijn optreden tegen de Fransche schepen met eene belangrijke schadeloosstelling
worden geboet, het doel - het verijdelen der Fransche mededinging - werd volkomen
bereikt. En wat den Rijksbestierder betreft; had Coen zich ook niet dikwijls over
diens handelingen te beklagen gehad? Beide maakten, naar omstandigheden, gebruik
van de macht waarover zij meenden te kunnen beschikken.
Door de geveinsde vriendelijkheid van den Rijksbestierder (‘dat men bykans den
Duyvel selve met sulcke listen bedriegen soude’) scheen er intusschen, in de
eerstvolgende maanden eene betere verhouding te ontstaan. Tweedracht tusschen
hem en de Engelschen leidde tot onderhandelingen, die tot de uitwijzing van dezen
uit Bantam schenen te kunnen leiden. Kwam het zoover, dan zouden zij, vreesde
Coen, zich moeten terugtrekken op Djakatra, waar zij sedert 1614 een loge hadden
tegenover de onze, aan de overzijde der rivier. Uit wantrouwen tegen hen werd (Juli
1618) in deze een klein garnizoen gelegd. Deze maatregel kwam weldra goed te pas.
Coen had, in opdracht van den Gouverneur-Generaal Reael, in het laatst van 1617
aan den regent van Djakatra eene aanzienlijke som gelds geboden voor de stichting
op diens gebied van een ‘voorloopig rendez-vous’. Dit
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was geen geheim gebleven; het spreekt van zelf dat Bantam - welks invloed te
Djakatra belangrijk was toegenomen - dat plan ongunstig gezind was en alles deed
om het te verijdelen. Onze Engelsche vijanden zouden met leede oogen de versterking
van onze positie zien. Geen wonder dus dat nu van beide zijden ijverig tegen ons
werd gestookt, en dat de zwakke regent, die aanvankelijk naar Coen's voorstellen
wel ooren scheen te hebben, gaandeweg van meening veranderde en zelfs eene min
of meer vijandige houding aannam. Er is weinig reden om te twijfelen aan Coen's
meening, dat, in Augustus 1618, onder Bantamschen druk, pogingen waren beraamd
om onze nederzetting te Djakatra te overvallen. Onder den indruk van den eenige
dagen te voren plaatsgevonden aanval op onze loge te Djapara sprak hij de overtuiging
uit dat ‘de coningen van Bantam en Jacatra met toestemming van den Mattaram en
alle andere omleggende grooten’ van plan waren geweest, ‘het bouwen van een
generale rendez-vous daerdoor met een generaele moort en beroovinge van alles te
prevenieren’ (brief van 12 November 1618).
Door Coen's maatregelen was het plan ten opzichte van Djakatra wel mislukt,
maar het gevaar bleef dreigen. Na al het gebeurde achtte hij zich gerechtigd, van
verdere onderhandelingen af te zien en, zonder den regent nader te raadplegen, onze
stelling te Djakatra in verdedigbaren staat te brengen; den 22en October 1618 wordt
het besluit genomen, daar met het begonnen werk voort te gaan en een volkomen
fort te ‘voltrecken’. De regent protesteerde, bewerende dat men hem in alles moest
vertrouwen; Coen antwoordde ‘dat een overhoofd tegen alle gevallen behoort en
schuldig is te versien en dat wy door onze onbedachtsaemheyt vermoort en onze
goederen berooft wesende, de Coninck ons daerna niet soude comen helpen’. De
regent, van zijn kant, wierp nu ook versterkingen op, naar het heette tot afwering
van een aanval der Engelschen; doch weldra bleek, dat hij met
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dezen ééne lijn trok, toen ook in hunne loge een batterij verrees.
De toestand te Djakatra was dus bedenkelijk, en den 23en December 1618 was
aangewezen als de dag waarop een algemeene aanval op de onzen zoude worden
ondernomen. Coen verijdelde dien door zijnerzijds het initiatief te nemen, de positie
der Engelschen geheel te vernielen en verder den vijand te verdrijven. Hiermede was
de oorlog uitgebroken, - den volgenden dag werd het vuur geopend van de zijde van
Djakatra, welks geschut door de Engelschen werd bediend.
Met dezen was de strijd reeds eerder aangevangen. Wij hadden - er werd boven
reeds met een enkel woord aan herinnerd - in 1616 bij plakkaat den Engelschen de
vaart op de Molukken verboden en in 1617, toen zij zich daaraan niet stoorden, hunne
schepen in beslag genomen. Overal in Indië, niet het minst in Bantam, werd de
terugslag van de aldus gewekte vijandige gezindheid gevoeld; de Britten verkondigden
luid dat, zoodra zij over genoeg schepen te beschikken hadden, zij ons uit de
Molukken en verder uit Indië zouden verdrijven. Hun hoofdaanval in de Molukken
verwachtende, had Coen in de tweede helft van 1618 schepen, matrozen, soldaten
en krijgsvoorraad derwaarts gezonden, en dus was hij, ook ter zee, zwak toen op
Java's kust de storm losbrak: den 14en December maakte, ter reede van Bantam, de
overmachtige Engelsche vloot zich meester van een onzer schepen. Coen's protest
werd op beleedigende wijze beantwoord.
Den 29en kwam bericht, dat die vloot bestemd was, de onzen van Djakatra te
verdrijven en daarna naar de Molukken te stevenen met hetzelfde doel. Het gevolg
was, een zeeslag (1-2 Januari 1619), aan onze zijde onder leiding van Coen; het
gevecht bleef onbeslist, maar vooral wegens gebrek aan kruit zag Coen de
onmogelijkheid in, het met hoop op goeden uitslag te hervatten. Hij besloot dus, in
overleg met zijn Raad, onmiddellijk door te varen naar Ambon, daar alle beschikbare
macht
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te verzamelen en dan zoo spoedig mogelijk terug te keeren; men hoopte, dat het fort
te Djakatra zich tot dien terugkeer zou staande houden. Liep dit inderdaad wel gevaar,
Coen begreep terecht dat het zwaarste moet wegen wat het zwaarste is.
Wij zijn hiermede genaderd tot de periode van het beleg van Djakatra, waarbij veel
voorviel wat wel nooit geheel zal worden opgehelderd; in 't bijzonder de houding
van Bantam. Het had, in December, met de Engelschen een aanvallend verbond tegen
de onzen gesloten; het had Djakatra, tegen de onzen, krachtig aangevuurd en gesteund;
en zoodra het doel bereikt schijnt, verandert het van batterij, men zoude kunnen
zeggen verraadt het beide, schaart zich eenigermate zelfs aan onze zijde. Opvallend
is ook, dat onze loge te Bantam gedurende den strijd om Djakatra ongemoeid bleef.
Wie zal zeggen welke intriges of overwegingen hierin een rol hebben gespeeld!
In zijn verslag zegt Coen niet ten onrechte dat ‘de herdste oorlog, na mijn vertreck,
meest met praetjens (is) gevoert’. Onbegrijpelijk is het inderdaad, dat de Engelschen
geheel nalieten, voordeel te trekken van de voor hen zoo gunstige gelegenheid;
wellicht vertrouwden zij hunne bondgenooten weinig.
De eerste veertien dagen bepaalden zich de vijandelijkheden te Djakatra tot eene
weinig beteekenende wederzijdsche beschieting; maar op voorstel van den regent
werden daarop onderhandelingen geopend, die den 19en Januari leidden tot een
contract waarbij, tegen betaling van 6000 realen van achten, de vroeger bestaande
vriendschap werd hersteld. Maar toen was de commandant van het fort, van den
Broecke, onvoorzichtig genoeg zich, op diens uitnoodiging, met een gevolg van 7
personen tot den regent te begeven ‘om daarmede den vrede te bevestigen’. Hij viel
met de zijnen in den hem verraderlijk gespannen strik; allen werden hondsch
behandeld en geboeid (22 Januari).
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Van den Broecke's vervanger, van Raey, was blijkbaar voor de op zijne schouders
gelegde taak niet opgewassen; veel beteekenend zegt Coen van hem: ‘een persoon
die wel getoond heeft wat hij was’. De Engelschen en Djakatranen wierpen nabij
ons fort nieuwe batterijen op en maakten gebruik van van den Broecke om de onzen
tot onderwerping over te halen. De eerste maal mislukte dit, van den Broccke
adviseerde schriftelijk, moedig stand te houden; doch, onder den druk zijner tijdelijke
meesters ontzonk hem reeds een paar dagen later de moed tot verder verzet. Toen
de onzen de onderhandelingen naar den zin der vijanden te lang rekten, zonden deze
hem met zijne medegevangenen gebonden vóór onze wallen, om aan van Raey toe
te roepen dat alle verzet toch nutteloos was.
Van den Broecke is dus niet de held geweest waarvoor men hem langen tijd, op
grond van zijn eigen mededeelingen, gehouden heeft; uit vrees voor zijn leven heeft
hij gesproken zooals hem gelast was. Maar in plaats van te begrijpen dat hij uit angst,
of gedwongen, aldus handelde, besloten de ‘verdedigers’ van het fort ‘sonder eenich
gebreck ofte noot en sonder een schoot, slach ofte stoot, storm noch aproche te
verwachten’ (af te wachten), zegt Coen, reeds den 31en Januari tot het sluiten van
een verdrag van overgave met den Engelschen bevelhebber en den regent van
Djakatra. In het verdrag, den volgenden dag bekrachtigd, werd o.a. bepaald dat het
fort met bezetting en krijgsvoorraden aan de Engelschen, - het geld, de
koopmanschappen enz, aan den regent komen zouden. Dit alles zou reeds den
volgenden dag geschieden.
Maar toen gebeurde wat wel niemand kon hebben voorzien: Bantam, dat de
Engelschen en Djakatranen had gebruikt om onzen handel te Djakatra voorgoed te
fnuiken, verzette zich tegen de uitvoering der overeenkomst: het wilde evenmin eene
versterkte stelling der Engelschen als een rijken regent van Djakatra, en zeker geen
vriendschap tusschen die beiden. De Engelsche
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loge te Bantam - die, evenals de onze, ongemoeid was gelaten - liep gevaar wanneer
aan het contract gevolg werd gegeven, en alzoo trokken de Engelschen reeds den
2en Februari terug; feitelijk voor goed, al duurde het nog eene maand voor dat zij
met hunne schepen naar de reede van Bantam wederkeerden. Van den Broecke en
de zijnen werden, van hunne boeien ontdaan, aan Bantam uitgeleverd.
Nu was het 't bestuur van dit rijk, dat de overgaaf van het fort - dat dan geslecht
zou worden -, van de kanonnen en de helft der goederen eischte; en overeenkomstig
den raad van van den Broecke werd daartoe - al weder zonder dat nog een schot
gelost was! - in beginsel besloten (9 Februari). Gelukkig gaf men niet dadelijk ten
volle toe, maar trachtte men door tegenvoorstellen op de gestelde voorwaarden af te
dingen; aldus bleef de zaak voorloopig sleepende. De Bantamsche partij onthield
zich van vijandelijkheden.
Althans, tegen de onzen; niet tegen den regent van Djakatra, die (15 Februari) van
zijn leen vervallen verklaard en naar Bantam's binnenland vervoerd werd.
De slappe houding van den Bantamschen vorst ten onzen opzichte schijnt slechts
te kunnen worden verklaard uit de overweging dat hij ten slotte de Nederlandsche
kooplieden niet wilde missen; wellicht ook min of meer door vrees voor de terugkomst
van Coen. En ook moet niet worden vergeten dat er in Bantam onder de invloedrijke
personen nooit eensgezindheid heerschte; een krachtige partij was op onze hand.
Hoe dat nu zij, het feit dat Bantam wel onderhandelde maar niet toesloeg, gaf,
eindelijk, den onzen voldoende veerkracht om (27 Februari) te besluiten ‘de plaetse
in te houden soolange het Godt gelieve zal’, met kracht aan de verdedigingswerken
te doen arbeiden, en 's vijands stellingen te vernielen. Tegenstand werd hierbij luttel
geboden, de strijd was feitelijk geeindigd. En den 12en Maart 1619 werd ‘het fort
genaemt Batavia, soo placht Holland by ouden tyden genaemt te worden’.
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Letterknechten hebben op grond hiervan wel eens beweerd, dat niet Coen, maar van
Raey als de ‘stichter van Batavia’ moet worden aangemerkt, alsof het geven van een
naam alleen voldoende ware!
Eindelijk, den 10en Mei, kwamen de eerste schepen de komst van Coen met zijn
vloot aankondigen, en den 28en verscheen hij zelf. Den 30en werd met ‘omtrent
duyzend mannen’ de stad Djakatra aangetast, de Bantamsche troep, c.c. 3000 man,
en het volk van Djakatra verdreven; de stad geheel verbrand, de voornaamste muren
vernield. Eenige dagen later werden van den Broecke en alle andere te Bantam
aanwezige gevangenen uitgeleverd; de Engelsche vloot, bij Coen's komst op de vlucht
geslagen, werd in de volgende maanden voor een goed deel vernield.
‘Siet en considereert doch, wat een goede corragie vermach en hoe d'Almogende
voor ons gestreden en U.E.d. gesegent heeft’, mocht Coen wel zeggen; gelukkig
waren de drie machtige vijanden, de Engelschen, Bantam en Djakatra, het niet lang
eens geweest. Niet door den moed der onzen, maar door de verdeeldheid der
tegenpartij was het fort behouden; door het wijs overleg en het krachtig optreden
van Coen werd onze nederzetting te Djakatra veilig voor het vervolg, en, van 30 Mei
1619 af, het ‘generale rendez-vous’ in Indië. Er werd een nieuw fort gebouwd; ten
zuiden daarvan, en aan de overzijde der rivier, waar Djakatra had gestaan, verrezen
woningen voor onze werklieden; weldra andere gebouwen, - de stad was gesticht,
waaraan de Heeren XVII, den 4en Maart 1621, den naam Batavia gaven.
Uit een handelsoogpunt verwierf zij zich den naam van ‘Koninginne van het
Oosten’; uit een staatkundig oogpunt beschouwd werd zij meer en meer het centrum,
het symbool van het Nederlandsch gezag in Indië. Hoeveel de toestanden, vooral in
de laatste halve eeuw, door het toenemend wereldverkeer en door de uitbreiding van
dat gezag ook veranderd mogen zijn, nog altijd is Batavia, alles te zamen genomen,
de eerste onder hare
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zusteren. Doch al mocht zij dat op den langen duur niet blijven, - geen Nederlander
kan onverschilligheid voorwenden over het feit, dat eerst in 1619, met haren bouw,
de macht zijner natie in Indië een stevigen grondslag verkreeg.
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Nederland were een Antwerpen-Rijn kanaal!1)
Door M.P. Vrij.
De kritieke tijd, die voor Nederland om en bij het sluiten van den vrede aanbreken
moèst, is nog lang niet doorstaan. De belaging onzer belangen is de wereld niet uit.
Het Parijsch besluit, geen roof van Limburgschen of Zeeuwsch-Vlaamschen bodem
te dulden, is vanzelfsprekend; we moesten niet anders verwachten - en we moeten
tòch nog àfwachten. Nederlands slaperige politieke geest, ongeduldig over zoo
moeizame wake, toont zich ras en voorbarig voldaan en dreigt den dut te hervatten.
Zijn herinnering reikt niet meer tot tachtig jaar her, toen datzelfde België plotseling
tegen een voldongen regeling in beweging kwam en daarmee wel niet zijn brutale
doelwit te bereiken maar toch éenigen buit te veroveren wist.
Nog is het tijd voor waakzaamheid. Wij zijn er nog bij lange na niet. Zèlfs het
annexionisme is nog niet van de baan. Ik meen hier nu niet, dat - gelijk vanzelf

1) Beknopte samenvatting van enkele der op een Antwerpen-Rijn kanaal betrekking hebbende
gedeelten van een studie, die ik spoedig afzonderlijk hoop uit te geven:
Nederlandsch-Belgische Wegenproblemen. Kanaal- en Spoorwegpolitiek in het oosten,
inzonderheid een Antwerpen-Rijn kanaal. Met kaart. - Voor documentatie en meer
bijzonderheden wil ik eens voor al daarheen verwijzen.
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spreekt - Nederland in geen tientallen van jaren die poging van zijn zuiderbuurstaat
tot den meest schaamteloozen roof zal kunnen en mogen vergeten. Doch ook van
den meest voorloopigen afweer van dien aanslag kunnen wij niet spreken, zoolang
het juist tachtigjarig tractaat niet herzien en zijn bekrachtiging uitgewisseld is! Als
een staat zoo weinig bang is voor zijn reputatie, dat hij zich niet ontziet tot tweemaal
toe binnen vijf maanden de roofcampagne te herhalen, wat zal hem dan van winnend
aanhouden gedurende nòg een half jaar doen afzien?
Doch indien België dan eindelijk zijn annexatie-verlangen als hopeloos zal moeten
inzien, zal 't het tijdig over een anderen boeg hebben weten te gooien en zijn eisch
verminderd hebben. Het aanvankelijk brutaal overvragen helpt dan bij matiging een
schijn van redelijkheid kweeken. Het zou niet de eerste maal zijn, dat België door
het handig en onverwacht naar voren schuiven van een ‘gereduceerden’ eisch aardigen
buit wist binnen te halen! Nemen wij ons vàst voor: het mag er niet van komen. Wij
hebben zóo lang in zóo drukkende vrees geleefd, dat menigeen al heel blij schijnt te
zijn, als wij er niet àl te haveloos, zonder tè leelijke kleerscheuren afkomen. Men
vergeet, dat geen háar ons gekrenkt mag worden; wij hebben met België niets te
verrekenen, althans: België heeft van ons niets te eischen. Strak aan dien grondslag
vastgehouden en opgepast voor België's subsidiaire eischen!
Ze dreigen vooral in dezen vorm, dat de territoriale eischen tot wegen-eischen
worden teruggebracht. Nu is in de Nederlandsche pers tegenover wegen-eischen ‘verkeersfaciliteiten’ noemt men ze - telkens weer een laf onnationale en laakbaar
onkundige houding aangenomen, mede uit zucht, om, nu men tot zijn spijt België's
territoriale eischen van de hand wijzen moest, het niet geheel en al teleur te stellen
en vóor alles, ook ten koste van noodelooze opofferingen, de ‘vriendschappelijke’
betrekkingen met dat land te handhaven - het-
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geen het Noorden steeds als heiligsten nationalen plicht pleegt te beschouwen, waarin
het Zuiden, voor zichzèlf van andere moraal, het ijverig sterkt. Raakt niet aan ons
Limburg en Zeeuwsch-Vlaanderen, zoo zeggen vele zich noemende Nederlanders maar als het ‘slechts’ handelsen scheepvaartvoordeelen geldt, kunt gij alles krijgen!
Ook dáarom is dringende waarschuwing voor België's subsidiaire eischen zoo noodig,
wijl de twee, die ons het eerst te wachten staan, beide bij schrijvers in het Noorden
- en niet van de geringste - hun gereede inwilliging maar al te grif vonden.
De eerste raakt de Schelde. Het haastig beamen en gul toezeggen op de Belgische
grieven inzake de handelsvaart is even lafhartig als belachelijk. Wij kunnen ons
betoog, dat Antwerpen op dit punt alle waarborgen bezit en haar vrijwel niets meer
te verlangen rest, hier niet herhalen. Evenmin, dat van oorlogsvaart - als noodlottig
óok voor ànder Nederlandsch territoir dan de Schelde zelf, immers voor
Zeeuwsch-Vlaanderen, Walcheren en de Bevelanden - geen sprake kan zijn1); wij
hebben er slechts aan toe te voegen: óok bij totstandkoming van een Volkenbond.
Niemand weet, hoe lang leven dit wereld-organisatorisch novum beschoren is;
bijzondere toekenning aan België van het recht, om met oorlogsschepen onze Schelde
te bevaren, is voorbarig prijsgeven van den krachtigen waarborg, die de gesloten
gedaante van een territoir het zelfstandig staatsbestaan biedt. Ook de Schelde-eisch
was annexatie-eisch; van souvereiniteit over dat oud-Nederlandsch water zal België
hebben af te zien, maar men houde zich overtuigd, dat het niet zal nalaten onze
souvereiniteit tot een zoo ledige, leemtenvolle en bloot-formeel mogelijke uit te
hollen en te doorzeven.
De andere subsidiaire eisch: de ineenschrompeling van de booze begeerte naar
het bezit van gansch Limburg

1) Wij verwijzen hiervoor naar III en IV (blz. 329-350) van ons artikel ‘Recht en Politiek inzake
Maas en Schelde. Herziening van het tractaat van 1839’, in Onze Eeuw, afl. Maart 1919.
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tot die naar een nieuw servituut op Limburgs bodem. Van den wonderlijken waan,
waarin België verkeert en de overige wereld tracht mee te krijgen, dat het namelijk
in 1919 van Nederland iets zou hebben te vorderen, zal het pogen gebruik te maken
om op Nederland het recht te veroveren, door ons Limburg een Antwerpen-Rijn
kanaal te graven. Ook dit een bedreiging met ernstig gevaar, die met een enkel woord
niet is afgeweerd.
De gedachte van een waterweg ter verbinding van Rijn en Schelde is niet van vandaag
of gisteren. Twee onvoltooid gebleven pogingen, van een en drie eeuwen geleden,
en meer dan een half dozijn onaangevangen projecten, gedurende de laatste halve
eeuw, wist dit streven in zijn annalen te boeken.
Het is opmerkelijk, dat de beide tot begin van uitvoering gekomen pogingen niet
door de vreedzame begeerte, om Antwerpens welvaart te bevorderen, waren
ingegeven, doch openlijk door het vijandig oogmerk, om Nederlands handel te
schaden, door hem van de Rijnvaart te berooven. Verliezen wij die historieles niet
uit het oog! De oplossing van dien oorlogstoestand was overigens in beide gevallen
verschillend: de eerste vijand werd door Hollands krijgsmacht teruggedrongen,
waarmee het kanaal in Hollands handen viel en 't gansche werk verijdeld werd; de
andere wist omgekeerd geheel Holland te onderwerpen, waarmee de Rijnmond hem
in handen viel en 't gansche werk onnoodig werd.
Eigenlijk doelde de eerste poging, die van de Gouvernante der Zuidelijke
Nederlanden in den aanvang der zeventiende eeuw, voornamelijk op een verbinding
tusschen Rijn en Maas, vooral ook ter bevestiging der grens in Brabant en Rijnland.
Uitsluitend het scheepvaartbelang en de economische oorlog tegen de Republiek
waren aan het woord in de aanvulling van dit plan, waarover we trouwens zelden
gesproken vinden: Schelde, Rupel, Dyle en Demer konden een waterweg vormen
tot bij Bilsen, vanwaar een kanaal van ruim een dozijn
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kilometers de verbinding met Maastricht kon tot stand brengen1). Dit traject zoowel
als de Maas stroomafwaarts tot beneden Venlo was geheel in Spaansche handen en
bij den aanvang van het werk kon men nog hetzelfde zeggen van de nieuw ontworpen
vaart tusschen Maas en Rijn, die naar den derden voornaam van Aartshertogin Isabella,
die de Zuidelijke Nederlanden bestuurde, fossa Eugeniana werd geheeten.
De noordelijkste onzer Maassteden heeft zich tegen die verbinding verzet. Deze
was namelijk ontworpen van Rijnberk (Rheinberg), aan den Rijn, in zuidwestelijke
richting naar Geldern en vandaar langs den kortsten weg naar de Maas: westwaarts
op Arcen aan, een twaalftal kilometers ten noorden van Venlo. Daardoor was Venlo's
doorvoerhandel met ondergang bedreigd; toen nu haar verzet de totstandkoming van
het kanaal niet vermocht tegen te houden, zocht zij de onderneming te haren voordeele
te keeren. Deze nieuwe politiek werd met succes bekroond en het kanaal, ten koste
eener verlenging van een uur, zuidwaarts naar Venlo als eindpunt omgebogen!
Zijn strategische beteekenis vorderde den aanleg van tallooze schansen en forten
langs het kanaal. Een sterke Spaansche legermacht beschermde den arbeid, die
ondanks drie aanvallen van Staatsche troepen zoo snel vorderde, dat twee jaren na
den aanvang de Infante Isabella, toen zij de werken in oogenschouw kwam nemen,
van Geldern tot Rijnberk het kanaal reeds bevoer. Doch latere Staatsche aanvallen,
het vertrek van het beschermingsleger en vooral geldgebrek verhinderden de
voltooiing, waarop Spanje na Frederik Hendriks Maasveldtocht, die beide eindpunten
Venlo en Rijnberk in zijn macht bracht, de laatste kans verkeken zag.
Gaan wij projecten Gennep-Neuss van 1664 en Xanten-Arcen van precies een
eeuw later stilzwijgend

1) Niet dringend genoeg kunnen wij den lezer in overweging geven een atlas bij zijn lectuur
op te slaan.
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voorbij, om Napaleon bij het in oogenschouw nemen der onvoltooide fossa Eugeniana
- den Ouden Rijn, zegt men in Venlo - het plan tot hare herstelling te zien aanvatten.
Dat was ditmaal als onderdeel van een vooral op Antwerpen gerichten waterweg: de
Scheldestad moest oorlogshaven en basis voor de te bouwen Scheldevloot worden.
In 1806 werd tot het Grand Canal du Nord besloten. Van Antwerpen zou het
oostwaarts over Herenthals zich door de Kempen heen richten naar Loozen, even
ten zuidwesten van het punt, waar thans Noord-Brabant, Limburg en België aan
elkander grenzen. Vandaar noordoostwaarts langs Weert, Meyel en Maasbree naar
Venlo. Voor de verbinding van Maas en Rijn was tenslotte afgezien van benutting
der Eugenische gracht; langs Viersen zou het Noorderkanaal loopen naar
Grimlinghausen bij Neuss, veel zuidelijker aan den Rijn dan Rijnberk. Dit Maas-Rijn
traject was eenige kilometers langer dan de fossa en zou ook meer sluizen tellen: een
negental. Het Schelde-Maas traject zou er twaalf behoeven en gevoed worden met
Maaswater, dat men, om het op het hoogste gedeelte te krijgen, van het hoog
stroomopwaarts gelegen Maastricht door een Rigole d'alimentation naar Loozen zou
toevoeren. Het gansche Canal du Nord lag binnen het vergroote Fransche Keizerrijk,
behalve Lommel, tot welks afstand men het Koninkrijk Holland toen dwong.
De uitvoering werd eerst omstreeks 1808 aangevangen, doch reeds enkele jaren
later, bij de vereeniging van het Koninkrijk Holland met het Keizerrijk, op Napoleons
bevel gestaakt: het scheepstimmerhout van den Rijn kon nu langs den natuurlijken
weg naar zee afzakken, en het kanaal doorzetten, uitsluitend om den Nederlandschen
handel te benadeelen, kon zijn politiek niet zijn, waar Hollands belang thans mede
zijn belang was.
Beide pogingen gaan geheel over het hoofd van Antwerpen heen en zijn, zèlfs
voorzoover hun een economisch motief aankleeft, onderdeel van een oorlogspolitiek.
Vergeten wij niet, dat de Schelde anderhalve eeuw
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gesloten en Antwerpen als handelshaven vervallen was. Van en voor Antwerpen zelf
hebben we dus in dat tijdperk geen krachtig werken voor een achterland en voor
verbinding met den Rijn te wachten. Wel is er een en ander dat wijst op een streven,
om den langs een naderbij gelegen rivier gebedden handel van die natuurlijke
verkeersbaan bij Luik of Maastricht af te trekken en westwaarts naar Antwerpen om
te buigen, om hem door den mond van een ànderen stroom het uiteenspreidend
zeevlak te doen bereiken.
Zoo schept de ligging van het Maasdal tusschen Rijn en Schelde, naast de
meestomvattende conceptie van de verbinding der twee uiterste rivieren, ook de meer
plaatselijke plannen, toch van internationale verkeersbeteekenis, tot verbinding van
Rijn en Maas, waarvan de aartshertogelijke poging eigenlijk een voorbeeld was, en
tot verbinding van Maas en Schelde, waartoe reeds in de eeuw te voren de Staten
van Brabant en die van Luik een project ontwierpen. Het streven naar beide minderen
verdient Nederlands aandacht, zoowel omdat ze een deel van en een stap op weg
naar het gevaarvolle meerdere zijn, alsook om hun zelfstandige beteekenis; dit laatste
vooral van den Maas-Schelde waterweg, wijl deze ons een anders van nature naar
Nederland afzakkend verkeer ontrooft. Ook nu deze verbinding reeds tot stand kwam,
voor een gering deel over Nederlandsch gebied (den rayon van Maastricht), blijft de
kwestie voor ons van gewicht, waar plannen tot waterwegen van Luik naar Brussel
en naar Antwerpen (slechts een nieuw kanaal Luik-Hasselt is daartoe noodig!) kant
en klaar bij onze zuiderburen gereedliggen!
We zagen naar Antwerpen. Maar ook de gansche Zuidelijke Nederlanden vertoonen
tot in den aanvang der vorige eeuw niet de minste oriëntatie naar het oosten. De
politieke, economische en cultureele betrekkingen met den vreemde moet men niet
aan den Duitschen kant zoeken: daar lag de ‘doode zijde’ der Spaansche en later óok
der Oostenrijksche Nederlanden. Met heel
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hun wezen lagen zij naar het zuiden gewend; aan Frankrijk en naar Frankrijk
oriënteerden zij zich. Intenser dan misschien eenige andere overweldigde streek
maakten zij die periode mee, die men den Franschen tijd bij uitstek noemt; vijftien
jaren vroeger dan Nederland bij het Keizerrijk werd België bij de Revolutierepubliek
ingelijfd. Zijn geschiedschrijvers zeggen, dat de onderdrukking dezer jaren het
Belgische volk tot bewustzijn zijner eenheid heeft opgevoed; doch de wrok was niet
zoo diep en de traditioneele neiging en hang wel zóozeer tweede natuur geworden,
of we zien het eerste België, dat met zelfstandig staatsbestaan in de historie optreedt,
wederom met hart en ziel den blik naar het zuiden richten. Politiek, cultureel - maar
in economisch opzicht hield het zich met klem de deur naar Duitschland open!
Daartusschenin viel de vereeniging met Nederland. Van verschuiving van België's
‘historische zijde’ van zijn zuider- naar zijn noordergrens is geen sprake geweest.
En van Duitsche oriëntatie nog steeds geen spoor, óok niet in sprekende mate voor
Antwerpen. Koning Willem stelde levendig belang in deze stad, voor welke de
Schelde nu ontsloten was. Doch merkbare vooruitgang doet zich eerst in de allerlaatste
jaren van de vereeniging gevoelen. Haar ontluikende handel wendt zich wijd naar
alle kanten, zonder dat - evenmin als in haar zestiend'eeuwsch bloeitijdperk - de
betrekkingen met Duitschland en den Rijn bijzonder op den voorgrond treden.
Doch niet zoodra brak de opstand uit en werd de scheiding voltrokken, of in het
naaste, over-Maassche oosten wilde de Scheldestad het zoeken. Met ongelooflijke
taaiheid wierp België zich op de meest uitgebreide waarborgen voor wat nog maar
een magere werkelijkheid was. Uit een oogpunt van territoriale zoowel als van
economische politiek was het knap en handig ingezien, en vèr vooruitgezien; maar
het druischte dreunend tegen alle rechten van het Noorden in!
Reeds bij den allereersten arbeid, waartoe de Confe-
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rentie der vijf groote mogendheden, die tot herstel der in het Vereenigd Koninkrijk
der Nederlanden verstoorde orde te Londen bijeengeroepen was, zich aangordde,
poogde het opstandige Zuiden op het belangrijkste bruggehoofd der Maasovergangen
post te vatten: bij zijn schijnbare bereidverklaring, om tot een door de Conferentie
ontworpen wapenstilstand toe te treden, betoogde het in een ‘Note sur Maestricht’,
dat volgens den door de mogendheden aangenomen historischen grondslag deze
oud-Nederlandsche stad aan het nieuwe België toekwam. De afwijzing door de
Conferentie was lang niet malsch, doch toen kort daarna de wapenstilstand tot stand
kwam, meenden de Belgen dezen nog maandenlang te moeten schenden door
vijandelijkheden rondom en tegen Maastricht en verstoring van het gewaarborgd vrij
verkeer dezer vesting met het Noorden. Onze Dibbets liet hen wel kalm in de buurt
zich nestelen en vastzetten, doch dàcht gelukkig niet aan overgave der stad.
Zoodra de Conferentie, tot rechtmatige verbazing van het Noorden, de ontbinding
van het Vereenigd Koninkrijk uitsprak, somde het Zuiden, alsof die algeheele
scheiding op zichzelf niet al heel mooi was, onvervaard de gebieden op, zonder welke
het ‘zonder twijfel onmogelijk zou blijken, dat België een onafhankelijken staat
vormt’! Op dit verlanglijstje kwam ook gansch Limburg voor. Met de taaiste
hardnekkigheid zou het zich daarop handhaven, alle brandmerking door de Conferentie
van dit begeeren als veroveringszucht en alle weerlegging door Nederland van de
historische enormiteiten, die de Brusselsche regeering zich niet ontzag ter staving
op te disschen, ten spijt.
Het was om Limburg zèlf te doen - natuurlijk. Maar kern en wezen van den eisch
kwamen tot ontbolstering, toen de verwezenlijking van het gehéel meer en meer
gevaar liep. De greep naar gansch Limburg spitste zich toe in die naar de
Maasovergangen. Voor Maastricht zou men Nederland geld bieden - en het zou
aannemen, meende Minister Lebeau! Indien men weigerde Venlo
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volgens de preliminairen te ontruimen - de chicane, op grond waarvan hij daartoe
durfde raden, zullen wij laten rusten -, zou België het óok definitief behouden! Doch
noch van de eene, noch van de andere stad was men afhankelijk voor het verkeer
met Duitschland: reeds was hem gerapporteerd, dat een spoorweg mogelijk was, en
die zou zelfs beter zijn dan een kanaal...... Daar staan we al bij de kiem van het
servituut door Limburg op zijn smalst!
Het is leerzaam te zien, hoe het overvragend Zuiden zich de grens in Limburg dan
wel dacht: langs Noord-Brabants zuid- en oostgrens tot heel in de Peel en vandaar
benóorden Venlo naar Pruisen. Duidelijker gezegd: een annexatie, die juist de
verwezenlijking van het Napoleontisch Noorderkanaal op Belgisch gebied mogelijk
maakte! Uitdrukkelijk ten behoeve van den transitohandel met Duitschland liet België
zich tot de verledenverkrachting verleiden, van te beweren dat rechtens het gansche
territoir tusschen Venlo en Maastricht België toebehoorde.
Ook de grens van het gebied, dat Koning Willem bleef verlangen, teekende zich
nader en nader rondom een wegenprobleem af: hij wilde binnen Nederlands palen
de Zuid-Willemsvaart behouden, in de twintiger jaren gegraven als lateraal kanaal
voor de Maas van Maastricht tot 's Hertogenbosch, waarbij voor de vakken van
Maastricht tot Loozen van het voedingskanaal voor Napoleons Grand Canal du Nord,
en van Loozen tot Nederweert van dit werk zèlf gedeeltelijk gebruik was gemaakt vandaar de vreemde knak in zijn loop.
Koning Willem is, ondanks lang aanhouden, met zijn verlangden waarborg voor
de vrije gemeenschap tusschen Den Bosch en Maastricht, door een eigen en reeds
bestaand kanaal, niet gelukkig geweest. Meer succes boekten de Belgen met hun
eisch tot vrije gemeenschap niet met het eigen, doch met een ander land, door een
nog geheel te graven kanaal!
Nu bleek de Limburg-eisch vóor alles wegen-eisch.
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Ziende, dat de Conferentie het reeds maandenlang hangend geschil moe was, schoof
Sylvain Van de Weyer tijdig eenige nieuwigheden als matiging naar voren; hij
bestreed het Nederlandsch verlangen naar beide Maasoevers en wees op de
noodzakelijkheid voor België, zich ergens - vergat hij de lange Ardennen-grens? in aanraking te stellen met Duitschland en dwars over de Maas een weg, hetzij kanaal
of spoor, te banen naar den Rijn. Reeds preciseerde hij: een rechtstreeksche weg van
Antwerpen over Roermond naar de Pruisische grens.... Ze hèbben hem daar gekregen,
al zou de Conferentie dien weg hun eerst èlders gunnen.
De Conferentie toch hakte nu inderdaad door en heeft aan de partijen nieuwe, nu
heusch onherroepelijke scheidingsgrondslagen... voorgelegd? neen opgelegd! Zij
ging daarbij gretig in op de door den Belgischen gevolmachtigde twee weken te
voren voor het eerst gelanceerde ‘reductie’-eischen en zoo zag België zich, tot niet
geringe verbazing van Nederland, dat nooit over deze vèrgaande beperkingen van
zijn bezit van Limburg gehoord was, tweeërlei servituut op dat Nederlandsch gewest
toegekend: vrije handelsgemeenschap met Duitschland door de steden Sittard en
Maastricht (hoewel de laatste een vesting was!), en een weg of kanaal naar
Duitschland dwars door het ‘kanton’ Sittard!1)
Nog schreef men 1831 - en eerst in 1839 kwam het eindtractaat tot stand. Doch
wat nut heeft het, de tusschenliggende historie op te rakelen, het Nederlandsche
protest, het treurig zwakke antwoord der Conferentie2), de Russische en Pruisische
voorstellen tot schrapping van het weg-of-kanaal servituut, het denkbeeld van

1) Reeds in mijn Maas-en-Schelde artikel poogde ik, door artikel 12 woordelijk weer te geven,
het gevaar te suggereeren dat dit - weliswaar niet in een kanaal doch in een spoorweg tot
verwezenlijking gekomen - precedent biedt voor een nieuw Antwerpen-Rijn kanaal. Onze
Eeuw, Maart 1919, blz. 357.
2) Weergegeven in ‘Recht en Politiek inzake Maas en Schelde’. blz. 358.
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Palmerston om in ruil daarvoor ook vrije gemeenschap door Venlo toe te staan, de
vraag aan de Nederlandsche regeering tenslotte, welke compensatie haar die
schrapping waard was - waar van dat alles niets zijn uitdrukking in het eindresultaat
heeft gevonden en het elfde en twaalfde der Vier en twintig Artikelen van October
1831 ongewijzigd hun weg hebben gevonden naar dezelfde artikelen van het tractaat
van 1839!
Doch genoeg van wat langs diplomatieken weg geschiedde: de weg der werkelijkheid
wàs er welhaast. De diplomatenhandel kon met dien der kooplieden nauwelijks
gelijken tred houden. De Belgen hebben niet gedraald, zich elders den weg naar den
Rijn te banen. Scheen bij de scheiding dat schoon gefrazeerd protest, dat België niet
van Duitschland mocht worden ‘afgesneden’, een bloot formeel reserveeren van
recht, éens zouden de zoo jonge betrekkingen met het naaste oosten zóo levendig
worden, dat België de ‘uitwegen’, waarvan het zich zoo grootscheeps had voorzien,
waarlijk niet ongebruikt zou laten. Vergeten wij daarbij ook niet het derde recht van
uitweg voor Antwerpen naar den Rijn, het reeds bij de Achttien Artikelen van Juni
1831 geïntroduceerde servituut om de Nederlandsche binnenwateren, die Schelde
en Rijn verbinden, vrij te mogen bevaren; van Belgische schippers mochten geen
hoogere rechten geheven worden dan van Nederlandsche, een automatische
samenhang, waarvan Nederland bij de tarievenpolitiek der volgende jaren de
tweesnijdendheid scherp ondervond.
In afwachting van de sleepende onderhandelingen met Nederland had België zich
uiterst doortastend geholpen, met het modernste middel der verkeerstechniek dier
dagen: den ijzeren weg! De beschieting der Scheldestad in den avond van 28 October
1830 roept in het Voorloopig Gouvernement te Brussel het spontane voorstel op,
Antwerpen door een spoorbaan naar den Rijn schadeloos te stellen. De eerste opdracht
tot een rapport spreekt nog van een spoorweg of kanaal, doch luttele
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weken na den Tiendaagschen Veldtocht stuurt de nieuwe koning Leopold zijn
ingenieurs naar de nauwelijks ontruimde slagvelden, om opmetingen voor de ijzeren
baan te doen. Het ontwerp over Maastricht en Aken naar Keulen moest men weldra
loslaten; nu werd de spoorweg rakelings ten zuiden van het Nederland toegewezen
gebied geprojecteerd, over Tongeren, Visé en Moresnet! Doch over Luik is hij tot
stand gekomen. Op Pruisisch gebied is traag gewerkt, en eerst in 1843 werd hij
geopend. Met welke concurrenten-schrik de snelle Antwerpen-Keulen verbinding
Nederlands koopsteden vervulde, hoe zij hier plannen voor óok een eigen Rijnspoor
(Amsterdam-Arnhem-Keulen) opwekte en welke lijdensgeschiedenis het met onze
Rijnspoor ondanks dien prikkel is geworden, willen wij hier niet nader verhalen.
Kort kunnen wij ook zijn over den kunstmatigen waterweg, waarmee men vanuit
de Schelde terzelfder tijd den Rijn althans tot de midden tusschen beide voortglijdende
Maas trachtte te benaderen. Wij hebben hier vroeger over de totstandkoming van het
kanalennet in de Kempen gesproken1); toen echter vanuit het gezichtspunt der
schandelijke en onrechtmatige Maasaftapping, waaraan België zich ten behoeve dier
vaarten jarenlang tegenover Nederland schuldig maakte. Bezien wij thans hun
beteekenis voor België zelf, dan is het eigenaardig, dat het scheepvaartbelang niet
het uitgangspunt was, doch eerst later, door doelverschuiving, hoofdzaak werd.
Irrigatie der Kempen was het eerste doel; maar...... Napoleons Canal du Nord het
eerste traject! Van Bocholt, bij Loozen, waar het uit de Zuid-Willemsvaart zijn
aanvang nam, werd het Canal de jonction de la Meuse à l'Escaut aanvankelijk naar
de Kleine Nethe, bij Herenthals, gegraven. Steeds meer water werd voor de bevloeiing
begeerd: men had

1) Zie mijn ‘Recht en Politiek inzake Maas en Schelde’. Onze Eeuw, Maart 1919, blz. 360-370.
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het slibgehalte der Maas overschat, de gulzigheid van de zandige heidevelden der
Kempen onderschat.
België wist Nederlands medewerking te verkrijgen voor een lateraal kanaal van
Maastricht naar Luik, verlenging der Zuid-Willemsvaart... èn van het Kempenkanaa!
Hier een doelverschuiving in omgekeerde richting: voor de scheepvaart ontworpen,
werd het lateraal kanaal jarenlang tot laving der dorstige Kempen misbruikt. De prise
d'eau op de Maas te Hocht bleek ontoereikend om de Maas voldoende af te tappen,
zelfs toen de overlaat wederrechtelijk verlaagd was. Te Luik had België nu een
nieuwen aftap geschapen, volmaakt ideaal sinds de Maas er door een wederrechtelijk
aangelegde barrage werd afgesloten: 's nachts werd het gansche reservoir geledigd
op het lateraal kanaal, dat evenals de Zuid-Willemsvaart in een rivier verkeerd was;
de wederrechtelijke prise d'eau op de Zuid-Willemsvaart te Bocholt werd verwijd
om de onnoemelijke watermassa's de Kempen in te stuwen.
Deze kanalen konden geen twee heeren dienen. Scheepvaart- en irrigatiebelangen
geraakten in strijd; de handel heeft het op de ontginning gewonnen. Het pleit was
gansch beslecht, toen de verlenging van de Kempische vaart tot de Schelde
gereedkwam; onmiddellijk werd een stoombootdienst Antwerpen-Luik geopend.
Want niet Maastricht is de overladingsplaats aan de Maas geworden: het lateraal
kanaal had het eindpunt hoogerop verlegd, op Belgisch gebied!
De beneden-Maas, uiterst gevoelig voor enkele duimen daling van haar
waterspiegel, was voor de schepen dier dagen onbevaarbaar geworden. Doch dwars
op het dal en van de Maasbaan àf, was westwaarts een nieuwe verkeersweg geschapen!
Zoo was mèt het Maas-water ook het daardoor gedragen Maas-vervoer afgetapt,
door kunstwerken in onnatuurlijke bedding Antwerpenwaarts omgebogen.
Het Maasaftappingstractaat van 1863 bezegelde de door België veroverde
voordeelen en stempelde het
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onrecht van twee decennia voor alle toekomst tot recht. Het Maasverkeer, uit
Nederland weggezogen en juist bezuiden de grens binnen Belgisch gebied afgeleid,
moest nu ook zoo groot mogelijk gemaakt worden. Weldra brachten een boven Luik
op Belgisch en Fransch gebied gekanaliseerde Maas Antwerpen te water in verbinding
met Noord- en Oost-Frankrijk, Elzas-Lotharingen, den Boven-Rijn en de
Middellandsche Zee.
In het Noorden scheen Nederland zelf het Kempenkanaal vrijwillig tot een
Rijnkanaal te zullen uitbouwen. Van kanaalplannen aan deze zijde der grens bijvoorbeeld Van Gorkum's merkwaardig tegen-kanaal, van Maas of
Zuid-Willemsvaart langs Eindhoven en Bergenop-Zoom naar de Schelde - kwam
niet veel. Doch ten behoeve van ontginning der Peel werd eerst Napoleons
Noordervaart van Nederweert tot Beringen hersteld - het gedeelte, dat ook officieel
nog Noordervaart heet - en vandaar een Afwateringskanaal naar de Maas te Neer
gegraven, terwijl ook over doortrekking der Noordervaart volgens het oude ontwerp
langs Maasbree naar de Maas te Venlo gedacht werd...... Ook hier vertoonde de gang
van zaken dezelfde neiging: men begon met een onschuldige ontginningsvaart ter
bevloeiing of afwatering en op een goeden dag zou het blijken een scheepvaartkanaal
te zijn geworden. Is het wonder, dat sommigen over die waterverbindingen tusschen
Schelde en Maas ongerust waren en vreezend wezen op de slechts vierduizend ellen
tusschen Venlo en de Pruisische grens, door welke Nederland het totstandkomen van
een Antwerpen-Rijn kanaal nog in zijn hand had?
Wenden wij ons van de waterwegen af. Ook voor de spoorwegen was het zesde
decennium der eeuw belangrijk. Terwijl ons gansche koninkrijk twee heele spoorlijnen
rijk is, van Amsterdam naar Rotterdam en Arnhem, komt in 1853 als derde lijn de
ijzeren verbinding tusschen de oud-keizerlijke steden Maastricht en Aken tot stand.
Drie jaar later volgt het traject Maastricht-Hasselt
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van dezelfde maatschappij. Een dwars-door-Limburg lijn dus reeds, van Belgisch
over Nederlandsch naar Pruisisch gebied! Doch de aansluiting met Antwerpen, langs
den omweg Landen-Leuven, kon nog geen verbinding heeten; maar ook dáarop
durfde de maatschappij al hopen. Een korte periode van inzinking, die de verschrikte
Kamer van Koophandel niet zonder overdrijving een brochure ‘Décadence du port
d'Anvers’ deed in het licht zenden, zou echter noodig zijn, om Antwerpen ernstig op
een tweeden spoorweg naar Duitschland te doen aandringen; de eerste alleén had
jarenlang voldaan.
Eerst het volgend decennium zou het aanvullend vak Antwerpen-Hasselt via
Aerschot zien voltooien (1865). De aanvang bracht de lijn Luik-Maastricht (1861),
waardoor de hoofdstad van onze provincie Limburg nog méer naar den vreemde
werd georiënteerd: thans reeds door drie lijnen, terwijl de eerste verbinding met
Nederland nog ten eenenmale ontbrak!
Na jaren van levendigen provincialistischen wedijver en van strijd tusschen alle
belangengroepen in het vervoerwezen was in 1860 een Nederlandsch spoorwegplan
vastgesteld, waarbij de Zuiderlijn niet op Roermond gericht was, zooals wellicht uit
een oogpunt van economische politiek en tot behoud van het tusschen Maas en Rijn
gelegen achterland de voorkeur had verdiend, doch op Venlo, waardoor het Zuiden
tot het jaar voor den wereldoorlog met den wonderlijken omweg
Eindhoven-Venlo-Maastricht kwam te zitten - als het ware een uitnoodiging aan
Antwerpen, om door het in wijde bocht omgetrokken gebied zijn Rijn-lijn te leggen!
Eerst vijf jaren na het besluit daartoe werd de lijn naar Venlo, die Maastricht uit
zijn uitheemsch isolement kwam verlossen, geopend; het volgend jaar (1866) het
vak Venlo-Eindhoven. Doch die gansche Zuiderlijn, tot in West-Noord-Brabant,
hing nog in de lucht: eerst de aanvang van het volgend decennium zou, door de beide
overgangen over onze groote rivieren (Utrecht-'s Hertogen-
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bosch 1870; de Moerdijk-brug 1872), de aansluiting met het Noorden brengen.
Eerst 1883 verbond Venlo met Nijmegen, Arnhem, en Nederlands noordoosten.
En heel tot in 1913 zou het duren, voor de omweg van Brabant naar Maastricht door
het vak Eindhoven-Weert afgesneden en Weert aan zijn gedwongen Antwerpsche
oriëntatie ontrukt werd.
Bedenkt men dan nog de beschamende Maasverkwijning in de tweede eeuwhelft,
dan kan voorwaar niet gezegd worden, dat Nederland met banenbouwende daden
getoond heeft, het belang van krachtige handhaving van den noord-zuid weg te
beseffen!
Een nieuw jaar van tegenslag had Antwerpen wederom eens bezorgd gemaakt, dat
het nog niet voldoende met toevoerwegen geoutilleerd was. Ditmaal ging het om de
verwezenlijking van het servituut op Limburgs bodem, dat wij bij de bespreking van
het tractaat van 1839 vaarwel zegden. Er was intusschen wel over onderhandeld!
Van het geboden alternatief had België zijn keuze voor de ‘route’ uitgebracht, welke,
met ingrijpende wijziging van het in artikel 12 verleende recht, een spoorweg
Antwerpen-Weert-Roermond-Gladbach geworden is. Van Budel tot Vlodrop over
Nederlandsch territoir, juist door Limburg op zijn breedst, in plaats van door het
‘kanton’ Sittard, Limburg op zijn smalst! Op het laatste oogenblik schijnt de Belgische
Regeering nog weer aan een kanaal gedacht te hebben: zij gelastte een ingenieur de
mogelijkheid te bestudeeren, doch zijn rapport concludeerde tot onmogelijkheid!
Zijn Nederlandsche collega Henket, die het jaar daarop (1874) een kanaal ontwierp,
om Venlo via Crefeld met Urdingen aan den Rijn te verbinden, zou er anders over
denken.
Intusschen had België zich bij tractaat van 1873 het recht verzekerd, om zelf den
beschreven spoorweg over Nederlandsch gebied te mogen aanleggen en exploiteeren.
Uitdrukkelijk werd verklaard, dat hiermee tenvolle uitvoering was gegeven aan artikel
12 van 1839.
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Het servituut was geëffectueerd, en Antwerpen had zijn derden spoorweg naar den
Rijn, den tweeden over Nederlandsch gebied! De onhandigheid, waarmee Nederland
een spoorwegverbetering, die het te dezer gelegenheid van Belgische zijde geboden
werd, liet glippen, zoodat het die jaren later tegen een àndere compensatie op
internationaal wegenrechtelijk terrein heeft moeten koopen, laten wij hier rusten.
Aan spoorwegen had Antwerpen zeker niets meer te wenschen. Een kanaal ook
niet, tenminste niet door ons Limburg: artikel twaalf was in vervulling gegaan! Doch
ontzegde vruchten doen het hardst verlangen; en zoo zien we Antwerpen in 1893 men lette op de periodiciteit, waarmee zij telkens met nieuwe wegeneischen voor
den dag komt - in beweging geraken voor een Rijnkanaal. En thans, nu er geen sprake
meer van kon zijn, geraken we in de periode der ernstige projecten. Datzelfde jaar
rijpte een drietal: éen om van Neeroeteren, aan de Zuid-Willemsvaart, een kanaal te
graven langs Maaseyck, door Limburg op zijn smalst, langs Gladbach en Crefeld
naar Urdingen; het plan van Maes, dat rakelings langs Nederlands zuidgrens liep:
Keulen-Aken-Gemmenich-Visé-Tongeren-Hasselt-Antwerpen; en het in samenwerking
met Moortgat ontworpen tracé van denzelfden, dat eveneens Neeroeteren tot
uitgangspunt nam, doch zuidelijker aanhield, op Mülheim bij Keulen, met een
noordelijker zijtak naar Neuss.
Na verloop van het weerkeerend tusschentijdvak is de kwestie van een Rijnkanaal
enkele jaren vóor den wereldoorlog wederom met meer nadruk aan de orde gesteld.
Ditmaal om een motief met leelijken bijsmaak: de Nederlandsch-Belgische commissie
tot het ontwerpen van de kanalisatie der gemeenschappelijke Maas zou weldra
gereedkomen met haar rapport, en hoewel Nederland recht heeft op de
bevaarbaarmaking der Maas, dorst Antwerpen zich op het standpunt stellen, dat
België zijn - verplichte - medewerking tot die kanalisatie niet moet verleenen, dan
onder afpersing van een zware
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concessie van Nederland: een Antwerpen-Rijn kanaal! Schandelijk ruilvoorstel, dat
ons tegen een veel kostbaarder compensatie wil ‘toestaan’, waarop wij allang
aanspraak kunnen maken, maar dat in België onbegrijpelijk gereeden weerklank wist
te vinden. De Belgische regeering héeft tot de Maaskanalisatie niet onvoorwaardelijk
medewerking willen verleenen, en de onze liet reeds een lateraal kanaal van Maastricht
naar Roermond over Nederlandsch gebied ontwerpen, waarin wij van onzen
onwilligen zuiderbuur, met wien wij immers zulke ‘vriendschappelijke’ betrekkingen
onderhouden, onafhankelijk zouden zijn. Tot die spanning was het probleem
opgevoerd, toen de wereldoorlog uitbrak.
Uit deze tweede periode dagteekenen de plannen van den Akenaar Schneiders. In
het algemeen had Antwerpen voor zijn streven meestal weinig belangstelling aan
Duitsche zijde weten te wekken. Begrijpelijk, waar het Rijnverkeer op de best
gewaarborgde en geriefelijkst verzorgde wijze - het Rijnvaartrecht is de rijkst
ontwikkelde rivierregeling ter wereld! - langs den natuurlijken weg de zee bereikt,
en de steden aan den Rijn het liever dien stroom zien volgen, dan het plotseling
ergens kunstmatig afgebroken en pal westwaarts weggeleid te zien! De éene plaats,
waar het kanaal op den Rijn zou monden, zou profiteeren ten koste der anderen; maar
de groote kans, die éene niet te zullen worden, deed de Rijnsteden over het kanaal
naar Antwerpen zwijgen. Anders de meer binnenwaarts gelegen steden, die een
kanaal langs hunne muren bepleiten, en daarbij niets te verliezen en alles te winnen
hebben. En als men, zooals Aken, van alle verbinding te water verstoken is, is dan
de leuze ‘Aachen am Wasser!’ niet aantrekkelijk?
Akensche plannen moeten Zuid-Limburg raken, en men kan zich voorstellen, hoe
de goede Valkenburgers schrokken, toen Duitsche ingenieurs hun schoone Geuldal
kwamen opmeten! Schneiders' project (1911) mijdt de heuvelen niet: hij wilde, van
een ander beginsel uitgaand, hooggelegen en zoo lang mogelijke, sluizenlooze kanaal-
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panden, vanwaar de schepen in sluisbakken langs korte hellende vlakken naar Maas
en Rijn zullen neergelaten worden. Zijn tracé loopt van een punt aan den Rijn bezuiden
Keulen naar Aken, dan langs Kerkrade, Schin-op-Geul en het Geuldal naar Maastricht;
vandaar in rechten weg naar een punt op de waterverbinding tusschen Brussel en
Antwerpen. Een variant loopt van ons mijndistrict langs de Geleen naar Neeroeteren,
een andere van Aken juist bezuiden onze grens om, evenals Maes. In 1917 publiceerde
Schneiders een nieuw ontwerp, welks route Aken zoowel als ons mijndistrict en
Maastricht bezuiden zich laat liggen en de Maas oversteekt bij Elsloo! Twee andere
nieuwere projecten bereiken den Rijn langs Gladbach bij Neuss; het eene passeert
de Maas even benoorden Roermond, het andere even benoorden Maastricht.
De oorlog was oorzaak, dat eerst, na de bezetting, de Duitschers, later, na de
Economische Conferentie te Parijs, de Entente-mogendheden grootsche plannen met
Antwerpen voorhadden, beide ten koste van het neutraal gebleven Rotterdam, dat
men niet in bedwang en afhankelijkheid had....
Recht en politiek ten slotte. Met de methode, volgens welke ik de kwestie van een
Antwerpen-Rijn kanaal thans zeer beknopt behandelen wil, mag ik den lezer vertrouwd
veronderstellen1).
België wil, gelijk het eertijds het Maasvervoer op zeker punt van zijn loop aan zijn
natuurlijke bedding onttrok en het kunstmatig zijwaarts afrukte, thans - in koen
overgrijpen naar den Rijn, den volgenden en veelvoudig belangrijkeren stroom hetzelfde toepassen op het verkeer van den Rijn en zijn zijrivieren, vooral van het
Ruhrbekken. Het gaat er niet om, zijn haven Antwerpen, die nu eenmaal geen
natuurlijk achterland heeft en dus

1) Zie blz. 332, 333, 340-350 van ‘Recht en Politiek inzake Maas en Schelde’, Onze Eeuw,
Maart 1919.
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door kunstmatige wegen geholpen moet worden om andere havens hun achterland
afhandig te maken, zonder meer een waterweg naar een binnenland te verschaffen;
evenmin, om haar een verbinding met den Rijn te geven: die héeft ze, door het
servituut op Hollands breede binnenwateren, op de meest ideale en goedkoope wijze.
Het gaat er wel degelijk om, eigen handel te verrijken ten koste van een ander,
Rotterdam zijn Rijnhandel gansch te ontrooven, en dat niet in eerlijke concurrentie,
doch door van den staat, wiens grootste scheepvaartstad dat Rotterdam is, de
concessie, die de sleutel wordt tot Rotterdams uitsluiting, af te dwingen.
Alle projecten toch bieden vanaf het punt waar zij den Rijn verlaten, een korteren
kanaalweg naar Antwerpen dan de rivierweg naar Rotterdam. De zuidelijker plannen
verschaffen ten opzichte van Rotterdam de grootste bekorting, doch tevens een langer
en kostbaarder kanaal. De noordelijker ontwerpen leveren een langeren afstand naar
den Boven-Rijn, doch den kortsten naar Ruhrort-Duisburg, den grootsten binnenhaven
der wereld, en het Ruhrbekken; zij benutten de bestaande Kempenvaart. Wel zal nu
de kanaalreis aanvankelijk misschien niet korter duren noch goedkooper zijn, doch
de Belgen zullen, willen ze éenig verkeer het kanaal zien verkiezen, niet rusten voor
ze de breedte en diepte zoo verruimd, het schutten zoo versneld en den tol zoo
verlaagd hebben, dat de vaart op Antwerpen op die op Rotterdam iets voorheeft, hoe
weinig ook: het internationaal goederenverkeer is hoogst gevoelig verschuifbaar!
Dat hun traject tenslotte korter is, stelt hen tot het bereiken van dat eindresultaat in
staat. Maar dàn is Rotterdam ook uitgepraat: aan haar rivier valt niet veel meer te
verbeteren...... Doch niets belet dan België, met de verbreeding van het kanaal tot
een Belgische Rijnmonding voort te gaan! Daar past Rotterdam geen luchthartig
vertrouwen op de eeuwige superioriteit van den natuurlijken boven elken kunstweg.
Onverbiddelijk zou het éens bedrogen uitkomen.
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Maar België heeft - positiefrechtelijk - geen recht, dat kanaal door ons Limburg te
graven. Heeft het - natuurrechtelijk en politiek - een recht om dat recht te verkrijgen?
Nederland heeft het recht, dat kanaal dwars door zijn territoir te weigeren. Doch
stellen wij ons dadelijk op het ideëele standpunt van een waarlijk gerechtig Recht
en redeneeren wij niet gelijk die Belgen, die de projecten via Venlo verwerpen, omdat
zij, naast het ontzaglijke voordeel voor hun Antwerpen, mede, door de
Zuid-Willemsvaart, Rotterdam een bekorting van zijn waterweg naar den Duitschen
Rijn zouden bieden (overigens nog steeds een veel langeren weg dan naar Antwerpen!)
Weigeren, alleen omdat ge rechtens weigeren kunt, wordt door de moderne
wetenschap (doch nog niet in het volkenrecht!) als rechtsmisbruik gebrandmerkt.
Een ander iets misgunnen, wijl het hem voordeel brengen zou en men het hem
onthouden kàn, verdraagt den toets van het hóogste Recht niet. Nederland wil het
ook niet. Maar anders wordt het, zoodra wat men een ander gunt, gaat ten koste van
het eigen zelf. Dan in te willigen, eischt zelfs de christelijke moraal niet van den
mensch, veel min de internationale moraal van den staat. En wij zeiden het reeds
vroeger: kleine staten hebben op dat punt niet veel te vergeven en luttel
edelmoedigheid te bedrijven: aan alle kanten hoogst gevoelig, zijn zij door 't geringste
vitaal getroffen.
Welnu, daar is Rotterdam. Mag Nederland door een buurman iets te geven, waarop
hij geen aanspraak kan maken, het noodlot van zijn eigen handel bezegelen? Mag
het vrijwillig ten behoeve van een vreemde haven zijn Rotterdam opofferen? - Daar
is Limburg. Voor eigen af- en toevoer zou de weg naar het westen noodeloos
concurreeren met dien naar het noorden; en van den oost-west weg zou slechts éen
plaats, op den Maasovergang, voordeel genieten, van een krachtiger zuid-noord weg
langs de Maas gansch Limburgs stedenrij. Territoriaal zou Limburg in tweeën gekerfd
worden; de deelen zouden ver-
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schillende belangen krijgen en het zuidelijke zéker westwaarts zich oriënteeren......
Limburgs ruggegraat ware gebroken en het Belgische kanaal óok voor het
ongeschonden bewaren van Nederlands grondgebied op den duur een bedreiging. Daar is tenslotte de Maas. Haar water zou weer rijkelijk afgetapt worden ten behoeve
van den nieuwen kunstweg; en haar verkeer zou verbrokkeld en verbroddeld zijn.
Want men stelle zich de greep van de Schelde tot den Rijn goed voor oogen en
zal inzien, dat zij de Maasbaan onontkoombaar opvangt en definitief opbreekt; die
natuurbedding wordt uitgeschakeld en buiten werking gesteld. Wordt de Maasbaan
hersteld en het Rijnkanaal nieuw geschapen, dan zal het laatste zeker winnen. Dat
beseffen de Belgen ook wel, die vóor den oorlog dien ongelijkwaardigen ‘ruil’
voorsloegen. Het gaat om den eenen òf den anderen weg, oost-west òf noord-zuid.
Waar zóo vitale belangen opgeofferd zouden worden, heeft Nederland ook in dien
hoogeren zin het volste recht, België's eisch om rechtswijziging af te wijzen. Sterker:
tegenover den heiligen plicht der zelfhandhaving heeft onze Staat zelfs niet het recht,
dien eisch in te willigen en een Antwerpen-Rijn kanaal voetstoots toe te staan.
Doch pogen wij ons op nog hooger plan te plaatsen en spelen wij den gerechten
verdeeler der wereld. Zullen wij, van dit universeel standpunt, die stad een kanaal
naar dat binnenland geven? Wat zou de menschheid ermee gebaat zijn? De natuur
schiep wegen, als ware het te onzen gerieve. Gebruikt ze en eerbiedigt ze. Waar
noodig, grijpe menschenhand in, tot aanvulling met kunstmatige wegen. Doch zij
kosten de menschheid veel arbeid en kapitaal, tot wier besteding men niet mag
overgaan, zoolang dringender nooden dan die kunstweg bevrediging vragen. Thans
zit de wereld krap en moet het allerzuinigst aanleggen. Het gansche gebied, dat uw
kanaal bedienen wil, vindt langs een natuurlijken tevens zijn idealen weg naar zee
en overzee. Daar ware kanaal-
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aanleg, louter omdat gij den natuurlijken loop in gulzig eigenbelang verleggen wilt,
laakbare luxe!
Sinds wij den aanvang dezer regelen schreven, werd onze voorspelling droef
bewaarheid. De metamorfose der territoriale in wegen-eischen vond voltrekking.
Schelde en Rijnkanaal komen geheel op den voorgrond. Het bericht, dat België als
éen der ‘schadeloosstellingen’ den steun der mogendheden ontvangt voor
onderhandelingen met Nederland op deze punten, wekt de somberste voorgevoelens.
De herinnering aan wat vóor tachtig jaren was, doemt dreigend op in den achtergrond
onzer nationale politiek. Moge Nederland, dat zich graag op universeel standpunt
stelt en de internationale gedachte vertegenwoordigt, uit het hierboven gevestigd
besef, dat met een Antwerpen-Rijn kanaal niet alleen Nederlands, maar ook het
wereldbelang niet gediend is, de kracht putten om op de Belgische eischen vastberaden
neen te zeggen. Vergeten wij niet, dat wij geen overwonnenen zijn en ons niet alleen
geen gebied laten afnemen, doch ook het scheppen der voorwaarden daartoe niet
dulden. Bij beide gereduceerde wegen-eischen kan de inwilliging de voorbode eener
latere annexatie zijn. Door natuurlijke veerkracht herleeft hun territoriaal karakter.
Indien men dan wéderom tachtig jaar later zou komen...... Zorge Nederland, dat niet
eenmaal de nazaat kunne zeggen: in 1919 werden de ondergravende grondslagen
gelegd voor de verminking van het lichaam van onzen staat en den ziel van ons volk
in 1999!
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Nieuwe boeken
Door A.C.S. de Koe.
C. en M. Scharten-Antink. 't Geluk hangt als een Druiventros...... Een
verhaal uit het Florentijnsche. Mij. voor goede en goedkoope lectuur te
Amsterdam, 1919.
Carry van Bruggen. Om de Kinderen. Rotterdam. Nijgh en van Ditmar's
Uitgevers-Mij. MCMXVIII.
Carry van Bruggen. Van een Kind. N.V. Uitgeversmaatschappij ‘De
Zonnebloem’. Apeldoorn, 1918.
Jo de Wit. Donker Geluk. A.W. Sijthoff's Uitgeversmaatschappij. Leiden,
1918.
Het vorige boek der Schartens ‘Typen en Curiositeiten uit Italië’ begint met een
inleidend schetsje, dat ook van dit laatste boek wonderwel de stemming karakteriseert.
Er is sprake van een brandendheeten Italiaanschen zomermiddag. ‘De koorts van
den arbeid had de boeren bevangen. Het weer was gunstig: veel dagen van hitte
hadden het koren terdege geroosterd, en nog hield het schoone zomeren aan; maar
toch verzwoelde het naar onweersachtige bewolkingen in den namiddag. Het graan
moest eraf vóór het tij keerde en met den regen den gaven oogst bedierf. Het was
Zondag. Maar wàt zou de Zondag, als de arbeid-begeerige adem hijgt en de overrijpe
buit ritselwiegend te wachten staat.
Vanaf den rand van ons grasterras, door het huis en de cypressen beschaduwd,
aanschouwden wij dit schoon bedrijf’. De kinderen blazen intusschen bellen en al
gauw gaan de groote menschen meedoen, met animo. En
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als ze moe en warm weer uitblazen, dan zien ze de korenwagen naderen met de witte
ossen en den jongen ze voortzweepen, lachend en zweetend. En 't gezang der werkers
klinkt uit de verte, ‘stuwende en luwende met de golven van den arbeid’.
De schrijver voelt in die situatie een symbool en mijmert: ‘Wij blazen bellen aan
den rand van het leven, aan den rand van het geweldige, lachende en steunende leven.
Voor ons eigen vermaak en tot onze schrijnende smart blazen wij bellen van glanzende
woorden. Soms spatten ze weg als ijdel stof. Soms ijlen zij heen als zaden, die hun
kiemaard zoeken, en drijven uit het gezicht. Soms branden zij in giftige kleuren en
ontploffen als een kwaad gas. Maar eens, wie zal het zeggen, groeit er een grooter
en grooter en spiegelt in al dieper glorende kleurengloed een wonderbare wereld.
Wat zal zijn lot zijn? Hij groeit en groeit en wordt zoo schoon... Wij blazen bellen
aan den afgrond van het leven’.
Dat heugelijk ‘eens’ is ook geweest, toen dit verhaal groeide: ‘'t Geluk hangt als
een druiventros’. Het spiegelt de schoonheid van Italië, als een eindeloos genoten
wonder, in zijn wisseling van jaargetijde en bedrijf nooit verzadigend. Zoo werd het
tot een rijkdom van tafreelen, die aan onze genietende oogen voorbijtrekken, en we
weten niet meer wat in dit verhaal eigenlijk de hoofdzaak is, de natuurheerlijkheid
die onder allerlei belichting, gedrenkt in de atmosfeer van velerlei stemming voor
ons wordt opgeroepen of de menschenfiguren, één met het landschap in warme kleur
en naar hun innerlijk leven zoo zuiver en gaaf gegeven, ook de figuren van het
achterste plan krachtig, scherp-omlijnd. Ik denk o.a. aan de kostelijke figuur van
Grassi's bijgeloovige moeder, aan den somber-trouwhartigen Onofrio, aan Carolina,
't pittig klein ijdeltuitje met haar altijd dansende krullen. En dan, meer op den
voorgrond de ‘zotte Palmira’ met zooveel humor geteekend, maar ook met zoo fijn
gevoel voor simpele goedheid. En Angelo Grassi, met zijn levenskrachtige bruutheid,
mengeling van
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sluwe wreedheid en ruwe sentimentaliteit. Uitvoerigst is het Sassetti-gezin gegeven,
met die twee prachtfiguren. Signor Filippo, den oppervlakkigen, toch zoo
beminnelijken levensgenieter, hij met zijn wisselende stemmingen en zijn ten slotte
zoo eerlijken trouw aan die eene stemming van zijn ‘wonderbaren nacht’. En Lidia,
het aristocratisch natuurkind, met haar fiere fijngevoeligheid en krachtige
levensblijheid.
Het zijn wel de mooiste bladzijden van dit boek, waar natuurstemming en
gemoedsleven een gave eenheid vormen, ook als ze schijnbaar contrasteeren. Daar
is b.v. de beschrijving van een zomeravond, als bij de bloeiende seringen Lidia en
Leonetta hun bikkelspel spelen, terwijl Filippo genietend toeziet. Juist dan komt zijn
vrouw terug, verbitterd door 't vernederend hulp-vragen aan haar hooghartigen
zwager...... ‘Filippo beschouwde met welgevallen de twee mooie figuurtjes, het
soepele boerenmeisje met den verkleurd-paarsen hoofddoek rond het koperroode
haar, en zijn eigen futtige zwartje, gelijk ze daar half liggend zaten op den grasberm
onder den lila bloei. Hij zag het blinkende kiezeltje omhoog ijlen, de hand in den
schoot duiken als een meeuw die in zee duikt en een vischje pikt, om dan snel het
inmiddels omlaag schietend steentje nog juist bijtijds op te vangen’. Hoe is hier 't
genot geproefd van schoone kleur en beweging en ongeschonden neergelegd in
woorden, die tevens vertolken een intieme gevoelsschoonheid. In 't feitelijk gebeuren
wordt dan de zorgeloos-vreedzame stemming verbroken door Emilia's ergernis, maar
in zijn schildering weet de schrijver de zuiverheid der stemming te bewaren, te
verdiepen, juist door de tegenstelling, waar het even, fijn, wordt aangeduid: ‘Op
hetzelfde oogenblik hoorde zij haar eigen stem: hoe hatelijk die klonk, hoe hard en
bits’. En dan, na een gesprek vol verbitterde verwijten, verzachtend allengs in meer
toegevendheid, volgt de mooie afsluiting van het geheel, die hun zoo verschillend
wezen belicht door beider stemming weer te geven, terwijl tegelijkertijd
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de aanvankelijke avondstemming, verinnigd nog, deze tweeheid in zich opneemt:
‘Filippo draalde nog bij het hek, bleef kijken naar den zonsondergang, gelijk hij dat
zoo menigmaal deed, - naar die gloeiend-robijnen hemelveeren, die dekten het
zonnegraf der cypressenheuvels. De buigende Arno leek van vuur en parelmoer, en
dichterbij tusschen de verteederde olijvengaarden, stonden de bloesemende appelaars,
van een goudroze schijnsel bewasemd.
Emilia, in een zachter verdrietigheid dan zij in maanden had gekend, steeg de
stijgende laan op, naar hun huis toe. En bewuster dan anders, met verwondering
bijna, rook zij de teere, zoete zoelte der honderden roosjes teweerszijden, geurende
in den weldadigen avond. En zij dacht, moe: - wat was het leven toch moeilijk!
waarom was het maar niet altijd zoo, als op zoo een schemeravond, tusschen de
geurende roosjes?......’
Naast dezen ‘avond’ met zijn bijna weeken weemoed staat frisch en stralend een
‘zacht-doorzonde morgen’ toen het prille licht door het glanzende loover speelde en
al de kinderen uittrokken, de dorschmachine tegemoet. En daarnaast weer, neen,
daarboven het schoon verhaal van Filippo's wonderbaren zomernacht. De ‘ademlooze
nacht, als slechts de Arno lichtjes klokt tegen den wal en een vogel zacht een paar
schuwe toontjes fluit’ is hier weer in volkomen eenheid versmolten met 't verhaal
van Filippo's zielsbeleven, toen hij ‘een groot verdriet in zich zag opengaan en het
was, of hij duidelijker dan ooit zich bewust werd van de smartelijke waarheid van
heel zijn leven; toen hij niet begreep, hoe, tegelijkertijd, hij het gevoel kon hebben,
gelukkiger te zijn dan in lange jaren.’
't Is moeilijk niet voort te gaan en al meer van die stemmingsvolle bladzijden te
citeeren of de kleurrijker beelden van den korendorsch en den wijnoogst. Waarmee
kan dit boek beter vergeleken worden dan met zoo'n grooter en grooter groeienden
zeepbel, die spiegelt in al dieper glorender kleurengloed een wonderbare wereld!
Maar ook in nog anderen zin is de geciteerde inleiding
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kenschetsend. ‘Vanaf den rand van ons grasterras, door het huis en de cypressen
beschaduwd, aanschouwden wij dit schoon bedrijf.’ Ook dit zou het motto kunnen
zijn. Het leven is in dit boek gezien ‘vanaf het terras’. Voor een deel ontleent het
daaraan zijn bekoring. Het heeft, om de ironische woorden van Signor Filippo in
anderen zin te gebruiken, iets van dat ‘cachet van de eeuwige zomervacantie’. 't Is
alsof we bij deze menschen tijdelijk toeven. We leeren hen allengs kennen en, zooals
het gaat bij een tijdelijk verblijf dat eenigen duur heeft, er komen oogenblikken dat
we dieper in hun wezen mogen doordringen. Zulk een intiem oogenblik is b.v. het
mooie scènetje tusschen Geselda en Nella op den middag van het onweer, en, bij
Emilia, op den Kerstdag, als ze in wanhopige rusteloosheid door het huis dwaalt, en, mooist en diepst als we ‘den wonderbaren nacht van Filippo mee beleven. Maar
dat alles is nog iets anders, als het volgen, met den schrijver mee, van al de
wonderbare en dan toch zoo helder-zichtbare wegen van het psychisch gebeuren in
zijn scheppingen; het staan met hem voor de groote vragen van het leven, het zuiver
begrijpen, waarom zoo en niet anders het antwoord van déze menschen op déze
vragen moest zijn. Juist aan de figuur van Filippo wordt dit verschil van behandeling
duidelijk. De nawerking van dien nacht, de verreikende stadige gevolgen - we nemen
ze aan, genietend van de fijne wijze, waarop nu deze langzame opbloei van 't
verschrompeld huwelijksleven geteekend wordt. Maar we hebben daarbij niet de
volstrekte zekerheid, dat het onvermijdelijk zoo komen moest, dat deze indruk geen
voorbijgaande had kunnen zijn.
En dit dunkt mij niet het onvermogen van de auteurs te zijn, maar te liggen in het
karakter van hun werk, dat niet zoekt die uitgewerkte psychologie, maar immers zijn
wil een ‘verhaal uit het Florentijnsche’, dat ons, voor alles, maakt, met de schrijvers
mee, tot aanschouwers, die een andere wereld dan de eigene zien en genieten. Die
stemming maakt zich soms typisch kenbaar in de
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wijze van uitdrukken. Zoo staat er ergens, naar aanleiding van Filippo's
huwelijksleven: ‘En het zou, in dit paradijs op aarde, een kwalijk verbloemde hel
zijn geweest, indien niet tusschen deze wrang-vervreemde ouders het kind had geleefd.
Dit is iets anders dan een versleten rhetorische tegenstelling, - de schrijver zegt 't
juist zoo, doordat hem, ook bij de voorstelling van dit huwelijksleed, de sensatie van
het schoone, zonnige land geen oogenblik verloren gaat.
Hun liefde is voor dit ‘paradijs’ en daarin zijn zij geheel persoonlijk. Zij geven
het, zooals het is voor hen, die genietend waarnemen. Zoo komt het dat zij, vooral
in de uitbeelding van 't boerenleven, nooit geheel in hun menschen opgaan en
verdwijnen, dat ook niet willen trouwens. In dat deel b.v. dat den koortsachtigen
zomerarbeid beschrijft, heviger en gejaagder, naarmate de oogsttijd nadert, spreekt
duidelijk de afzonderlijke stelling van den buitenstaanden, die dit alles niet mede
beleeft, maar het geniet als een ‘schoon bedrijf’, in het bewustzijn, dat het voor de
werkers in dit bedrijf anders is als voor hem. ‘...Als in een goddelijk-stillen maatgang,
evenwichtig en verheven, stuwde de loutere lentegroei naar de rijpe zomerrust heen;
- en wie van de velen, die het aanschouwden, had het zuiver genot van al dat schoon
en al die weelde, en gevoelde het wonder van het àl-om ademloos-groeiende Leven?
......De eenige die zich van de schoonheid van dit paradijs op aarde nog wel eens
bewust werd, dat was Filippo. Die alleen mocht soms ziende dwalen, een stille
genieter, door de pracht zijner landen’.
Kan Filippo soms ‘ziende dwalen.’ het is slechts bij oogenblikken, en bovendien,
het boek is niet geschreven van uit het middelpunt zijner persoonlijkheid, hij is,
schoon de meest doorlichte figuur, toch een der velen die al deze schilderingen van
den schoonen gang van het jaar bevolken en warm maken van menschelijkheid. Wat
de eenheid van het boek maakt, is de persoonlijke schoonheids-aandoening der auteurs
zelf; zij, geen ‘stille
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genieters’, maar uitschrijvend hun genot, het makend tot een blijheid-gevend bezit
voor hun lezers. In een enkel opzicht slechts schaadt deze subjectieve houding, n.l.
wanneer zij het tragische willen weergeven. Want het tragische laat zich niet
voldoende benaderen van buitenaf. De episode van Silvano's verdrinken is dan ook
de minst bevredigende, en de wijze waarop dit motief reeds te voren als het ware
wordt aangestemd in 't onheilspellend bruisen van den Arno maakt den indruk van
een kunstmatige fraaiheid, literatuur en geen leven.
De nieuwe roman van Carry van Bruggen: ‘Om de Kinderen’, is voor alles
tendenzroman. Nu is tendenz op zich zelf niet onvereenigbaar met werkelijke kunst
en men kan er zich niet van afmaken met de dogmatische bewering, dat het den
kunstenaar moet te doen zijn om schoonhcid en daarom uitsluitend. In de eerste plaats
al omdat de werkelijkheid met dergelijke axioma's spot. Want hoe dan te staan
tegenover die werken, waarin de schrijver wel degelijk iets anders heeft beoogd,
maar desondanks, uit kracht van zijn kunstenaarschap, zich heeft geuit in schoonheid.
En bovendien zonder 't bewust-geworden doel te wezen, kan toch een zekere tendenz
de drijfveer zijn. De waarheid, die den kunstenaar bezielt, de verontwaardiging over
bestaande toestanden, kunnen zijn gevoel en zijn fantasie tot intenser werking
prikkelen en zoo de bezieling van zijn kunst zijn, de groote gedachte kan diepte en
eenheid geven aan zijn verbeeldingen en zijn werk boven het individualistisch
begrensde uitheffen. Alleen dan, maar dan ook altijd, is tendenz uit den booze,
wanneer zij den kunstenaar maakt tot een betooger, die zich zelf partij stelt. Want
ook het welsprekendst betoog is geen kunst, in 't bijzonder niet waar het de
romankunst geldt. Krachtens den aard van het betoog kan de schrijver geen synthetisch
levensbeeld geven, hij kan slechts redeneeren en wel door middel van een reeks
illustraties. 't Betoog als zoodanig wordt daardoor verzwakt, want illustraties
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zijn nog geen bewijzen, vooral niet als ze in plaats van aan controleerbare
werkelijkheid ontleend zijn aan den willekeur van den schrijver. En goede kunst kan
zulk een hybridische roman al evenmin zijn, want de schrijver, die zich zelf partij
stelt, kan de wereld zijner verbeelding niet meer overzien, veel minder doorzien,
omdat hij er niet boven staat in belangelooze belangstelling, in een zekere verheven
onverschilligheid.
Zoo is het de schrijfster van ‘Om de Kinderen’ gegaan. Levendig, zelfs heftig,
heeft zij zich geworpen op de strijdvraag over het goed recht van echtscheiding, van
hertrouwen der gescheiden vrouw en het heeft haar blijkbaar uitermate geprikkeld
telkens den dooddoener der publieke opinie te hooren: het is te veroordeelen om de
kinderen. Dat argument wil zij nu ontwrichten en daarvoor is natuurlijk overvloedig
materiaal gewenscht; één geval is geen bewijs. En nu wordt het boek overladen met
een reeks figuren, bijna allen scherp gescheiden in bokken en schapen. Daar zijn de
correcte, cenventioneele menschen - zij zijn bekrompen, liefdeloos, gewetenloos.
En daar zijn de vrij denkenden, die een ‘nieuwe conventie’ zullen creëeren. Dat zijn
de helden en heldinnen, met wie de schrijfster zich volkomen vereenzelvigt. 't Spreekt
vanzelf dat de kinderen in de eerste groep of even belachelijke mensch-carricaturen
worden als hun ouders, of door hen op hoogst fatsoenlijke, plichtmatige wijze grondig
ongelukkig worden gemaakt. In 't gezin van de Van de Wal's wordt dit laatste
experiment uitgevoerd op den halfslachtigen Theo, die in machtelooze zelfkennis
zijn beter wezen ziet ondergaan, en op Emilie, wier verlangen naar eerlijker, ruimer
leven niet kan gesmoord worden door haar moeders tegenwerking, die echter wel in
staat is haar alle levensvreugd te ontnemen. In deze situatie zijn genoeg gegevens
voor een stuk leven dat zou kunnen interesseeren en ontroeren, maar de tendentieuze
heftigheid van de schrijfster heeft haar kunstenaarsintuïtie overheerscht en haar te
schrille kleuren, te sterke effecten opgedrongen. De men-
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schen van de tegenpartij zijn carricaturen geworden, die soms door geestigheid wel
even amuseeren, maar ten slotte niet meer treffen door 't gebrek aan maat, terwijl het
gebeuren zelf den indruk wekt van willekeurig verwrongen werkelijkheid. Daar is
b.v. het afgezaagde motief van 't wederzijdsch misverstand, dat Ard Hettema en
Emilie scheidt, ook al weer indirect door haar moeders inmenging. Die Ard Hettema
zelf is een onbegrijpelijk hoogstaand wezen, evenzeer het ideaal in den kring der
verlichten als in de wereld der conventioneelen, een soort synthese van de twee
menschensoorten, boekenheld van modern type. Onbewust dupeert mama Van de
Wal zich dan ook heel erg, door de kans op zulk een schoonzoon af te snijden en dit
is de wraak die het noodlot in de persoon van de schrijfster voor haar gereserveerd
heeft.
Niet zoo volmaakt als Ard Hettema, maar toch omstraald door de onvoorwaardelijke
toejuiching van de schrijfster, staan in het volle licht de figuren vanHenriet van
Vloten, gescheiden en moeder van twee kinderen, en haar vriendin en huisgenoot,
de jurist Margo de Voogd. Zij vormen de kern van het andere kamp en het is aan dit
gezin, dat betoogd moet worden hoe scheiding noch tweede huwelijk voor de kinderen
iets pijnlijks of verwarrends behoeft te hebben. Bijna alles hangt nu natuurlijk af van
een fijne en overtuigende uitbeelding van dit kinderleven. En ziet - nu krijgen we
wel vele en uitvoerige gesprekken bij te wonen over 't onderwerp in quaestie, maar
Jettie en Mark zelf blijven, in weerwil van verschillende aardige tafreeltijes, juist in
dit opzicht vrij ondoorzichtig. Vooral van Jettie, blijkbaar opzettelijk als een moeilijk
kind, overgevoelig en over bewust, geteekend, kan men maar niet zoo aannemen dat
dergelijke ingrijpende veranderingen in 't gezinsleven haar vrijwel onberoerd zouden
laten. We kunnen hoogstens toegeven dat het mogelijk is, omdat we, - o schande
voor de schrijfster, - haar eigenlijk niet voldoende leeren kennen om 't positief voor
onmogelijk te houden.
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Dit tekort aan overtuigende kracht wordt niet goedgemaakt door het eindeloos hardop
tobben van Henriet en 't woorden-rijk bemoedigen van Margo. Deze beide dames
zijn behept met 'n studentikoze, voor hun leeftijd wel wat jeugdige animo in 't opzetten
van zwaarwichtige, alles-oplossende ‘boomen’, die niet altijd bijdragen tot den goeden
indruk die de schrijfster hen wil laten maken. Want hun gesprekken openbaren, naast
een zekere zwaar-op-de-handschheid, bovenal een flinke hoeveelheid zelfverheffing
en - in Margo 't sterkst - een onaangename tic van scherp, afbrekend waarnemen,
een soort zure geestigheid. En dit is voor de schrijfster niet een objectief waargenomen
eigenaardigheid van Margo maar eer een punt van bewondering. ‘Henriet had gelijk’,
zoo laat zij Margo over zich zelf mijmeren, ‘ze had haar roeping gemist, en stak een
“naturalistisch auteur” in haar’. Dit na eenige bladzijden van een bijzonder
onverkwikkelijke kritiek op de zomergasten van 't Pension De bruine Beuken,
vacantie-oord, waarvan blijkbaar alleen Henriet cum suis op de rechte wijze weten
te genieten. Toch wordt aan deze gasten ten slotte de groote voorstelling gegeven,
het knaleffect. Henriet, hertrouwd, ontvangt n.l. haar gewezen man en diens nieuwe
vrouw op bezoek onder de zegenrijke auspiciën van de ruim-denkende, hoogstaande
schoonmoeder, die schoon zelf nog niet zoo ver, toch met bewondering hen samen
bezig ziet ‘een nieuwe conventie te maken.’ De maaltijd van het ingewikkeld
gezelschap heeft buiten plaats, waar al de geminachte en gehekelde logé's nu toch
wel welkome toeschouwers schijnen te zijn, en het hoogtepunt wordt bereikt als
kleine Mauk verwonderd vraagt: ‘wat is er toch aan ons te zien, dat ze allemaal zoo
kijken?’
Dat nu inderdaad alle verhoudingen zoo ‘zuiver zijn, schoon ongewend’ trekt men
onwillekeurig weer in twijfel, als Henriet 's avonds na 't vertrek van gasten en kinderen
met haar man alleen, ‘haar mond prangend in zijn schouder’ het uitsnikt in wel wat
rhetorischen
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woordenrijkdom: ‘Hij is het niet, maar zijn schim is daar, waar mijn verleden is. En
leef ik niet steeds in het verleden? Overal waar “verleden” is, droevig of zoet, daar
is zijn schim. En als verleden verschijnt dan verschijnt mij zijn schim’......
De neiging tot het theatrale, die hier en elders aan ernstig bedoelde uitingen een
lichtelijk comische tint geeft, verzwakt ook vooral dat gedeelte van den roman, dat
Theo's geschiedenis behandelt. De figuur van Mimi en heel het slot van de
geschiedenis in het Brusselsch hotel schijnt er eer op berekend een sensatie-begeerig
publiek te boeien dan door schoonheidsontroering te treffen.
Zoo geeft deze tendenzroman ten slotte geen kunst, en dit is dubbel teleurstellend,
omdat het niet alleen de naam van de schrijfster was, die iets beters deed verwachten.
Want ook op menige bladzijde van dit boek maakt zij zich kenbaar als een, die het
anders zou kunnen, waar zij schrander en gevoelig de innerlijke bewegingen weet
te volgen en weer te geven, ook in hun subtiele wendingen, zooals b.v. in de pijnlijk
zich verwarrende verhoudingen van Leonard en Aaltje, die, helaas, echter weer op
een vrij sensationeel verhaal uitloopen. Het is alsof de zuivere kunstenaars-intuïtie
telkens weer door heftig meenen en verstandelijk uiteenrafelen verzwakt is, of de
juiste verhouding van intellect en gevoel is verbroken en daardoor de zeer eigenaardige
en verwachtingwekkende kunst van de schrijfster van ‘Heleen’ topzwaar is geworden.
Een verrassing is dan ook en een geruststelling tevens de verschijning van haar drie
verhalen in het bundeltje: ‘Van een Kind’. Hoe blijkt hier veel van het beste uit
‘Heleen’ bewaard: het fijne inzien in het dieper zieleleven van het kind. Hoe bekoort
vooral in het eerste en derde verhaal de bewerking nog eens weer van hetzelfde
motief, dat in Heleen al met zoo feillooze zekerheid behandeld werd: het droomende
kinderleven, dat in
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zijn naieve stelligheid kent het intuïtief benaderen van levenswaarden, later in meer
bewust leven veelal verloren. Hier geeft de schrijfster zich zonder voorbehoud over
aan haar kunstenaarsintuïtie; haar zuiver aanvoelen en herinneren van die innerlijke
kinderwereld wordt door haar intellect alleen verhelderd, niet redeneerend in bepaalde
richting gewrongen. Zij weet haar schilderij te houden in de atmosfeer die bij het
onderwerp past, daar zij zich geen partij stelt, niets wil aantoonen of bewijzen, maar
alleen met eerbied dat heel teere en mooie nadert. Alleen de teekening van de
breischooljuffrouw in het laatste verhaal maakt hierop even een uitzondering. Naast
Leentje's visie, dringt zich die van de schrijfster zelf aan ons op en de geestigheid,
waarmee zij dan ontegenzeggelijk boeit, blijft ten slotte scherp, en daardoor beneden
het niveau van den humor, die alleen de eenheid van stemming had kunnen bewaren.
Overigens zijn deze schetsen buitengewoon zuiver van stemming. Vooral na de
lectuur van ‘Om de Kinderen’ is het verkwikkend te ervaren, hoe deze
intellectualistische, felle geest zoo wonderbaar goed verstaat den klaren vrede van
het kind in die eigen geschapen wereld, die een geestelijke realiteit in zich zelf is,
hoe haar fantasie weet te volgen de droomende kinderfantasie, die alles naar eigen
wet beleeft, van het belangrijke naar menschenmaatstaf iets zeer bijkomstigs maakt
en van het nietigste en gewoonste een zeer persoonlijke innerlijke rijkdom. Hoe heeft
dit begrijpend zich herinneren gestalte gekregen in de figuur van kleine Lea, die met
haar schrale beetje ervaring en brokken droge schoolkennis haar wonderbare werelden
schept en ‘eigenlijk niet wilde beter weten, omdat ze het niet prettig vond haar oude
eigen voorstellingen van dingen op te geven of maar te wijzigen - reden waarom ze
ook instinctmatig al te veel vragen om uitleg vermeed’.
Nog dieper dringt ze in het derde verhaal ‘Een Boete’ in de kinderziel door, waar
zij het leed schildert, dat een kind gewoonlijk instinctmatig verzwijgt, de diep
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gaande kinderwanhoop van Leentje om vermeende zonde. Prachtig is hier gegeven
het absolute in het kinderlijke wezen, waardoor de gewetenswroeging zoo tot
radelooze angst wordt, en toch, momenteel, geheel kan wijken voor een tijdelijk
sterker indruk, om dan weer op te steken als een verzengende wind die over al de
blijde bloesems van het kindergeluk strijkt, en dan, even absoluut, de herwonnen
rust, het diep herademen van de kinderziel als Leentje besluit op grooten Verzoendag,
vrijwillig mee te vasten, als boete voor de zonde, die God alleen zal weten. Heel fijn
is geteekend tusschen angst en verademing door het prille ontwaken van 't liefdegevoel
dat meer nog is vereering, voor Abraham, den jongen hulpgazan, die zoo prachtig
zong in Sjoel! Het harmonisch samengaan in het vroegrijpe kleine Joodsche vrouwtje
van dit openbloeien vol beloften met het echte klein-kindje-nog-zijn, dat ademt in
de atmosfeer van moeders koestering, het is volkomen zuiver weergegeven, terwijl
het geheele tafreeltje zich ten slotte verdiept tot iets algemeen-menschelijks. De
kinderlijk gevoelde vrede van dien avondlijken huiskamer wordt er meer dan een
sensatie, aan dien leeftijd eigen: het innig aanvoelen eener levenswaarde: het wezen
van het ‘tehuis’, het ondergaan en in-bezit-nemen van de realiteit daarvan, is er tevens
in tot uitdrukking gekomen. Ik laat bier deze laatste bladzijden volgen, als Leentje
haar besluit: ‘Ik wil Jom-Kippoer den heelen dag vasten’ tot ieders verbazing heeft
uitgesproken, maar niet de reden wil zeggen en daarom maar ingaat op haar broertjes
plagerij: ‘Allemaal blufferij, om groot te willen zijn.’
‘Leentje begreep, dat ze 't veiligst was, als ze zelf ook maar eerzucht uitgaf voor
haar motief. Ze trachtte haar stem een pruilenden klank te geven. ‘Dat gezanik van
Jaap ook altijd. Hij denkt zeker dat hij maar alleen alles kan. Ik was het al weken
lang van plan. Ik heb jullie allemaal maar laten praten. Verleden jaar dacht ik al: ‘als
ik twaalf ben, dan doe ik het vast.’
‘Je bedenkt je nog wel’ meende moeder. Abraham
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zweeg, hij neuriede een der synagoge-melodieën van den Rousj-Hasjono-dienst zoo neuriënd ging oom Izak ook altijd door het huis, als hij bij hen was, herinnerde
Leentje zich plotseling - en liet de postzegels in Japies doos spelend door haar vingers
gaan.
‘Wat een gek kind moet hij me vinden’, dacht Leentje - op hetzelfde oogenblik
stond Abraham op om heen te gaan. ‘Hij denkt ook, dat het maar bluf en aanstellerij
is’. Een eindeloos verlangen greep haar aan de armen om hem heen te slaan en hem
alles te zeggen, het benauwende geheim met hem te deelen, opdat hij zou begrijpen
dat haar besluit geen kindergril was, maar echter, zware boete, voor een echte zware
zonde. En 't scheen haar ineens alsof zijn begrijpen zwaarder woog dan zelfs moeders
begrijpen en of moeder 't niet zou hoeven weten, had ze 't maar aan hem verteld.
Maar 't ging niet en toen ineens bedacht ze, dat die eenzaamheid, waarin ze nu
verkeerde, tot haar boete behooren moest.
God alleen wist het nu. Niemand dan Hij zou het weten, Dit besef schonk haar
rust. Van het oogenblik dat ze haar besluit had gezegd, - neen, eerder nog, van het
oogenblik dat de gedachte eraan in haar was opgekomen, was het ten hemel
opgestegen - geen gedachte die Hem ontging - dus wist God nu al welk offer zij
brengen ging voor haar zonde......
......Ze keek op naar waar bij de deur Abraham stond en weer knikte hij lachend,
als kiekeboe spelend haar toe.
‘Ze doet het toch niet, vast niet’, bleef Japie nog doordreinsen.
‘Ze doet het wel,’ zei Abraham, zijn oogen in de hare. Weer dat vluchtig rood over
haar gezicht, vocht in haar oogen, die ze neersloeg, - toen ze weer opkeek, was hij
al weg.
‘Naar bed, hoor!’ beval moeder, met een blik op de klok. Er hielp geen pruttelen
tegen.
Maup lichtte een tip van het gordijn op.
‘Wat waait het buiten.’
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‘Jij bent toch onderdak, jongen.’ schertste moeder warm. Leentje dacht aan Abraham,
die nu eenzaam buiten ging, maar hij had gelukkig een jas aan en zijn huis was niet
ver en zijn geweten goed......
Vader geeuwde. ‘'k Denk dat ik maar even een tukje ga doen’, en hij dook weg in
zijn stoel.
‘Wie heeft nu weer die grijze driehoekjes van Kaap-de-Goede-Hoop gezien?’
kribde Japie, die zijn postzegels bijeenzamelde. ‘Zit hij ook in jouw
geschiedenisboek!’ Maup liet geduldig zijn boek inspecteeren. ‘Wat een kinderachtige
lesjes staan hier in, zeg neen, moet je hooren......’ hij wilde hoonend Maups les over
den Munsterschen vrede voorlezen, die zocht dat te beletten, moeder moest met
gefluisterde woorden van vermaning een vechtpartij voorkomen, want vader snurkte
al. Leentjes jurkje, dat van achteren dicht zat, moest door moeder worden losgeknoopt
voor ze naar boven ging, - ze leunde, om zich te laten helpen, het achterhoofd tegen
moeders borst, moeders hand kwam langs haar om en duwde haar een stukje koek
in den mond. Japie vond zijn postzegel verkreukt onder de poot van een stoel terug.
Net goed, dacht Leentje, wat heeft hij altijd zoo bazig te zijn, en Maup en mij te
plagen. Boven het kastje met de gebedenboeken sloeg de klok, - al half tien.
‘Mag ik hem opwinden?’ vroeg Japie. ‘'t Eene gewicht hangt haast op den grond.’
Maar moeder belette het hem, - klokopwinden was vaders eigen werk. Maup ging
de kamer al uit.
‘Niet vechten in bed, hoor jongen!’ fluisterde moeder hem na.
‘Ga jij nu meteen ook Jaap?’
Jaap bleef dralen, zij zelf was ook allang klaar......
Ze treuzelde nog even tegen moeder aan, keek in de lamp, luisterde naar de klok,
naar vaders snurken, hoorde den wind, zag hoe het gordijn even bewoog, van het
tochten door de reten, voelde de koestering van licht en innigheid om haar heen,
vrede binnen in haar.
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Het veilig besef, dat God altijd dadelijk alles wist, wat menschen dachten of zeiden,
zoodat, nu haar besluit was opgevaren, eigenlijk al het ergste geleden was. Wel moest
de zware boete zelf nog komen, doch ook die ging eenmaal voorbij...... En dan......
Abraham zou er immers wezen......!
- Waarschijnlijk heeft Carry van Bruggen haar lijvig en veel-zeggend boekdeel
‘Om de Kinderen’, als een veel belangrijker werk gezien dan het schrijven van deze
simpele verhalen, terwijl zij toch hiermee alleen bewezen heeft, dat de kunstenares
in haar niet is ondergegaan in den analyseerenden, kritischen geest.
Of het ook een nieuwe bloei voor de toekomst belooft? Het is onmiskenbaar, dat
het, met al zijn mooie kwaliteiten, ten slotte niet méér geeft dan variaties op motieven,
die in haar vroeger werk reeds voorkomen. Na ‘Heleen’ is er in haar kunst geen
opgaande lijn waar te nemen. Het is alsof zij nog tot geen andere levensmogelijkheden
is doorgedrongen, dan die zij daar heeft vorm gegeven en daardoor gedronger wordt
tot afwijkingen buiten den eigenlijken weg der literatuur of tot een, zij het ook schoone
en bekoorlijke, navolging van zich zelf. Ook hier weer voltrekt zich de wet, dat de
persoonlijkheid van den kunstenaar heeft te groeien, wil zich zijn werk waarlijk
ontwikkelen. Als hij zelf niet gestegen is tot een hooger punt van waarneming, tot
wijder overschouwen en inniger verstaan van 's levens en van eigen werkelijkheid,
is zijn kunst in den grond steriel en kan er alleen maar voortgang zijn in technisch
kunnen, waardoor hoogstens een schijnontwikkeling bereikt wordt.
Vooral waar eenmaal is een sterk uitgesproken talent, daar is het groote gevaar
niet, dat de beheersching van dat talent zal verwaarloosd worden. De drang naar
schoonheid, naar vormvolmaking zal in de meeste gevallen sterk genoeg zijn om een
zorgeloos er-op-losschrijven onmogelijk te maken. Oneindig grooter is het gevaar
dat een jonge kunstenaar zijn instrument zal
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volmaken, zijn uitdrukkingsvermogen zal verfijnen en veredelen, om ten slotte toch
nog vast te loopen in technisch hoogstaand werk, dat desondanks geen ‘groote’ kunst
is, De aard van zijn mensch-zijn is ten slotte de beslissende factor. Vooral de roman.
die het leven in zijn volledigheid heeft te verbeelden, vraagt van den kunstenaar een
stijgende levensbeheersching. Hij moet meer zijn dan het object eener chaotische
veelheid van hartstochten en ervaringen, in zijn persoon zelf die veelheid tot eenheid
verwerkt hebben, wil hij de vele verschijnselen synthetisch zien en herscheppen. Dit
overzien is vooral niet op te vatten als een koel-verstande-lijk ordenen, van buiten
af en volgens eenig aangenomen stelsel van filosofie of moraal, maar als een zien
van binnen uit, uit den kern eener sterke en veelzijdige menschelijkheid.
Voor dit beheerschen van de wereld der verbeeldingen is allereerst noodig een
bevrijding uit den ban der eenzijdigheid. En juist de ras-echte kunstenaar, die het
leven in zich en om zich zoo fel ondergaat, loopt gevaar één zijde van het leven,
momenteel of blijvend zoo sterk te ervaren, dat hij zich slechts die zijde bewust wordt
en heel de rijke werkelijkheid in die eene levensopenbaring als het ware samentrekt.
Het eerstelingswerk van Jo de Wit, ‘Donker Geluk’, doet onwillekeurig in deze
richting denken, omdat we hier te doen hebben met een persoonlijkheid, die sterk
op het leven reageert en door een zeer gelukkig talent haar levensgevoel zuiver en
krachtig in haar kunst weet te projecteeren. Haar figuren komen voor ons te staan,
trillend van jong, sterk leven. Het eene centrale gevoel is in al zijn schakeeringen en
begeleidende gedachten met zekerheid gegrepen en neergezet en door het scherp en
zuiver waarnemen van die kleine daden en uiterlijke bewegingen, waarin gevoel en
stemming zich omzetten, weet zij ook dit bijkomstige op suggestieve wijze weer te
geven. Deze volledigheid van uitdrukking gaat zeer eigenaardig samen met een sterk
lyrisch element in haar
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kunst, dat onder meer in haar natuurbeschrijvingen zich kenbaar maakt. 't Woord
‘beschrijving’ is hier eigenlijk ontoereikend, want de natuur wordt niet of zelden
gegeven als een tafereel, als achtergrond of zelfs als influenceerende factor bij
stemming of gebeurtenis, maar als een soort reflex van het gevoel der personen. In
deze meest korte aanduidingen wordt de natuur in een min of meer dramatische
beweging gegeven: de wind in onregelmatig zuchten of in geheim en driftig beweeg,
de zonneplekken in hun wisselend spel, de lucht trillend of geurend, de koele donkerte
van een laan verrassend uitloopend op een hel-stralend weitje. En telkens is het een
tweede, als het ware begeleidende uiting van de stemming, die daardoor tot intenser
voorstelling komt. Men kan eigenlijk niet zeggen of dit dan de stemming is van de
schrijfster of van haar personen, want gewoonlijk voelt men die als één. Ondanks de
epische aanleg, die in het zuiver en uitvoerig waarnemen zich toont, is deze bundel
sterk lyrisch, subjectief, wat een kracht is en een zwakheid tevens. Want aan de eene
zijde is het de oorzaak van die levensechtheid, die haar werk warm en sterk heeft
gemaakt, maar evenzeer leidde het tot een zekere eenzijdigheid in de
levensverbeelding als zoodanig. Eén bepaalde, sterke levensindruk heeft als het ware
alle andere waargenomen en ervaren levensverschijnselen geabsorbeerd. Ik herinner
mij in een recensie kort na het verschijnen van ‘Donker Geluk’ gelezen te hebben:
‘Deze jonge vrouw heeft veel ervaren’. Mij komt deze uitspraak maar betrekkelijk
juist voor. Wel spreekt dit boek van een sterk ervaren, maar niet van veelzijdigheid.
Dit is het juist wat deze technisch reeds zoo rijpe kunst stempelt tot jong werk. Een
zijde des levens komt er, veelzijdig belicht, in allerlei kracht en groei en situatie, in
tot uiting, maar met uitsluiting bijna van al het andere. Bij de lectuur als geheel
ontkomt men niet aan den indruk van zekere herhaling, en een beklemmend gevoel
van levensverenging. Men zou de schrijfster willen toeroepen: ‘Er is nog een ander
bestaan’.
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Het leven van de zinnen is ten slotte geen werkelijk leven meer in zijn verbijzondering
en buiten zijn verhouding tot het leven van het gemoed en den geest. In een dezer
schetsen komt de uitspraak voor: ‘Je hebt het fysieke element uitgeschakeld en dat
wreekt zich’. Men is soms geneigd dit om te keeren en te zeggen dat het fysieke
element te overheerschend is en dat dit zich wreekt in deze levensvoorstelling. En
toch zou dit onbillijk zijn, daar het voor een groot deel een toevallige schijn is. Deze
schijn ontstaat n.l. door het feit, dat één zelfde probleem op velerlei wijze wordt
uitgewerkt. Al deze jonge vrouwen zijn ten slotte slechts variaties op één type, in
één bepaalde levensperiode, en de reeks dezer figuren bedoelt stellig niet een volledig
levensbeeld te geven. In zoover getuigt het ook van een wijze zelfbeperking dat hier
losse schetsen zijn gegeven en geen roman; ze kunnen alleen zuiver beoordeeld
worden, als men ze elk als een geheel op zich zelf beschouwt. En bovendien, ze
vormen in de gegeven volgorde ook weer een organisch geheel, waarin de
ontwikkelingsgang van de schrijfster tot ruimer levensinzicht te herkennen is. In de
eerste schets ontwaakt in Hetty het eerste verliefdzijn en ontdekt zij tevens tot haar
beklemmende verbazing, in vreugde en pijn, het bestaan van de sensueele hartstocht
en hoe die zijn kan zonder liefde. ‘Zij schreide om iets oneidig teers en liefs, dat zij
verloren had en zij schreide om de vreugde van een nieuwen gloed’. Dit ontdekken
van de hartstocht is het leidende motief van den geheelen bundel, die immers verhaalt
van het ‘donker geluk’, ‘donker’, omdat al deze jonge vrouwen voor hun krachtig
verlangen geen volle bevrediging kunnen of willen bereiken, ‘donker’ vooral, omdat
de schrijfster sterk gevoelt de botsing van twee krachten. Want de hartstocht treedt
hier op als een primitieve kracht, sterk en onvermengd ook in de uitbeelding. De
verhoudingen tot de overige levensopenbaringen, de reactie van menschen of dingen
op de personen, zelfs waar zij als belemmerende machten optreden, worden geconsta-

Onze Eeuw. Jaargang 19

350
teerd, niet nader doordacht en uitgewerkt. Al het licht wordt geconcentreerd op den
groei van de hartstocht, zijn verwording van vreugd tot pijn. En die pijn vindt
grootendeels haar oorzaak in die andere kracht, die bij uitstek een modern
cultuurelement is, de sterke drang tot bewustheid, die de spontane overgave pijnlijk
of onmogelijk maakt. Mij dunkt, dit is meer dan een probleem, dat de schrijfster zich
willekeurig gesteld heeft. In deze verhalen belichaamt zich haar eigen ontdekking
van een bepaalde levenszijde, haar zoeken naar de verzoening van twee even sterk
ervaren maar nog strijdige krachten. In dit opzicht is ‘Wending’ de meest interessante
schets, schoon in de uitvoering niet de best geslaagde. Het is alsof zij de stof hier
nog niet volkomen beheerscht heeft, alsof we er haar Conny zelf hooren redeneeren
en zoeken. Een uitdrukking als ‘de geestelijke kant van de hartstocht’ wordt gebruikt,
maar de bedoeling wordt niet geheel duidelijk en de werkelijkheid, ermee aangeduid,
verkrijgt nog geen vorm. Wat hier blijkbaar innerlijk bezit is geworden, is de negatieve
kant van het probleem en een vermoeden van de positieve zijde. De schrijfster staat
met Conny nog midden in de tweespalt, waar ze haar zeggen laat: ‘Mijn aanleg
dwingt me na te denken over mezelf en mijn verlangen, want mijn innerlijke begeerte
is de onbezonnen, rucksichtlose daad; ongebreideld is mijn natuur, maar ik weet, dat
de kans klein is door die daad gelukkig te worden’.
In den loop van deze schets voltrekt zich echter de ‘wending’ die ook een wending
is in het levensgevoel van de schrijfster. Conny ervaart de geïsoleerde hartstocht,
den honger, die coûte que coûte bevredigd wil worden, als het nijpendst leed, het
bewustzijn van verraad aan zich zelf. Later, zegt zij, zal ik dit zuiverder onderscheiden.
Nu reeds vermoedt zij de verzoening der strijdige machten. Heel mooi is nu weer dit
aanlichtend besef tot een symbolische uitdrukking gekomen in de voorstelling van
een omgevings-détail, als Conny Henk heeft heen-
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gezonden, omdat hun hartstocht uit geen liefde is geboren. ‘Ze ging naar de tafel;
tastend over het kleed, zochten haar handen naar lucifers. Zacht plofte aan het licht.
De gedoofde lucifer trilde in haar hand. In het licht van de lamp bloeiden teeder op
de late rozen, die in een vaasje op het donkere tafelkleed stonden. De zuivere stilte
om die rozen heen die uit de donkerste van den avond nu onbewogen en roerloos
herleefden in het licht, gaf Conny een onverklaarbare emotie...... een innigheid bewoog
haar hart om de schoone zuiverheid der toch weelderig-ontbloeiende rozen en sterker
dan ooit voelde ze hoe eenzaam ze was.
We zien hier uit het sterk en eerlijk beleven van één levenszijde den weg zich
openen naar een verruiming, die andere levensmogelijkheden herkent en de
verhouding van het eerst-gekende tot het nieuw-vermoede zoekt te benaderen. In de
laatste schetsen worstelt zich de hartstocht tot liefde omhoog, openbaart zich als in
‘Vreugde’ en ‘Afscheid’, een levenskracht, die sterker is dan het ‘ongebreidelde
begeeren’ en nobeler dan de ‘bedachtzaamheid’ die in ‘Wending’ nog gezien werd
als de prijs van bittere ervaring. Mij dunkt dat het geen toeval is, dat in ‘Afscheid’,
waar juist dit verruimde levensgevoel tot uiting komt, ook de voorstelling zelf ruimer
en breeder wordt. Natuurlijk valt op Hester het meeste licht, maar ook aan Frank en
de kinderfiguren is meer aandacht gegeven. De wereld om Hester heen bestaat sterker
voor haar en voor de schrijfster, is minder louter achtergrond. Bij een voortgaan in
deze richting kan de zuivere uitbeelding van één gevoel zich verwijden tot
karakter-beelding, de schets, die een ‘geval’ weergeeft, zich verdiepen tot den roman,
die een levensbeeld schept. Ongetwijfeld zijn in Jo de Wit de krachten van talent en
persoonlijkheid, die een dergelijke ontwikkeling doen verwachten.
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De avondster
Door Dankert Skagen.
Vertaald uit 't Noorsch door V.D. Isaachsen, Dudok van Heel.
Waar stroomen van smeltende sneeuw in schittering van zonnevuur speelden om
sneeuwklokjes jonge stengels, heeft zich een pantser van ijs gelegd, toen de zon
daalde en de nevel van de zee in purper gloeide achter de blauwe bergen.
Nu vonkelen de witte stralen van de avondster in het ijspantser rondom de stengels
der sneeuwklokjes.
Terwijl de namiddagzon de kamers vulde met licht en warmte, zaten de kinderen
gebogen over hunne boeken, zich haastende om uit te gaan naar hun spel en blijden
lach. Nu hoor ik dien lach in de frischheid van den voorjaarsavond onder een blauwen
hemel; ik hoor hen zingen in de verte, de snelle voetstappen weerklinken op het grind
buiten mijn raam.
En de avondster vonkelt met witte straling boven het spel der kinderen en boven hun
blijden lach.
Op het midden van den dag stonden de vischvrouwen op de smalle kaden in de
open hallen, verpakkende in
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tonnen het glinsterend zilver, een rijkdom van de zee. Terwijl de zon daalde gingen
zij moe maar welgemoed terug naar hun kinderen en het eigen thuis. Nu luiden de
avondklokken van de hooge kerktorens in den vastentijd, stil gaan mannen en vrouwen
op den kerkweg, en het licht der brandende kronen breekt in het oneffen glas der
kerkvensters met witte stralen, stralen uit eeuwige diepten. De avondster vonkelt met
witte straling in de boogvensters der kerken.
Avondster! Gij jonge zuster onzer aarde; als eene badende, warm en blozend hult
gij u in uwen eeuwigen sluier, de milde regenwolken! Wel weet ik dat uw jonge hart
bevend wacht op een dag die komen gaat: dan zal de morgenwind uwen sluier
wegnemen, zeilende witte wolken zullen om uwe schouders spelen, de blauwe hemel
zal uwe kleeding zijn, een gave u door God gebracht; dan zult ge staan voor het
aangezicht van uwen bruidegom, de zon, de stralende, de sterke, de heerlijke - wel
weet ik dat uw jonge hart bevend wacht op dat heilig morgenuur, gij jonge zuster
onzer moeder aarde, gij die als eene badende u hult in een wolkensluier van milden
regen.
Avondster! De aarde, uwe zuster herinnert zich een dergelijke ure. Wat nog slechts
droom is in uwe gedachte, wat nog doel is van uw verlangen, het geluk uwer hoop,
de vreugde uwer verwachting - is tot werkelijkheid geworden voor de aarde, uwe
zuster, op den dag van hare vreugde.
Maar haar geluk is tot droevenis geworden. Want de kinderen die haar geboren
werden zijn gestorven. Al de kinderen uwer zuster zij sterven, ach, zij vermoorden
zelf elkander met wreede bloedige handen.
Ja, Avondster, gij die rust in hope en groeit in uwe vreugde als de knop, wiens bladen
onrustig beven den bloeitijd te gemoet: uwe zuster, de treurende moeder
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heeft droevenis; zij draagt een diepe smart, zij is in duisternis gehuld. In een zwarte
sluier, die haar bleek gezicht omhulde, lag zij gebogen over haar dooden zoon; de
donkere hemel was haar zwarten sluier en het doodsbed van haar zoon was een houten
kruis: Mater dolorosa is de naam uwer zuster, Sancta Maria, Mater dolorosa!
Schitterende jonge ster: in witte vonkeling straalt ze boven eene treurende moeder.
Gij straalt, en uwe stralen zijn wit. Verduisteren zij niet, nu gij mijne woorden hoort?
Lichten zij nog sterker als groeten van blijde oogen?
Is de aarde niet duister? Zegt gij, dat zij met sterker glans nog straalt dan gij zelf,
rein en helder als een wit rozenblad waar middagzon op speelt? Is de aarde voor U
een stralende sterre, zooals gij nu zijt de stralende pracht van den voorjaarsnacht?
Uwe stralen lichten mij tegen als groeten van blijde oogen, als kindekens lachten
wanneer het de armpjes naar moeder strekt en wacht dat zij het nemen zal en kussen
zal, of wanneer het komt geloopen vader te gemoet, recht in zijn open armen. Als
zoo mijn kind geloopen komt dan verdwijnt al droevenis, verjaagd zijn alle zorgen
en het licht van kindekens oogen is als zon voor zonnebloems aangezicht.
Wenkende avondster! Ik wil u gelooven. Ik wil u gelooven zooals ik mijn kind geloof,
omdat ik in God geloof, of in God geloof omdat ik in mijn kind geloof. Ik geloof U
en ik groet U met vreugde, als gij schittert in het blauwe lentediep boven de parelglans
der besneeuwde bergen. Ik geloof U wanneer gij rustende in uwe hope en uwe reine
onschuld mij zegt, dat uwe oudere zuster, de
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moederlijke aarde, stralende is als gij zelf, ja stralender nog dan gij in uw stralenden
sterreglans.
In het pantser rondom sneeuwklokjes jonge stengel vonkelt de witte straling van de
avondster. En ik denk terug aan den nacht, een voorjaarsnacht, een paaschnacht, toen
zij schitterde in de vleugels der nachtvlinders, de geluidloozen, die speelden met de
bloemen in den hof bij het graf van Jezus.
In de boogvensters van de kerk schitteren de witte stralen der avondster. De
lichtkronen branden niet meer de avondklokken hebben geluid, de moeder heeft haar
sluimerend kind gedekt. Het slaapt - om met den morgen en een morgenkus te
ontwaken, als vader naar zijn werk gaat, als de wagens ratelen in de straat en de
postbode aanschelt, als de morgenklokken luiden van de ijsgroene kerktorens, als de
zon boven den bergtop stijgt en de aarde lichtende schrijdt in het licht - zooals de
witgekleede bruid haar bruidegom te gemoet gaat.
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Aanteekeningen op de wereld-gebeurtenissen
Door Mr. J.C. van Oven.
XII
De naderende vrede.
Het is, ondanks het heerlijke lenteweer van dezen Mei-maand, waarlijk niet
gemakkelijk om ons geloof in de toekomst te behouden! Vijf jaar geleden, toen de
oude wereld ineen stortte, hebben wij troost gezocht in de hoop, dat na verloop van
tijd uit de puinhoopen een nieuwe orde van zaken zou rijzen, beter dan de oude, en
al die jaren hebben wij op die hoopvolle verwachting geteerd, en ondanks al de
ellende die wij doormaakten of met medegevoel aanschouwden, is het ons gelukt,
niet tot het zwartste pessimisme te vervallen en aan het einde der wereld te gaan
gelooven, dank zij de onberedeneerde, misschien ietwat naïeve overtuiging, dat uit
al dit kwaad nog wel eens wat goeds zou voortkomen. Nu is daar dan sinds 'n half
jaar een eind aan de groote worsteling gekomen en daarmee schijnt wel het tijdstip
aangebroken waarop eenig vooruitzicht op die betere toekomst te bespeuren zou
moeten zijn, maar helaas is juist het omgekeerde het geval: een groot deel der
menschheid lijdt even pijnlijk als tijdens den oorlog
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en de rest is er vooralsnog zeker niet beter aan toe dan vóór zijn uitbreken. De schoone
verwachtingen waarmee wij ons vier jaar lang getroost hebben, schijnen wel finaal
bedrogen, en de wereldramp, die wij zoo gaarne hadden gezien als een evolutionnairen
schok naar een hoogeren ontwikkelingstrap, schijnt niet anders geweest te zijn dan
een ongehoorde zelfkwelling der menschheid.
Zeker zijn er enkele groepen van menschen die het anders kunnen zien: de
overtuigden in het communistisch geloof kunnen den oorlog beschouwen als het, op
zich zelf betreurenswaardige, maar toch noodzakelijke en heilzame voor-proces van
de verwezenlijking hunner idealen, en zelfs de geweld-vrede die Midden-Europa
straks zal worden opgelegd kan hun welkom zijn als nieuwe faze in deze ontwikkeling.
Maar men moet dan toch wel een heel vast overtuigd geloovige zijn als men in de
gebeurtenissen der laatste maanden in Rusland en Hongarije het gloren van den
nieuwen dageraad wil zien, en wij, arme twijfelzieken, al erkennen wij gaarne dat
het oude stelsel van samenleving zoo onvolmaakt is, dat met zijn finale opruiming
niet heel veel verloren ware, en al erkennen wij tevens dat het plaats maken van een
lagere ontwikkelings-stadium voor een hooger somwijlen noodzakelijk gepaard moet
gaan met revolutionnaire schokken die voor een bepaalde generatie van individuen
fataal kunnen zijn, - wij kunnen toch onmogelijk, met den besten wil van de wereld
niet, gelooven, dat nu daarginds in Rusland dat hoogere ontwikkelingsstadium bezig
is te ontstaan. Wij weten dat de berichten van daar vaak tendentieus zijn en wij
houden er rekening mee, dat het communisme in Rusland zijn heerschappij aanvaarde
onder de allerongunstigste omstandigheden die men denken kan, maar desondanks
is er niets dat ons de positieve overtuiging kan geven, dat van dáár het heil nadert en
tegenover elke argumentatie staat het naakte feit dat anderhalf jaar communistisch
regime in Rusland het productie-proces nagenoeg heeft doen ophouden, het eco-
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nomisch leven volslagen heeft gedesorganiseerd en de bevolking prijs gaf aan de
jammerlijkste ellende. Voor wie niet reeds bij voorbaat overtuigd is dat op dit proces
van afbraak een periode zal volgen van opbouw, waarin een gebouw zal verrijzen,
beter bewoonbaar dan het oude, zeggen deze feiten meer dan de gloeiende apologieën
van mevrouw Roland Holst en anderen in Nieuwen Tijd en Nieuwe Groene: wij
nemen wel de m o g e l i j k h e i d aan, dat hier de barensweeën eener betere wereldorde
aan den gang zijn, maar het g e l o o f kan men ons niet bijbrengen.
Dan is er nog een groep die het gemakkelijk heeft in deze dagen: dat is die van de
overtuigden in de sneeuw blanke beweegredenen der geallieerden. Hun rechtsgevoel
wordt nu ten volle bevredigd. Een misdadige rooversnatie is na ongehoorde offers
en inspanning bedwongen en de tijd van rouw en boete is aangebroken. Hoe streng
de straf ook zij, nooit is zij te streng voor zulk een monsterlijk misdrijf, als door het
Duitsche volk is begaan. Elke beproeving, dit Duitsche volk opgelegd, valt in het
niet vergeleken bij het leed dat het anderen berokkende; het ondervindt slechts strenge
rechtvaardigheid en eerst na lange jaren van boetedoen en na grondige zelfverbetering
kan het weer worden toegelaten tot de samenleving der beschaafde naties. Zoo als
het door de Ententeleiders gedaan wordt, is het wel gedaan en het eenige gevaar voor
de toekomst ligt in de mogelijkheid, dat òf revolutie òf onderlinge oneenigheid den
geassocieerden de vruchten hunner overwinning zou kunnen ontnemen.
Zij die zoo denken kunnen met blijmoedigheid en vertrouwen de toekomst tegemoet
gaan, maar wij, die noch in het Bolsjewisme, noch in de Entente-hegemonie het
redmiddel tegen alle kwalen kunnen zien, wij voelen ons zeer weinig gerust. Want
die nieuwe orde van zaken, welker grondslagen de staatslieden in Parijs gelegd
hebben, beantwoordt wel bijna in geen enkel opzicht aan de illusies die wij ons in
den loop der oorlogsjaren gevormd hebben en die immers werden gedeeld door den
Ameri-
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kaanschen idealist onder wiens auspiciën de laatstc faze van den oorlog uitgevochten
werd! Wij moeten het aan de bijna eenstemmige Nederlandsche pers toegeven, dat
dit boek met vredesvoorwaarden 't welk den overwonnen vijand in de hand werd
geduwd met de boodschap dat er nagenoeg niets in veranderd zou worden, heel wat
meer lijkt op een ouderwetsch overweldigersverdrag dan op de nieuwe codex van
wereldrecht, die wij van Wilson verwacht hadden.
Wel opmerkelijk, en een hoopvol teeken tevens, is het dat deze teleurstelling niet
enkel bij de overwonnen en bij de neutrale volkeren is gevoeld, maar dat ook de
overwinnaars er niet vrij van bleven. Want dat groote groepen in Frankrijk en
Engeland, en nu ook in Amerika naar het schijnt, de vredesvoorwaarden
onrechtvaardig hard achten en, evenals wij, vreezen dat zij het militairisme nieuwe
kracht zullen verleenen inplaats van het te dooden, dat is een aangename verrassing
voor ons geweest, een bewijs dat de psychologie der overwinnende naties geleidelijk
aan het veranderen is. En al zijn de bedoelde groepen minderheden met heel weinig
invloed op de politiek der leiders, toch blijkt ontegenzeggelijk dat het juiste oogenblik
voor het opleggen ven een zuivere geweldsvrede voorbij is en aan het definitieve
verdrag zal deze geleidelijke wijziging van stemming allicht eenigermate ten goede
komen.
Wel is waar gelooven wij geen oogenblik, dat de oppositie der protesteerende
groepen in de Entente-landen de beginselen van het voorgestelde verdrag zal doen
veranderen, want door daaraan gevolg te geven zouden immers de leiders terstond
in conflict geraken met de meerderheid in hun land, maar toch zal er nu kans zijn op
een beteren vrede dan opgelegd zou zijn, als de Entente niet 'n half jaar gewacht had
met haar vredesontwerp. Indien zij in Nov. j.l. het wapenstilstandsverzoek had
afgewezen, de Duitsche legers volkomen had verslagen en tot diep in het vijandelijke
land was opgerukt, dan zouden zich zeker maar heel weinig stem-
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men verzet hebben tegen een zuiveren geweldvrede. De schrik voor en de haat tegen
de ‘Boches’ zat er toen nog zoo versch in, de oorlogspychose was nog zoo onaangetast
en de straf zou zoo vlak op het misdrijf gevolgd zijn, dat men haar moeilijk zwaar
genoeg had kunnen maken om de overwinnende volkeren te bevredigen. Nu evenwel
hebben deze een half jaar tijd gehad om tot rust te komen; de herinnering aan de
Duitsche gruweldaden vervaagt even snel als de lust om nog eens weer naar de
wapens te grijpen afneemt en men vraagt zich zelfs af, of als de Duitschers eens kans
zagen om geprikkeld door de dreigende vernedering, hun weerkracht te hervinden,
de Ententevolkeren wel bereid zouden zijn, om deze vredesvoorwaarden den vijand
met geweld op te leggen. Deze verandering in den gemoedstoestand der overwinnende
naties maakt ongetwijfeld de positie der Duitschers thans iets minder hulp- en
hopeloos dan ze een half jaar geleden was.
***
Ja, een ouderwetsch onderwerpings-verdrag, zoo een van de soort als de Romeinen
den ongehoorzamen buurvolken plachten op te leggen, deze Entente-voorwaarden
gelijken er in vele opzichten op. Zeker is het nog bij lange na niet wat het had kunnen
zijn en vermoedelijk blijft het ook verre beneden datgene wat de Duitschers van hun
vijanden geëischt zouden hebben, als zij eens finaal overwonnen hadden, te land en
ter zee. Dan zou Frankrijk ongetwijfeld een Duitsche ‘vazal-staat’ geworden zijn en
Engeland...... ja wat de Duitschers met dien meest gehaten vijand gedaan zouden
hebben als de Britsche vloot de kusten niet beschermd had en het eilandenrijk veroverd
was als in de dagen van Willem den Veroveraar, het is moeilijk om zich dat voor te
stellen, ook omdat zelfs de felste Al-Duitscher dit nooit mogelijk geacht heeft; maar
als het dan eens gebeurd was, dan zou Engeland ongetwijfeld zooiets als een Duitsche
kolonie of provincie geworden zijn. Zoo zou ook een zuivere over-
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winningsvrede der Entente, gelijk misschien Clemenceau en Foch er een gewild
hebben, van Duitschland zeer weinig heel gelaten hebben. Het Duitsche rijk zou
daarbij ongetwijfeld niet in stand gebleven zijn en de Rijn ware op zijn minst de
oostelijke grens van Frankrijk geworden: blijkbaar zijn er velen in Frankrijk die het
afkeuren dat dergelijke maatregelen niet genomen worden. Zoo zou een zuivere
onderwerpingsvrede er hebben uitgezien en vergeleken daarbij is de onderhavige
nog betrekkelijk tam.
Intusschen zoo als het nu voorgesteld wordt is het ook al wel en als het dan geen
zuivere overwinningsvrede is, een vrede door vergelijk is het nog veel minder. Het
Saar-bekken, zoo zuiver Duitsch, dat niet slechts economisch, maar ook politiek
onder Fransche heerschappij komt; het Duitsche Dantzig dat Poolsch moet worden,
Oost-Pruisen dat los wordt gemaakt van het Pruisische lichaam; de koloniën die
feitelijk tusschen de overwinnaars worden verdeeld, de onbetaalbare
schadeloosstelling, de afstand van de handelsvloot met verbod om een nieuwe te
bouwen, de jarenlange bezetting van de Rijnstreek...... waarlijk bij dit alles is wel
wonderlijk omgesprongen met de veertien punten van Wilson die de basis van het
verdrag zouden uitmaken, en het lot dat hiermee het Duitsche volk beschoren wordt,
schijnt inderdaad wel een moderne vorm van slavernij. Het zal hard, heel hard, moeten
werken om zichzelf in het leven te houden en de schadevergoeding op te brengen en
het zal dit moeten doen, geïsoleerd in zijn Europeesch gebied, dus voor zijn
overzeesche werkzaamheid en voor den invoer zijner grondstoffen volslagen
afhankelijk van zijn vijanden; en als het dan straks, over een kleine eeuw of zoo, al
zijn verplichtingen nagekomen zal zijn, dan wordt het beloond...... met een tweede
rangs plaatsje in den volkenbond! Waarlijk dit vooruitzicht is niet alleen voor de
droomers over ‘Welt-herrschaft’ onverdraaglijk en de desperado-stemming, de
stemming van ‘dan maar liever het Bolsjewisme’! die zich van velen
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daarginds heeft meester gemaakt, is maar al te goed te verklaren.
Wat evenwel n i e t goed te verklaren valt, dat is de verbazing die deze
vredesvoorwaarden hebben gewekt, want wat ter wereld was er anders te verwachten
dan dit? Wat anders dan een overwinnaarsvrede hebben gij, lezer, en ik, verwacht
toen de Entente-leiders samenkwamen nadat de E n t e n t e o v e r w o n n e n h a d ?
Want overwonnen hàd zij, wat men nu ook in Duitschland moge roepen over het
‘unbesiegte Heer’. Dat nietoverwonnen leger was volgens Hindenburg's eigen
verklaring niet meer te vertrouwen, het volk thuis maakte revolutie, een volslagen
nederlaag was volkomen zeker, en eerst toen deze zeker was, heeft Duitschland om
wapenstilstand gevraagd, terwijl ook de Entente daarvan alleen heeft willen weten
omdat haar overwinning zeker was. Steunend op die zekerheid heeft zij de
wapenstilstandsvoorwaarden zoo gesteld dat Duitschland weerloos werd. Daar was
geen sprake van een vergelijk, een schikking: de Duitschers legden de wapens neer
en de Entente wilde alleen ophouden met vechten als de neergelegde wapens werden
afgegeven, als de vijand weerloos werd gemaakt. De heeren zouden ook wel dwaas
geweest zijn, als zij een schikking aangenomen hadden, terwijl de overwinning
volkomen zeker was en te bereiken ten koste van offers die in het niet vielen
vergeleken bij hetgeen reeds geofferd was!
Duitschland was dus overwonnen toen de geassocieerde leiders in Parijs
bijeenkwamen om de vredesvoorwaarden op te stellen. Zij kwamen samen om een
overwinnenigsvrede voor te bereiden. Ook Wilson kwam met dat doel - en het zou
hem in zijn land zeer ten kwade geduid zijn als hij dit niet gedaan had - al had hij
dan nààst deze bedoeling er ook een van hoogere orde. Wat anders dan een
overwinningsvrede was dan te wachten? Deze oorlog - 't is honderden malen geroepen
in de Entente-landen evengoed als in Duitschland - was een worsteling o p l e v e n
e n d o o d ; wie onder
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lag zou er niet meer boven op komen; Duitschland lag onder in November 1918, wat
kon het anders verwachten dan het lot dat het zelf zijn tegenstanders zou hebben
doen ondergaan?
Ik hoor reeds de tegenwerping: niet een geweld-vrede maar een gebaseerd op
Wilson's veertien punten had het 't r e c h t te verwachten, want het had die punten
aanvaard evenals zijn vijanden! Ik weet het, en toch zijn noch de lezer, noch ik ooit
zoo naïef geweest om te meenen dat die veertien punten zoo uitgewerkt zouden
worden als gij of ik dit achter onze schrijftafel gedaan zouden hebben en nog. veel
minder zooals een Duitscher ze zou toepassen Men haalt veelal uit een wetstekst wat
men er in wil lezen, en hetzelfde geldt van een program van grondslagen als Wilson's
veertien punten, en niemand die gedurende den oorlog de psychologie der
geassocieerde volkeren gadegeslagen heeft, kan een oogenblik gemeend hebben, dat
de interpretatie van Wilson's veertien geboden door de Entente zou kunnen leiden
tot de mogelijkheid van het Duitsch blijven van den Elzas of tot het behoud der
Duitsche koloniën in de hand harer vroegere meesters. Of Wilson dan gehuicheld
heeft met het te boek stellen van die veertien nobele principes? De vraag is moeilijk
te beantwoorden en ze is ten slotte voor de wereldgeschiedenis niet van overwegend
belang, maar ook als zij in positieven zin beantwoord zou moeten worden, heeft de
Amerikaansche president er ontegenzeggelijk dit mede bereikt, dat aan al te onmatigen
landhonger van zijn bondgenooten paal en perk werd gesteld, dat zijn positie in de
raadkamer tegenover de Europeesche chauvinisten versterkt is.
Want hoe goed men het geheim dezer Parijsche raadkamer heeft weten te bewaren,
er is toch wel niemand die niet gelooft dat het daar dikwijls fel gespannen heeft en
dat Wilson herhaaldelijk krasse middelen heeft moeten gebruiken om te beletten dat
men de uiterste consequentie trok uit de opvatting van den oorlog als worsteling ‘op
leven en dood’. Maar onmogelijk kon zijn
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invloed ooit zoo ver gaan dat dit verdrag niet allereerst beheerscht zou worden door
de beide eeuwenoude overwinnaars-motieven: ten eerste drang naar machtsexpansie
(anders gezegd imperialisme) en ten tweede angst voor een wederoprichting van den
verslagen vijand. Overduidelijk zijn zij ook bij dit verdrag de twee overheerschende
factoren geweest: de wegneming der Duitsche koloniën, de verdeeling van het
Turksche rijk onder de overwinnaars, de toedeeling aan Italië van méér landen dan
die waar Italianen wonen, zijn enkele bepalingen die uit het eerste motief voortvloeien;
de militaire capitis deminutio van Duitschland, de last gelegd op zijn eventueele
economische herlevingspogingen, de schepping van staten aan zijn oostelijke en
zuid-oostelijke grens ten koste van zijn gebied en dat van Oostenrijk, komen voort
uit het tweede motief. En daarnaast staat dan als gevolg van Amerika's deelneming:
de schepping van den volkenbond, die voorloopig nog niet veel anders zal zijn dan
een extra-waarborg tegen Duitsche revanche-pogingen, maar die misschien de kiem
van iets beters in zich heeft, en dan- zooals gezegd, - hoogstwaarschijnlijk de
bescheidenheid tot op zekere hoogte in het annexeeren van vijandelijk gebied.
Men ziet: ik verdedig dit Entente-vredesplan allerminst. Verdediging b e h o e f t
het niet als men uitgaat van de uitsluitende verantwoordelijkheid der Duitsche natie
voor den oorlog, verdediging is o n m o g e l i j k wanneer men daarvan niet uitgaat
maar den oorlog beschouwt als de worsteling van twee imperialistische groepen om
de macht. Ik wil slechts betoogen, dat zooals nu eenmaal de zaken stonden in
November j.l. er niets anders te verwachten was dan een ietwat getemperde
machtsvrede, een ouderwetsch onderwerpings-verdrag gematigd door eenig modern
Amerikaansch idealisme. Zoo was het te verwachten en zoo is het geworden.
In Duitschland wist men dit evengoed als wij het wisten en men moet zich op een
voorstel als het onderhavige
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voorbereid hebben. In bijzonderheden kan de werkelijkheid het gevreesde nog
overtroffen hebben, maar de hoofdzaak was bekend; dat er een enorme
schadeloosstelling geëischt zou worden, de koloniën niet zouden terugkeeren en dat
in oost en west vrij aanzienlijke stukken gebied van het rijk zouden worden
losgemaakt. Hiermee is natuurlijk niet gezegd, dat de verontwaardiging die in
Duitschland zoo hoog oplaait in deze dagen, niet zeer oprecht geweest zou zijn; maar
zij bewijst slechts dat men zich nu eerst goed verwezenlijkt wat het beteekent, den
oorlog verloren te hebben. De leiders echter kunnen niet anders dan een vredesvoorstel
als dit voorzien hebben en zij hebben hun politieke houding vastgesteld, hiermee
rekening houdend.
Hoe zal nu hun houding zijn? Tot dusver is alom verzekerd dat onder dit verdrag
de Duitsche regeerders hun handteekening niet zullen plaatsen, maar het is zeker
minstens twijfelachtig of deze bedreiging zal worden uitgevoerd, indien Duitschland
inderdaad voor de keus wordt gesteld om deze voorwaarden te onderteekenen of den
oorlog voort te zetten. En zeker zou de verantwoordelijkheid voor de weigering niet
minder zwaar te dragen zijn dan die voor de onderteekening. Aan Ententezijde
verzekert men dat alles gereed is voor hervatting van den veldtocht zoodra Duitschland
formeel zal hebben geweigerd en het spreekt vanzelf dat dit geen loos dreigement
is. De geassocieerde legers zijn wel is waar grootendeels gedemobiliseerd, maar er
staat nog steeds een aanzienlijke legermacht aan den Rijn en al zouden wellicht de
Entente-naties niet meer te brengen zijn tot een voortzetting van den oorlog zooals
die een half jaar geleden nog gevoerd werd, vermoedelijk hebben de regeeringen
nog genoeg vat op hun volkeren en is ook de haat tegen den vijand nog levend genoeg
om een expeditie in Duitschland mogelijk te maken, zoo gemakkelijk als deze zich
laat aanzien. Want, dat de Duitschers inderdaad in de dreigende vernedering zulk
een krachtigen prikkel zouden vinden, dat hun militaire kracht opnieuw her-
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leefde, het is waarlijk bijna ondenkbaar, terwijl bovendien de
wapenstilstandsvoorwaarden het bieden van tegenstand vrijwel geheel onmogelijk
gemaakt hebben. Wie kan zich voorstellen, dat het uitgehongerde, gedesorganiseerde,
van zijn wapenen beroofde Duitsche volk, opnieuw oorlog zou gaan voeren tegen
de machtige, van alle hulpmiddelen voorziene Entente! Daarbij komt dat in dit geval
terstond de blokkade weer van kracht zou worden en verderen tegenstand vermoedelijk
binnen zeer korten tijd volkomen zou uitsluiten. Mocht men dus in Berlijn op stuk
van zaken besluiten om niet te teekenen, dan zal dit een wanhoopsdaad zijn, welker
gevolgen waarschijnlijk alleen zullen bestaan in de bezetting van een nog grooter
stuk Duitsch gebied, na verloop van tijd gevolgd door nieuwe, strenger
vredesvoorwaarden, die door een of andere nieuw gevormde Duitsche regeering
zullen onderteekend worden. Ongetwijfeld zullen in dit geval ook de
Entente-mogendheden voor nieuwe, ernstige moeilijkheden komen te staan, maar
zij zullen gering zijn vergeleken bij de ellende die Duitschland zich op den hals zou
halen.
Het blijft derhalve waarschijnlijk, dat, de vredespreliminairen nabij zijn. Men
schijnt nu op weg om, al is het in den vorm van nota's, te gaan onderhandelen en
hoogstwaarschijnlijk zal het Graaf Rantzau gelukken hier en daar verbetering van
de al te strenge voorwaarden te verkrijgen: zijn optreden is bezadigd en waardig en
de Entente heeft niet de houding aangenomen dat haar vredesvoorstel zooals het daar
ligt à prendre ou à laisser zou zijn. Er zal dus nog een en ander van af gaan en dit,
zal 't het Duitsche volk iets minder moeilijk maken om zooals men het daar uitdrukt,
zijn doodvonnis te teekenen. Maar de hoofdlijnen van het plan zullen toch wel niet
gewijzigd worden en met een overwinnaarsvrede zal de vierjarige wereld-oorlog
eindigen.
En dan? Zullen de sombere voorspellingen bewaarheid worden? Zal dit verdrag
aanleiding geven tot nieuw militair geweld, gruwelijker dan het vorige, tot een
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nieuwen wedloop in bewapeningen die de krachten der volkeren opnieuw zal
uitputten? Niemand zal helaas de mogelijkheid van zulk een gang van zaken kunnen
ontkennen. maar gelukkig is zij niet de eenige: de vrede moest het product zijn van
vier jaar lang opgehoopte oorlogshaat en van het felste wantrouwen, maar door
vreedzaam verkeer en hernieuwd intellectueel samenleven der volkeren zullen zij
uitslijten en als dan na jaren de wonden geheeld zijn, zal er sprake kunnen zijn van
die nieuwe wereldorde die velen onzer gedroomd hebben als meer direct gevolg van
dezen oorlog en dan zullen noodzakelijk de harde bepalingen van dit verdrag verzacht
worden.
Groningen, 24 Mei 1919.
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Leestafel.
Iris door Jacqueline E. van der Waals. Nijkerk. G.F. Callenbach, 1918.
De titel van dezen bundel, in eenvoudige beeldspraak door het eerste lied verklaard,
is duidelijk, en ten opzichte der poëzie van mej. v.d. Waals treffend juist. In hare
gedachten is èn de schakeering rijk als het zonnespectrum, èn de ineenvloeiïng der
kleuren geleidelijk, zuiver en zacht. De reden hiervan zal naast hare bijzondere
begaafdheid als dichteres en hare zeer levendige vatbaarheid voor indrukken uit de
wereld der natuur en der geestelijke wereld die haar boeit, wel gelegen zijn in hare
ongeveinsde oprechtheid. Deze dichteres geeft, zonder ijdele zelfbeschouwing en
zonder ziekelijke zelfontleding, steeds in hare welluidende poëzie zich zelve, haar
levensvreugd en hare droefheid, haar teleurstelling, haar hoop en haar geloof. Vooral
het laatste in eene zeer eigene vroomheid, die toch ook weer niet eene exclusieve,
slechts in de dichteres zelve levende geestesstemming wil vertolken, of verheerlijken,
maar in een wonderbare en boeiende wisseling van toon, nu droef, dan blijde, nu
ernstig dan vrijmoedig schertsend, telkens uitspreekt wat leeft in het hart van ieder
onzer.
Die eigenschappen maken dat voor mij elke aankondiging van een verzenbundel
van mej. v.d. Waals tevens eene dankzegging is.
K.K.
Louis Couperus. De verliefde ezel. Rotterdam. Nijgh en van Ditmar, 1918.
Een kort woord van aankondiging is voor dit boekje genoeg. Eigenlijk
kunstenaarswerk is het niet en wil het niet zijn; het is als eene verpoozing van ernstiger
arbeid door den auteur geschreven en als eene verpoozing van studie en
oorlogslitteratuur voor den lezer bedoeld.
Apulejus' verhaal van den jongen Lucius die in Thessalië wordt omgetooverd in
een ezel, en ps-Lucianus' vertelling hebben Couperus aan het fantazeeren gebracht:
die ééne metamorfose wordt bij hem tot eene reeks gedaantewisselingen, tevens tot
een liefdesverhaal: den roman van Charmides (den betooverden jongen Corinthiër)
en de aanvallige Charis. Boeiend is die roman niet geworden. De liefde van Charis
voor den armen ezel interesseert een modernen lezer weinig, ondanks de groote
vertellerskunst van den schrijver. Intusschen zal ook bij de lectuur van deze
vluggeschreven fantasie ieder, die de oudheid van meer nabij kent, weer getroffen
zijn door de zeld-
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zame gave van den schrijver - die alle geleerdheid vermijdt - om zich geheel in te
denken in den geestestoestand van de Romeinen en Grieken uit de periode welke hij
in beeld heeft willen brengen.
K.K.
Friedrich Paulsen. Inleiding tot de wijsbegeerte, vertaald door P.H.
Hugenholtz Jr. en Meta A. Hugenholtz. Tweede druk. Amsterdam. N.V.
Drukkerij Jacob van Campen.
Paulsens inleiding is een knap werk, dat mij nooit heeft bekoord. Het is geschreven
eer door een bekwaam dan door een wijsgeerig man. P. is een goed causeur over
wijsbegeerte, maar zijn geheele denken mist omlijndheid en verstrekkend uitzicht.
Hij vertegenwoordigt het wijsgeerig streven in een tijdperk der geschiedenis dat aan
geen filosofie geloofde. P. spreekt het als zijn meening uit ‘dat voor de filosofie geen
koninklijke weg bestaat’. Deze uitspraak teekent het karakter zijner wijsgeerigheid.
Aldus spreekt de mensch zoolang hij aan het natuurwetenschappelijk denken gebonden
is en de radikale fout eener natuurwetenschappelijke wereldbeschouwing nog niet
in zijn wezen heeft doorzien. P. kan schrijven en heeft toch geen taal, en is aan alle
kunstenaarschap vreemd. Deze trek van zijn wezen beduidt niet zoozeer een gemis
aan vormvermogen als een gemis aan wijsgeerige overtuiging, waardoor zijn inleiding
iets vaals bezit. Aan de formuleeringen is zekere krachteloosheid eigen. Overweeg
een uitspraak als deze die van centrale beteekenis is in het boek:... ‘wat wij in 't leven
der aarde meenen op te merken, dat geldt van de werkelijkheid in 't gemeen; zij heeft
haar doel en wezen in een Al-leven, een oneindig en eeuwig geestelijk bestaan, welks
volheid al onze begrippen oneindig ver te boven gaat, maar van welks wezen wij
toch in het wezen van onzen eigen geest een schemerachtige bewustheid hebben’
(bl. 209). In de onzekere formuleering klinkt meer twijfel dan overtuiging door.
Achter deze onzekerheid schuilt een nog niet overwonnen overtuiging dat de zekerheid
een voorrecht der natuurwetenschappen is. Behoort de filosofie niet op het denken
te vertrouwen? en behoort het denken niet klaarder bewust te zijn van zijn eigen
wezen? - Wanneer men nu deze wijsgeerige halfheid voor lief neemt, dan is Paulsens
boek ongetwijfeld leesbaar, nuttig en leerzaam, en aan de nog zoo onbelijnde
wijsgeerige gedachten van velen kan het oriëntatie geven.
B. de H.
Uit de mystieke verzen van Guido Gezelle. Amsterdam. L.J. Veen.
Dr. J Aleida Nijland heeft in de werken van Gezelle een aantal religieuze verzen
bijeengegaard. Taal, dictie, beweging zijn hier zooals ze van Gezelle bekend zijn.
Het natuurlijke, de spontaniteit en de gemoeds-eenvoud kenmerken deze gedichten.
Zij noodigen den lezer uit tot een onderzoek van hun geestelijk en godsdienstig
karakter. Want dat deze geestelijkheid een
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anderen aard heeft dan de moderne in al zijn schakeeringen, is reeds op het eerste
gezicht duidelijk. Dr. Nijland drukt dit karakter uit met den term mystiek, hetgeen
maar ten halve juist is, omdat het beschouwelijk wezen er ontbreekt, dat juist in de
mystiek een overwegend element is. De mystische dichter is een ziener van de eenheid
van God en wereld, en dit spekulatieve bewustzijn is aan het gemoed van Gezelle
niet in eigendom. Wanneer wij in de Europeesche Kultuur-geschiedenis een principieel
onderscheid aannemen tusschen het Gothische en het Renaissancistische en dit
onderscheid ook op het godsdienstig gebied terugvinden, dan rekenen wij het
dichterlijk-godsdienstig wezen van Gezelle's persoonlijkheid tot de eerste kategorie,
terwijl het protestantisme met Calvijn als zijn voornaamsten schepper tot de tweede
moet gerekend worden. Het Gothische bestaat in de onmiddellijkheid van het
religieuze sentiment als nog niet door het intellekt heengegaan, terwijl daarentegen
het protestantsche Christendom een intellektueele godsdienst is, waarin opvatting,
begrip en leerstuk hun plaats vinden. Bij Gezelle zijn de kerkelijke leerstukken niet
anders dan direkte verbeeldingen van het sentiment; zij zijn niet waarheden, maar
geestelijke vertaling van het levensgevoel. Zijn religie is natuurlijkheid, terwijl de
christelijke religie zijn wil redelijkheid. Als Gothische religie is zij verwant aan het
mythische-religieuze der vóór-christelijke volken, wier godsdienst een direkte wijze
is van het leven te zien; een godsdienst die niet gepredikt of onderwezen kan worden.
Ook Gezelle's godsdienst kan dit niet. Zij hangt saam met zijn geheele on-rhetorische,
on-romaansche en on-klassieke wezen. Aan Gezelle onbreekt het schoone woord,
maar hij vindt het echte woord.
Vergelijk maar een versregel uit een sonnet van Perk, zuidelijk, Italiaansch,
weldadig van klankwaarde, met een versregel van Gezelle, stroever, dwarser, maar
vitaal: en 't is of we uit de Renaissance naar de Middeleeuwen overgaan:
O God, die als een graan geslagen, voor den vlegel vielt;
verleent, des bidde ik u, dat brood mij alle dagen,
eer mijn herte ontzielt!

Gezelle heeft niet het gebaar, maar hij heeft de spraak (Loquela!) Terwijl in het
Christendom de Grieksche-wijsgeerige geest, die waarheid zoekt, zijn erfenis heeft
achtergelaten, is de Gothische geest ver van alle wijsgeerigheid en doet niets dan in
eenvoudige verbeeldingen zijn natuurdrang uitleven. Het Gothische geloof is naief
(zooals in het middeleeuwsche lied: Soudaens dochterke) en de gedichten van Gezelle
hebben deze naieve geestelijkheid en godsdienstigheid welker afkomst ligt in het
volksgemoed.
B. de H.
Jac. P. van Term. Het ontstaan, streven en einddoel der vrijmetselarij.
Bussum. N.V. Uitg. Mij. v.h. Paul Brand, 1919.
Wie dit boek geheel gelezen heeft - een vermoeiend werk! - zal, dunkt mij, aan de
goede trouw van den Schr. niet twijfelen. Maar......
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deze is van jongs af opgevoed in de leer, dat de vrijmetselarij absoluut uit den booze
is, en kan dus bezwaarlijk als onpartijdig beoordeelaar worden beschouwd. Hij werkt
kwistig met allerlei citaten uit tal van bronnen, maar...... voor een goed deel blijken
die niet betrouwbaar; de Schr. heeft, ten onrechte, vertrouwen gesteld in zijne
zegslieden, vooral in Gruber, die de woorden van Katsch vervalschte.
Hoe weinig de Schr. tot objectief oordeelen in staat is, blijkt wel uit zijne pogingen
om aan te toonen dat het ‘wetboek voor vrijmetselaren’, door hem op bl. 144-145
eerlijk meegedeeld, in de practijk lang niet altijd door de ‘Broeders’ wordt nageleefd.
Eilieve, zou men aan onze medeburgers, van welken rang of stand ook, kunnen
vragen: doet gij steeds alles wat uwe ‘tien geboden’ van u eischen?? Zijn in de laatste
jaren, het meest natuurlijk in de oorlogvoerende landen, de woorden: ‘hebt uwen
naaste lief’ niet, ook bij vele leidslieden, in verdrukking gekomen?
Maar daardoor is evenmin de Bijbel veroordeeld als het, op dien Bijbel gegronde
‘wetboek’, boven bedoeld!
Op blz. 242 vernemen wij, dat, bij den dood van Prins Frederik, Prins Alexander
‘door het Hof aangewezen’ was om zijn oudoom als hoofd der maçonnerie op te
volgen. Door ‘het Hof’ dat, behalve dezen Prins, geheel buiten de Orde stond??
Wat ons bij de lezing is opgevallen, is dat de Schr. in 't geheel geen oog schijnt te
hebben gehad voor de werken van liefdadigheid zijner tegenstanders. En er zijn, in
ons land, toch waarlijk genoeg. Zou het ten slotte toch niet beter zijn indien
Katholieken en vrijmetselaren, in plaats van elkander af te breken, beide hun ijver
verdubbelden bij den opbouw van den ‘tempel der humaniteit’? Het geschrift van
den heer van Term zal misschien weder een tegenschrift van vrijmetselaarskant
uitlokken, maar door verwijten en verdachtmakingen wordt die opbouw slechts
vertraagd.
E.B.K.
Dr. N. Japikse. Staatkundige geschiedenis van Nederland van 1887-1917.
Leiden. A.W. Sijthoff's Uitgevers Maatschappij, 1918.
Er is tijd noodig om dit volumineuse werk - 515 bl. gr. oct., behalve de bijlage geheel te lezen; van daar, dat deze aankondiging eerst thans verschijnt. Laat ik dadelijk
zeggen, dat ik mij den aan de lezing besteden tijd allerminst heb beklaagd; wie
gedeeltelijk heeft bijgewoond, en verder steeds vrij trouw heeft gevolgd wat dr.
Japikse verhaalt, kan de wijze slechts loven waarop hij dat doet.
Toch kwam nu en dan de gedachte bij mij op, dat de Schr. hier en daar te veel
‘buitenstaander’ is gebleven; was hij in het eene of andere geval zelf minister of
kamerlid geweest, dan zou hij meer hebben kunnen zeggen. Trouwens, hij erkent
het zelf in zijn ‘voorwoord’: ‘de des-

Onze Eeuw. Jaargang 19

372
sous der dingen die ik beschreef - ik voelde dit haast onophoudelijk - waren mij te
onbekend’...... Misschien echter heeft de Schr. wel minder medegedeeld dan hij wist,
omdat hij zijne gegevens niet voldoende authentiek achtte?
Een voorbeeld. Toen (bl. 61) minister Tak het amendement-de Meyier, aan welks
redactie hij-zelf had medegewerkt, verklaarde niet te kunnen ‘aanraden’, ging de
heer Borgesius, die in het wetsontwerp geene verandering wilde, vrij wat opgewonden
naar hem toe, en vroeg: ‘hebt gij dus het amendement geaccepteerd?’ En Tak
antwoordde: ‘ja, met een bloedend hart’. Borgesius en zijne medestanders kwamen
den volgenden ochtend, een uur vóór de vergadering, bijeen om te overleggen wat
hun nu te doen stond. Ook voor hen was het eene volkomen verrassing, dat Tak
inmiddels van houding veranderd was. Er zou over die volte face nog wel meer te
zeggen zijn; maar waartoe? het is histoire ancienne, en thans van geen belang meer.
Ik vermeld het bovenstaande slechts, omdat dr. Japikse óók de uitdrukking gebruikt
‘met bloedend hart’, en dus wellicht opzettelijk de voorzichtigheid verkozen heeft
boven eene stellige mededeeling.
Er is natuurlijk geen denken aan, hier enkele opmerkingen, die ik onder het lezen
maakte, weer te geven; zij zijn ook tegenover het geheele werk van te weinig belang.
Maar indien ik nog één punt mag noemen, zou het zijn dat de Schr. de oorzaken van
het ‘verraad van Lombok’ (25 Aug. 1894) niet juist heeft gekend. Aan de loyauteit
van Goesti Djilantik mag niet worden getwijfeld; toen, tegen zijn advies, de
poenggawa's tot de overvalling besloten, kon hij, die naar inlandsche begrippen zijne
rasgenooten niet mocht verraden, als indisch edelman niet anders handelen dan hij
deed.
E.B.K.
Voorts zijn door de redactie ter aankondiging ontvangen de navolgende boekwerken.
Genetica. Nederlandsch tijdschrift voor Erfelijkheids- en Afstammingsleer. Redaktie:
Dr. J.P. Lotsy en Dr. M.J. Sirks. Deel I, Aflevering 1. 's Gravenhage. Martinus
Nijhoff, 1919.
A.A. van der Meulen. Mijne theorie en werkwijze omtrent de ontleding der lucht.
Hilversum. Uitgevers Mij. ‘Het Rozenkruis’, z.j.
A.A. van der Meulen. Het vraagstuk der Zuurstof. Hilversum. Uitgevers Mij. ‘Het
Rozenkruis’, z.j.
De Nieuwe Gids. 34e jg., 3e Afl. Den Haag. ‘Luctor et Emorgo’.
Is Querido. Menschenwee. 3e druk. Amsterdam. Maatsch. voor Goede en
Goedkoope Lectuur.
Nieuwe Banen. Red. Dr. A.H. de Hartog. 12e jg., Jan. - Maart. Amsterdam. A.H.
Kruyt.
Dr. M.J.A. de Vrijer. De dominee en z'n jongens. (Synthese, 4e deel, VIII).
Haarlem. De Erven F. Bohn, 1919.
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[Derde deel]
Het onbereikbare
Door Elisabeth Zernike.
I.
Adriaan was op weg naar het huis van zijn moeder. Ze woonden ver uitéén, hij achter
het Concertgebouw, zij in de Plantagebuurt, maar toch liep hij dikwijls den grooten
afstand. Half onbewust was hij er van gaan houden, die bekende straten te loopen
en onderwijl zijn ongebonden gedachten te hebben. Als hij thuis bleef, op zijn kamer,
dan hinderde hem dat vage denken, waardoor hij werkeloos in zijn leunstoel bleef
hangen. Zijn handen speelden met wat in zijn bereik lag en het werd hoe langer hoe
moeilijker zich op te richten en weer aan het werk te gaan. Maar hij wist: als ik naar
moeder wandel, duurt dat dwalen van mijn gedachten een beperkten en niet te langen
tijd.
Het was vroeg in den zomeravond. Een hooge wind ritselde zachtjes in de
boomtoppen; de zon beheerschte nog den grooten, azuren hemel, die straks
verdonkeren en verdiepen zou. Adriaan dacht aan het gesprek dat hij zoo juist had
gehad met één van zijn leerlingen, een meisje uit de hoogste klasse van de
burgerschool. Onverwachts kwam ze hem bezoeken, om over haar toekomst te praten.
Hij zag haar weer binnen komen; een bundel hel licht dat door de open deur viel,
leek haar te om-
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stuwen, naar voren te dragen. Haar, het schoolmeisje, daar te zien in zijn kamer,
verwarde hem even.
‘Hester?’ zei hij vragend.
Ze was een forsch en mooi meisje. Haar roode lippen weken van elkaar, en ze
lachte, heel kort.
‘Ja, ik ben het; houd ik u niet op? ik wilde u zoo graag even spreken.’
Ze gingen voor de veranda zitten, hij heel rustig nu, zij een beetje verlegen,
luisterend, voor ze ging praten, naar een vogel die floot. Hij stoorde haar niet. Toen
vertelde ze, hoe het thuis bij haar was, dat niemand iets wist van studie, maar dat zij
wilde studeeren, geschiedenis, zijn vak, daarom was ze bij hem gekomen. - Ik stel
het erg op prijs, dat je gekomen bent, - had hij gezegd. - Houd je zooveel van
geschiedenis? - Ja, ik houd van de menschen, ze zijn zoo boeiend. En al die menschen van lang
geleden, zagen en voelden weer anders dan wij en - misschien bent u om heel andere
redenen gaan studeeren; ik voel ook wel vaag, dat er nog andere redenen zijn voor
mij. Ik geloof dat ik zal kunnen begrijpen, leeren begrijpen, waarom dat heele verleden
zoo heeft moeten zijn als het was. - Ja, natuurlijk. - Er vloog een vlinder naar binnen en ging op haar rok zitten. Ze
boog er haar blozend gezicht naar over, en hem boeide op dat oogenblik de gedachte
aan haar toekomst. Toen sprak ze weer over haar vader en vele broers, die allen
handelslui waren; haar moeder had ze nooit gekend.
- Voel je je wat weinig thuis bij hen? - Och. - Ze had hem aarzelend aangekeken, als wilde ze onderzoeken hoe ver haar
oprechtheid gaan kon.
- Ze verdienen veel geld en verwennen me erg - ik ben het eenige meisje - dat vind
ik wel heel prettig. - Het viel hem op dat ze mooi gekleed ging, onkinderlijk. - Hoe
oud ben je, Hester? - Al negentien, - en ze keek heel ernstig. Hij had beloofd haar
vader te schrijven over den weg dien ze kon inslaan, en toen had hij haar uitgelaten.
Ze was een aardig kind, schrander en levens-
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krachtig. Misschien zou ze één van die zeldzame menschen worden, die nooit bukken
voor het leven, die nooit zich geschaad voelen door het verleden. Hij glimlachte het verleden, dat ze zoo vurig wenschte te kennen.
Een tijd lang liep hij voort, kijkend naar de kleine dingen om hem heen, zonder
bepaalde gedachten. Dan voelde hij weer, als vóór dat bezoek, een vreemde onrust
in zich, een verlangen, maar hij wist niet waarnaar. Wat scheelt me toch, zei hij half
luid. Zou het verlangen naar rust zijn, naar vacantie? Maar hij was in 't geheel niet
moe. Hij had ook juist dit jaar geen zomerplannen gemaakt, doordat hij zich in staat
bleef voelen tot alles, waartoe hij lust zou blijken te hebben. Misschien zou hij met
Cornelis een voetreisje maken.
- Cornelis was zijn eenige broer. - Even mijmerde hij daarop voort, maar toen zei
hij weer: kom, wat scheelt je dan. - Verlangen, verlangen om iets te bereiken, iets
buiten zich zelve. - Ha, de eigen grenzen te boven gaan. Dat was het verlangen van
alle menschen. Ingeboren drang naar onsterfelijkheid, noemden sommigen het, naar
goddelijke macht. Hij lachte, een beetje spottend. Trouw en kweek kinderen, dat is
het meest probate middel. - Neen, dat was juist wat hij altijd had betwijfeld. De
grenzen te buiten gaan door een kind te verwekken, nou ja, dat kon de eerste de beste
ook - en misschien bleek het kind een beperking te zijn. In ieder geval was het een
verschuiven van de moeilijkheid, de last overdragen op de schouders van een ander
- van een kind. Hij wilde zelf iets wezen, zelf wat toonen aan de menschen.
Onwillekeurig was hij vlugger gaan loopen. Nu voelde hij zich warm geworden,
veegde met zijn zakdoek over zijn voorhoofd, en stond even stil. Donquichotterie,
dacht hij schamper. Maar onder 't verder loopen begon hij zoo zoetjes aan weer met
dezelfde dingen. Wat was het toch in hem? een vermoeden van geluk, dat ook ongeluk
zou kunnen zijn; - een beroering dus alleen. Ik houd van de menschen, had Hester
gezegd. Dat kon hij van zich zelve niet getuigen. Wat waren
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hem de menschen? Maar toch had hij zoo juist nog gemeend, dat zijn verlangen naar
hen uit ging. De menschen wat toonen, wat goeds, wat van hem zelf. Wordt een zon,
was er gezegd, en iedereen zal u zien. Maar mijn God, was dat een mannelijk ideaal:
een zon worden? Bovendien had hij zeer uitgesproken individualistische neigingen,
van kind af aan. Hij speelde alleen, hij leerde zijn lessen alleen, het kon hem niet
schelen of Cornelis al dan niet speelde en leerde. En nu? Hij was onafhankelijk, hij
bemoeide zich niet méér met anderen, dan hij zelf wilde. Maar kon hij op den duur
gelukkig zijn met dat leven. Nu hij het genoten had, een tijd lang, nu wilde hij iets
anders? Ja, het gleed maar zoo zoetjes voorbij, zoo werkeloos. Hij gaf zijn lessen
aan de school; dat kostte hem weinig moeite en niet heel veel tijd. Verder zat hij te
lezen op zijn kamer. Maar hij had nu genoeg gelezen, hij wist. Wees een zon. Deze
koude wereld had wel een zon noodig, God, deze armzalige wereld. Hij keek om
zich heen. De boomen in de breede straat bewogen zacht hun toppen; een tram
rinkelde en schoof hem voorbij; er zaten eenige menschen in met uitdrukkingslooze
gezichten. Hij zag ook zichzelf daar loopen, een niets beduidend man tusschen de
menschen. De menschen, die elkaar niet kennen, en nauwelijks zien. Je gaat elkaar
voorbij en je weet het niet meer. Je hebt een stem, en de menschen hooren je spreken,
maar even later weten ze het niet meer. Alleen de enkele grooten op aarde waren als
een zon geweest, Jezus bijvoorbeeld. Jezus, had hij de zielen der menschen doen
laaien van een heilig vuur? Hij werd versmaad en veracht, een man der smarten, en
omgeven door verdriet. Goed - maar voor wie na hem kwamen, was hij toch een zon;
voor de vele kunstenaars die hem hadden begrepen, voor de waarlijk eenvoudigen
die hem, onbegrepen, kenden. Och, hoe vaak had hij dit alles bedacht en nooit zag
hij voor zich zelf een uitkomst. Jezus was voor de enkelingen; het volk had hem
gekruisigd en de groote massa ging voort hem te kruisigen, alle eeuwen door. Vaag
trokken
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hem beelden voorbij uit de geschiedenis, Lodewijk XI, die schurk en vrome, die met
het symbool van Jezus' lijden speelde als een kind met een waardeloos hout.
Tooneelen van verdorvenheid onder de latere Fransche koningen, - half naakte
vrouwen, voor wie alle naaktheid hoogste prikkel en hoogste lust was. - Het Christelijk
Frankrijk, trouw aan de kerk van Rome.
- Hij voelde zich moe en lusteloos. God, iets willen doen, iets groots, en niets
kunnen. Hij wist zich onbegaafd, hoewel hij een helder verstand had. Alle
oorspronkelijkheid, alle scheppingskracht ontbrak hem. Hij kon navoelen, meer niet.
Ben ik dan heelemaal waardeloos, vroeg hij zich af, en waartoe leef ik dan? - Een
kind, een zoon hebben, die zou kunnen al wat hij niet vermocht. Ha, hij was weer
het oude kringetje rond. - Hij dacht aan zijn moeder die hem had verwacht, haar
eerste kind. En het bleek een zoon te zijn. Wat had ze zich zelve beloofd omtrent
dien zoon? Stil, hij zou het haar vragen. Hij was nu dicht bij haar huis en haalde de
sleutel die hij altijd bij zich droeg, al uit zijn zak. Het dienstmeisje liep hem tegemoet
in de gang.
‘Mevrouw is naar Artis gegaan, het was zoo'n mooie avond. Mevrouw zou naar
u uitkijken bij de kangeroe's, of -’ Hij glimlachte.
‘Of de groote watervogels. Goed Mijntje, ik zal mevrouw wel vinden.’
Hij ging en hoopte haar te zullen zien in het stille laantje bij de exotische flamingo's.
Zoolang hij zich kon herinneren, waren ze lid van Artis geweest. Als jongen had hij
veel in den tuin gespeeld, wilde spelletjes, waarbij de hokken ven de beesten alleen
dienden tot afbakening van het terrein. Naar de dieren zelf keken ze sinds lang niet
meer. Laten zat hij er veel te lezen op stille plekjes, en als de avond viel, waarin alle
dingen wegschemerden, dan was het soms plots of de stilte hem aanraakte met zachte,
koele handen. Dan voelde hij de wijdheid van de wereld; de donkere hemel was hoog
boven de hooge toppen der boomen en het krijschen van een vogel leek van heel
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ver te komen. Een beetje huiverend en kleintjes liep hij dan eindelijk terug door den
schemertuin en de gemoedlijke groet van een oppasser verstoorde zijn stemming
niet. Cornelis vroeg hem, of hij biologie wilde studeeren, omdat hij altijd bij de
beesten zat, maar zijn moeder, die als hij naar bed was in zijn boeken bladerde,
begreep dat zijn hart naar andere dingen uitging. Oude sagen, Grieksche mythologie,
koningen en edellieden. De groote, avondstille tuin was een passende omgeving voor
helden en goden. - Nog veel later, in zijn studententijd, begon hij weer naar de dieren
te kijken en begreep voor 't eerst, hoe zijn moeder, die ze zoo goed kende, ze veelal
van gelijke schoonheid en belangrijkheid vond.
Nu liep hij regelrecht naar het laantje van de groote watervogels. Vanuit de verte
zag hij zijn moeder op het geliefkoosd bankje zitten. De flamingo's rekten hun roze
halzen en stonden dan weer onbeweeglijk naast hun kleine, troebele vijver. De lichte
geur van een bloeiende boom dreef op de warme lucht.
‘Dag moeder’.
‘Dag jongen’. Hij ging naast haar zitten.
‘Goed is het hier.’ Ze praatten wat, langzaam, over onverschillige dingen.
Dan zuchtte ze en zei: ‘de vogels zijn al even lui als de menschen’.
‘Ik ben niet lui.’
‘Neen?’
‘Ik liep over iets te denken op weg naar u toe, heel ijverig.’ Ze legde haar hand
op zijn arm, de vingers spelend uitgespreid en keek daarnaar.
‘Zoo - iets gewichtigs, Arjaan?’ Hij zweeg even en zij wachtte. Het was stil om
hen heen; de bloemen in de lange perken geurden.
‘Weet u nog wat u voelde, veel jaren geleden, twee en dertig jaar geleden?’
‘Toen ik jou pas had?’
‘Voor u mij hadt. Ik wilde weten, wàt u uzelf wel beloofde, omtrent dat kind, dat
komen moest.
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‘Wat ik mezelf beloofde,’ herhaalde ze langzaam.
‘Ja, een vreemde vraag?’ Toen bleef het stil, een korten tijd.
‘Ik zou moeder worden, voor de eerste maal, en ik hoopte op een dochter’.
‘Waarom een dochter?’
‘Ik was jong, Ar, drie en twintig jaar, ik had mijn eigen meisjestijd nog maar kort
achter den rug. Ik kende dus zoo goed het leven van een meisje; ik wilde dat als 't
ware over doen in mijn dochter, zooveel mooier en beter over doen. Als kind - mijn
ouders zijn al lang dood en ik wil hun niets verwijten, - als kind ging niet alles zooals
het wel moest met me. Later word je je dat bewust; dan zie je alle fouten van je
opvoeders, en je ziet weer die jeugd aan je voorbijgaan, duidelijk, zonder dat er iets
wordt verbloemd. Je huilt, omdat het niet mooier en reiner was, je voelt weer al die
kindertranen, en dan beloof je je zelf, dat je ze zal verzoenen in je kind.’
‘En toen kreeg u een zoon, en later nog eens: een zoon.’
‘Ja; - het hinderde niet zooveel voor m'n gevoel, toen je er eenmaal was. Maar
kijk, ik ben toch wel heel dankbaar, dat ik Miep gedeeltelijk heb mogen opvoeden,
hoewel - och’. ‘Iets aan de hand met Miep?’
‘Nee, ze is van middag bij me geweest.’
Even dwaalden zijn gedachten af naar Miep, die nog veel bij hen kwam, die na
haar moeders dood eenige jaren in hun huis had geleefd. Mevrouw Verscheer dacht
ook aan Miep, aan haar droefheid van dien middag, haar tranen. Ze keek voorzichtig
naar haar zoon en zag een nadenkenden trek om zijn mond.
‘Wat peins je nog?’
‘U bent wel een heel lieve moeder,’ zei hij. ‘Ik wilde dat u u zelf beloften had
gedaan, maar u was vervuld van beloften voor het kind.’
‘Natuurlijk; ik begrijp je niet, jongen; wat zou ik mezelf dan beloven?’
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‘In de eerste plaats: een gezond, krachtig kind, een kind dat u dankbaar zou zijn voor
het leven. Dan: een kind dat iets zou gaan beteekenen, dat een groot man zou worden,
een man van waarde voor de menschheid.’ Ze glimlachte.
‘Is grootheid dan geluk, jongen?’
‘Dat is de vraag niet; en trouwens, grootheid geeft meer kans op geluk dan kleine
alledaagschheid, zoudt u niet denken?’
‘Ik weet-het niet, ik heb nooit gedacht dat jullie klein en alledaagsch zoudt zijn,
maar zulke heel hooge idealen....’
Hij vond het onnoodig haar zin af te maken. Ja, dacht hij, en daardoor zijn wij nu
maar die wij zijn. Een vrouw is zeker niet anders; een vrouw is tevreden met ieder
kind; ze zal het liefhebben, liefhebben en nog eens: liefhebben. Maar een man....
‘Hoe lang is vader nu dood?’
‘Zes jaar.’
‘Och ja, zoo lang al.’
‘Het is vreemd dat je zoo praat, Arjaan, wat had je toch gewild? Valt je ouwe
moeder je tegen? Zoo gaat het. In mijn tijd kende ik de nieuwe denkbeelden,
tenminste, dat heb ik me zoo verbeeld - maar nu - je moest trouwen, jongen’.
Hij lachte even. ‘Wat een sprong, moeder’.
‘Ik geloof dat je graag een kind zoudt hebben, niet?’
‘Ik weet het niet, of ik dat zou durven: mijn kind.’
‘Nou?’
Langs de hekken van de dommelende vogels kwam met langzame, zware tred een
oppasser aan. Ze luisterden alle twee naar zijn schuifelende stappen door het grint.
‘Het wordt tijd om te sluiten; zullen we ons maar vast opmaken?’
‘Even nog door den tuin, en de hoofdingang uit?’
‘Goed’. Ze nam zijn arm en tuurde voor zich uit op het grauwe pad. Er loeide een
beest langgerekt en vragend door de stilte.
‘Wat huiveringwekkend moet dat klinken, in de groote
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steppen, 's nachts, onder een sterrenhemel,’ zei ze.
‘Ja.’
‘Waar praatten we toch over, over jouw kind; hoe moet dat wel wezen, Arjaan? een held, een heilige?’
‘Och moeder, dat is immers ondenkbaar, mijn kind.’
‘Maar waarom dan?’
‘Het zou een zon moeten zijn, want een zon wordt door iedereen gezien.’
‘Een Don Juan dus, die alle meisjesharten schroeit.’
Hij glimlachte, een beetje schamper en toch weemoedig.
‘Neen, geen Don Juan. Kom, laten we over wat anders praten.’
‘Een zon,’ zei ze peinzend, ‘ik zal het niet vergeten, een zon.’ En weer dacht ze
aan Miep's beschreid gezichtje en hulpeloos ineengedrongen schouders. Wat vreemd
- een zon. -

II
Adriaan kwam uit het Concertgebouw. Hij haastte zich niet los te komen uit den
stroom van menschen, want hij wilde toch op Cornelis wachten. Cornelis was violist
in het orkest. - Even nog, dacht hij, konden ze samen naar zijn kamer gaan, een sigaar
rooken; daarna zouden ze bij moeder eten.
Langzaam liep hij naar den zijgevel. Misschien bleef Cornelis nog napraten met
de collega's. Maar neen, daar was hij al, lachend, met eenige anderen, in de
deuropening.
‘Zoo; goed gestreken vanmiddag, nie-waar?’
‘O ja, als altijd.’
‘Jij hebt er geen verstand van. Dacht je dat het altijd vlekkeloos was? Vlekkeloos
is alleen de moeder Gods, - ik spreek in ernst, dit tot je geruststelling. -’
‘Zeg, als je zoo speelt, altijd het werk van anderen, van groote meesters’ ‘Of kleine leerjongens -’
‘Heb je dan geen drang in je, zelf eens wat te scheppen?’
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‘Ik schep het mee, door het uit te voeren. Wat heb je aan muziek die niemand spelen
kan?’
‘Juist - maar is je dat genoeg?’
‘Wat wou je - dat ik ging componeeren, terwijl ik weet het niet te kunnen?’
‘Weet je dat zoo zeker.’
‘Ja.’
‘En je legt er je bij neer. - Mij lijkt het beroerd, altijd de gedachten van anderen
te vertolken’.
‘Gedachten? wat beteekent: gedachten? Hoor eens, muziek is maar muziek, het
meest volmaakte tijdverdrijf.’
‘Op die manier maak jij van je heele leven een tijdverdrijf.’
‘Ja, lijkt jou dat minderwaardig, doe jij meer?’
‘Ik zou meer willen doen, mijn handen jeuken, maar -’
‘Natuurlijk: máar. Ik vraag naar de uitkomst, niet naar de edele voornemens. Kijk
nou eens: als ik ging componeeren, - om je de waarheid te zeggen: ik heb het verlangd,
ik heb het gewild, hartstochtelijk -’.
‘O zoo -’.
‘En het ook gedaan.’ Hij lachte. ‘Imitatie man, niets dan slappe imitatie; Schumann,
Mendelssohn, maar dan zonder Schumann of Mendelssohn erin. Een gave melodie,
lieflijk, een tikje weemoedig, dat is mijn genre, weet je. De viool leent er zich ook
zoo toe. Ik kan een kort motief van Schumann nemen, twee nootjes, dat is al het
allerkortste - en dan een stuk spelen, hoe lang wil je het hebben, drie minuten, vijf
minuten? Vijf minuten, dan wordt de soep al heel dun.’
‘Maar heb je je er ernstig op toegelegd, er studie van gemaakt.’
‘Nee, zelfs dat heb ik niet gekund.’
‘En je sprak van: hartstochtelijk willen.’
‘Ik had beter gedaan te zeggen: hartstochtelijk vloeken, omdat ik voelde, zelfs niet
te kunnen willen. Maar dat is iets. De groote massa vervloekt niet zijn noodlot. En
dan zijn er de heel, heel enkele, die niet vloeken, en niet hun mond vol hebben van
wat ze wel
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allemaal zouden willen bereiken, - die eenvoudig doen.’
‘Dat zijn de grooten, ja. - Heb je Dostojewski's Schuld en Boete kort geleden
gelezen?’
‘Hè? Dostojewski, nee, nooit gelezen.’
‘Zoo - merkwaardig, je woorden lijken daaruit genomen.’
‘Och ja, mijn woorden zelfs zullen den indruk maken van nagepraat te zijn.’
Ze hadden het huis bereikt waar Adriaan woonde. Op zijn kamer gekomen wierp
hij met een slag de verandadeuren open. Een zoete geur van late bloemen en versch
hooi woei streelend om hem heen, maar hij voelde het niet.
‘God, waarom leven we, als we niets kunnen, niets; opgesloten zitten tusschen
alle zonden en zwakheden van wie voor ons zijn geweest. Dwaasheid; voor die enkele
grooten waren er evenzeer de omstandigheden die belemmerden, bonden; en ze
sneden de banden door, ze hakten alles weg om zich, maakten zich een pad. Maar
wij - waarom leven wij. “Tja, ik weet het niet kerel,” antwoordde Cornelis luchtig. Ik weet alleen, dat je
er niet over denken moet. Niet zoo grübeln. Geniet van den dag, die is soms goed.
Vanmiddag bijvoorbeeld, hebben we mooi gespeeld; - jij hoort dat zoo niet, maar
voor mij was het een klein geluk.’
Ze stonden nu zwijgend in de open deuren. Cornelis spitste zijn mond tot fluiten
en keek van ter zij naar Adriaan. Meest had hij veel eerbied voor zijn broer, maar op
dat oogenblik vond hij hem een beetje sukkelig. Die geleerde menschen maakten het
zich zelf zoo moeilijk, dacht hij. Ja, het leven was nu eenmaal zoo'n lolletje niet;
toch, troost vond je overal. Er was allereerst de muziek, de goddelijke. Hij lachte.
‘Hoor die vogels weer te keer gaan; wie het schraalste instrument heeft, maakt het
meeste lawaai. Zeg - ik moet op avontuur uit, vannacht.’
‘Vannacht?’
‘Tegen den nacht. Want de maan komt pas laat op
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en de maneschijn is onontbeerlijk. Een serenade op groote schaal, met z'n tienen
zullen we zijn. Tien liefjes moeten er bekoord worden, om beurten.’
‘Maar ieder bekoord liefje lokt er één tot zich, en de tiende held zal alleen komen
te staan onder haar balkon, zou je niet denken?’
Cornelis lachte. ‘Wel nee - Kijk, we houden verzamelen in een gezellige
artiestenkroeg; daar zullen we eerst onze route vaststellen. Geen van allen heeft zijn
instrument bij zich; het leek een ieder eenvoudiger, dat straks nog even op te halen
in 't voorbijgaan. En we blijven hangen; als er één weg wil, schijnt de maan nog niet.’
‘Jullie zijn te modern voor zulk spul.’
‘Wij niet, maar de vrouwen. Heb je dat wel gemerkt, zeg, hoe modern de vrouwen
tegenwoordig zijn?’
Adriaan lachte spottend. ‘Ik zal er eens op letten. Maar we moesten nu eerst gaan.’
Mevrouw Verscheer zat dien middag in hare koele achterkamer te lezen. Na de koffie
had ze eerst wat in haar tuin gewandeld en voelde zich besluiteloos. Eigenlijk moest
ze naar 't Concertgebouw gaan - wat zou Cornelis wel denken - maar veel liever
wilde ze in het dagboek lezen, dat Miep dien morgen had gebracht. Dat lieve kind;
een beetje hijgend had ze gesproken. Tante, hoor eens, ik heb u nu eenmaal verteld
van me zelf, van mijn geheim. En telkens als ik hier kom, kijkt u zoo lief en bezorgd
naar me, alsof u graag wilde weten, wat er nu allemaal in me omgaat. Daarom, als
u wilt, moet u mijn dagboek lezen; zoo hier en daar, maar nooit iets ervan zeggen,
hoor.
Verwonderd en nieuwsgierig had ze het opengeslagen, Miep's dagboek. Och, wat
een mooie dingen had dat kind geschreven; zìj had haar daartoe stellig niet opgevoed.
Het moest een gave zijn. Ze las aldoor maar voort, heel langzaam. Telkens kwamen
de tranen in haar oogen. Miep, die van haar jongen hield. En Arjaan zou het wellicht
nooit weten. Toch leefden ze zoo dicht bij elkaar,
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spraken elkaar, als vrienden. Als onder een schaduw ging hun leven voort, en het
hielp niet te vragen: waarom? Ze las, van begin tot eind, en daarna nog weer wat
haar het mooiste toescheen:
‘'s Morgens, zoodra ik ben opgestaan, kniel ik bij het venster, en kijk naar den
grooten hemel. De morgenlucht is heel koel aan mijn naakten hals. - O nieuwe dag,
wat zal ik met je doen? - Soms bewegen er langzaam uitgestrekte wolkenlanden,
soms zijn er vlug witte wolken als scheepjes aan 't varen. Och, de dag is machtiger
dan ik; wat zal de dag doen met mij? Zal ik hem weer tegen komen, als laatst, bij het
water waar de zon spelend in glinsterde? Ik meende dat hij wel stil zou staan om met
me te praten, maar hij ging voorbij - voorbij als de licht-sprankelende golfjes. Nieuwe
dag, zal ik hem weer tegenkomen?
De menschen zullen zeggen: je kent hem niet, want sinds jullie beiden volwassen
zijn, heeft hij je nooit over zijn innerlijk gesproken. - Hij hoeft ook niet te spreken.
Ik ken hem zoo goed. Ik weet wel dat hij me veel van zich zelf zou kunnen vertellen,
dat ik nu niet zeggen kan. Maar als hij het zegt, zal ik voelen het toch alles te hebben
geweten. Zijn woorden zullen van buiten af tot mij komen, en toch zal het zijn, alsof
mijn eigen hart ze me zegt.
O jij, ik ken je zoo goed.
Als ik 's nachts wakker word, en ik ga overeind zitten in bed, dan leun ik mijn hoofd
tegen den muur, en denk aan de hemelsche machten, waarover Goethe sprak. Ik
geloof niet dat ik ze ken. De torenklok klingelt hoog en helder, ieder kwartier. En
ieder kwartier steekt de torenwachter zijn trompet naar de vier windstreken en blaast
het kort signaal. Er is dus nergens brand, de stad ligt veilig aan den voet van den
toren. Hij ziet niet de brand in menschenharten, hij weet niets van de tranen die ik
schrei en van mijn wanhoop omdat ik toch de hemelsche machten niet ken. Maar
heel gauw drogen mijn tranen
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weer, en ik ben gelukkig, omdat ik zal kunnen inslapen, denkend aan hem, dien ik
lief heb. Het is me dan of ik de eeuwigheid in ga met hem. Zou ik toch de hemelsche
machten kennen?
Confucius leefde vijf eeuwen voor Christus. Wat is dat ondenkbaar lang geleden. En
toch was voor hem de wereld al zoo oud - zoo oud. Hij dichtte over het lot der
menschen:
De som van zijn kort leven is een arme
En barre heuvel waarop onkruid tiert.

En een ander Chineesch dichter, die leefde in het midden van de 19de eeuw, heeft
gezegd:
Arbeid en zorg en een klein beetje liefde,
Altijd het zelfde, tot het donkre graf
Ons opneemt en de bloemen uit ons spruiten.

Het is wel heel hopeloos. In die 24 eeuwen zou de mensch geleerd hebben, dat er
tusschen het onkruid een bloem zou kunnen bloeien. En een spelend kind dat de
bloem plukt, zal er even naar kijken, met blije, verraste oogjes, zal hem misschien
aan zijn moeder brengen. Dank je lief kind, zegt de moeder, maar eigenlijk, in haar
hart, geeft ze niets om zoo een gewone bloem. Och, ik wil gelooven in de zedelijke
vooruitgang van de menschheid.’ Mevrouw Verscheer deed plotseling het boek dicht: ze hoorde de jongens komen.
Een beetje verschrikt keek ze rond. Meest liep ze hen tegemoet, maar ze dorst Miep's
dagboek niet uit handen leggen, zoo dat een ander het zou kunnen opslaan. Ze had
zich ook verlaat door al dat lezen. Adriaan en Cornelis kwamen binnen. Ze stond op
en kuste hen.
‘Moeder, wat klemt u daar angstvallig tegen uw borst; het lijkt wel een
poëzie-album.’
‘Toe, kom jullie hier nog even zitten, ik ben wat laat - we kunnen over vijf minuten
aan tafel gaan.’ En ze dacht: wat ziet Cornelis toch dadelijk alles.
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‘Nou? is het met of zonder plakplaatjes; ik houd zoo van die dingen’.
‘Zonder plaatjes en zonder poëzie, het zou niet in je smaak vallen, Kees’. Ze sloot
het weg in haar bureautje. ‘Zie zoo, een mooi concert geweest vanmiddag? Ik kon
niet komen, of liever: ik had niet de rechte lust. Ik heb maar een beetje stil gezeten,
en - en zoowat gepeinsd.’
‘Wilt u vanavond misschien een deuntje?’
‘Graag, maar dan iets eenvoudigs, iets ouds, waarnaar Confucius ook al zou hebben
kunnen luisteren.’
‘Confucius, Arjaan, kom te hulp, was dat niet een Chinees van voor de jaartelling?’
Ze lachten. ‘Moeder, hoe komt u daarbij?’
‘De Chineezen hebben een wonderlijke muziek; om te beginnen een andere
toonladder, zeven heele tonen, meen ik. Het zou u niet bevallen, nooit eens dat milde
halve toontje waaraan wij zoo gewend zijn.’
‘Och ja,’ zei ze verstrooid, ‘Confucius was een wijs man, maar je zult wel gelijk
hebben, jongen.’
Toen Adriaan en Cornelis in den tuin zaten te rooken, kwam Miep. Ze was een
tamelijk groot meisje, met een wat al te spits en mager gezicht. Toch zag ze er niet
ongezond uit. Haar donkere oogen hadden een mooie, warme glans, en ook haar
zwart golvend haar glansde. Ze brak een bloeiend roosje af van de klimroos bij de
veranda en stak het op haar witte blouse.
‘Denk aan de doorns, Miep.’
‘Een doornenprik is zoo erg niet, en de roosjes zijn mooi.’
‘Je zult een verstandige vrouw worden,’ zei Adriaan, ‘de dingen tegen elkaar
afwegen, dan bewust kiezen.’
‘En heel modern ook’.
‘Kees heeft eenmaal een vooroordeel tegen moderne vrouwen’.
‘Ik? - was het maar waar.’
Ze kwam bij hen zitten en het gesprek stokte. Ze kenden elkaar zoo goed, dat ze
nooit als vreemden converseerden.
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Adriaan dacht aan zijn nieuwe leerlingen; er was een meisje bij, dat op Miep leek.
Hoe heette ze toch? Heel nadenkend keek hij zijn rookkringetjes na. Nou, het deed
er niet toe, natuurlijk. Hij voelde zijn kleine gedachten in tragen gang voorbijdeinen.
Een Zondagavond in moeder's tuin, hoe dikwijls had hij dat doorleefd - mocht het
leven heeten? Een sigaar, een kop thee, Miep's vlugge, driftige gesprekjes, die soms
deden lachen. Dan de viooltonen, een warme golf van klanken door den donkerenden
avond. Het stemde behagelijk, glimlachend weemoedig, want moeder vroeg om
oude, gevoelige deuntjes. Meer was er niet. Later liep hij terug met Cornelis, ze
praatten dan meest niet veel. Meer - meer? Hij deed een flinke trek aan zijn sigaar,
en blies de rook krachtig weg. Wat wil je, klonk het in hem, - dwaas, wat wil je meer?
Miep dacht aan Adriaan's woorden: je zult een verstandige vrouw worden. Had
hij gespot? Hij was anders dan vroeger, den laatsten tijd, zoo stil en nadenkend. Of
meende ze dat maar, omdat zij zelf - nadenkend was geworden? Zou hij dan lief
hebben, als zij? Hoe graag zou ze hem nu vragen, luchtigjesweg: Adriaan, waarover
peins je? - En als hij haar dan naar waarheid antwoordde -: Ik denk aan een meisje,
Miep, een mooi, blond meisje, ze heet - Hoe zou ze heeten? Een vreemde, trotsche
naam. Cornelis beschouwde hen beiden, en neuriede zacht. Hij zag dat Miep mooi was
dien avond, en dat Adriaan er heel niet op lette. Het leven van dat oogenblik boeide
hem. Ze bleven zwijgen. Hooge witte wolkjes dreven langzaam over hun hoofden
heen, kleine vliegjes zwermden om de rozen, waar een laatste zonnestraal viel.
Mevrouw Verscheer kwam met het theeblad.
‘Miep, schenk jij thee?’
‘Graag tante.’
‘Waar hadden jullie het over?’ Miep lachte, hoog en scherp.
‘Waarom vraagt u dat? nergens over; goede vrienden
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weten te zwijgen met elkaar’. Niemand antwoordde en blozend boog Miep zich over
de kopjes. ‘Nou, willen jullie thee? Zeg tante, ik laat me een beeldige japon maken,
een wandeltoilet.’
‘Welke kleur, kind?’
‘Zandkleur, met oud goud.’
‘Heel goed, bij je donker haar’, zei Cornelis prijzend.
‘Kees, ik geloof dat jij smaak hebt; wat voor hoed zal ik er bij nemen?’
‘Kersrood, met donkere beukenbladen.’
Weer lachte ze, een beetje te luid. ‘Zoo gedecideerd zeg je dat.’
‘Ik heb een vrouw gezien - in Parijs - die droeg een japon van oranje satijn; daarbij
had ze een pauwblauwe hoed op, - zwarte oogen en zwart haar, - op de voorste rij
stalles, - het heele orkest was in de war.’ Ze lachten. Maar Adriaan stond op. ‘Een
echt verhaal voor Kees.’
‘Nou, het is toch al zoo onschuldig mogelijk.’
‘En toen, Kees? herstelden jullie je weer?’
‘Och, heelemaal de oude word je nooit meer na zoo iets’. - Ze volgde Adriaan met
haar oogen; nu stond hij wel buiten het bereik van haar stem, en het gesprek met
Kees liet ze rusten. 't Was of het verdriet in haar smeekte om tranen, die vrij uit
vloeien mochten.
‘Kees, toe Kees, speel nu wat viool, want ik moet vroeg naar huis’.
‘Wie wacht er op je?’
‘Niemand, maar daarom kan ik toch wel naar huis moeten’.
‘Goed dan.’ Hij stond op en liep de kamer in.
Met een zucht strekte Miep haar hand uit naar mevrouw Verscheer.
‘Tante.’
‘Lieve kind.’ Ze zocht naar meer woorden. - ‘Nu - ben ik toch al zoo oud, Miep,
maar ik geloof niet, wel eens eerder zulke droevige oogen te hebben gezien’.
‘Kijk dan maar goed naar me, kijk, zoo veel droefheid.
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Weet u wat het is, zoo vurig iets te willen bereiken, en het niet te kunnen?’
‘Ik geloof wel, dat veel menschen het onbereikbare willen. Arjaan bijvoorbeeld.’
‘Arjaan ook? - wat dan, wat is het?’
‘Dat kan ik je niet zeggen, het leek me zoo vreemd.’
‘Wanneer heeft hij daarover gesproken?’
‘Een paar maanden geleden, voor de vacantie.’
‘Mij dus niet, mij wil hij niet bereiken. God, ben ik zoo weinig verheven, zoo
waardeloos? Ik weet wel, als hij er is, dan praat ik over banale dingen. Ik kan hem
toch niet mijn dagboek laten lezen? Tante, waarom kan dat niet, waarom doe ik het
niet?’
‘Een vrouw wil veroverd worden, Miep, niet zich zelf geven.’
‘In mijn hart niet; in mijn hart geef ik toch immers mezelf, iederen dag, ieder uur.
Waarom moet er die schijn bestaan voor een meisje? Waarom vraag ik hem niet,
Arjaan -’ Ze brak af, maar in haar klonk het luid: Arjaan, wil je mijn man zijn, Arjaan,
de vader van mijn kinderen. Er klonken de eerste tonen van een rustige melodie. Miep hief haar hoofd op en
over haar oogen vloeiden de tranen. Muziek, dacht ze, muziek voor hem en mij; nu
in ons eigen stille huis zitten, en zwijgend de zingende tonen hooren van onze ziel.
- Ze wendde zich om toen ze Adriaan hoorde komen, die zijn plaats weer innam. Nu zit ik veilig, met mijn rug naar je toe, je kunt mijn oogen niet zien. En het is me,
of heel mijn lichaam denkt aan jou en roept om jou. - Toch ben ik veilig; - dat doet
die schijn. Misschien zou ik den schijn niet willen missen, ik weet het niet. O, de
muziek is voor jou en mij, hoor je het wel, hoor je wel. Och Arjaan, waar denk je
aan? wat is het, dat je bereiken wilt en niet kunt? Schijn, schijn, als je maar wilt
bereiken wat in je is, binnen je grenzen. Maar daar buiten? Maak je zelve zoo groot,
dat je niets meer weet dan je zelve, en alle grenzen worden weggedrongen. God, was
dat een opperst egoisme,
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niets dan je zelve? Neen, het moest goed zijn, al begreep ze het niet volkomen. Het
onbereikbare zou wegvallen? Ze peinsde er over. De melodie was uit. Nu stond ze op, en gaf Adriaan een hand.
‘Dag.’
‘Ga je al? dag Miep’.
Mevrouw Verscheer liep met haar naar binnen. ‘Wil je je dagboek terug hebben?
Vanmiddag heb ik het gelezen. Ik dank je er wel voor. Ik kan het niet zoo goed
zeggen, hoe mooi ik het vind.’
‘Geeft u het me terug, ik moet er in schrijven vanavond.’ Ze groette ook Cornelis
en dankte hem voor zijn spel. Mevrouw liet haar uit. Maar in de gang kustten ze
elkaar en schreiden.
‘Laten we even, heel even op de trap gaan zitten, tante; ik kan zoo niet weggaan.
Blijft u bij me. Ik heb zoo'n dwaas, zoo'n sterk gevoel, weet u. Daar ben ik toch blij
om. Ik zou alles willen kunnen voelen, en over alles heenlachen, als het moet. Ik wil
met gratie mijn mooie japon dragen, en dan zal ik zoo doodgewoon, als een ijdele
vrouw door de straten loopen en onderwijl zal mijn hart me pijn doen door zijn volte.’
‘Miep, wees nu wat rustig, kindje.’
‘Rustig? goed, ik zal nu rustig zijn. Weest u dan niet bedroefd over me, want ik
ben toch ook zoo gelukkig.’ Cornelis was teruggeloopen naar den tuin en liet zich in een stoel vallen.
‘Wat vind je van Miep?’ zei hij.
‘Miep is Miep, hè? bijna ons zusje.’
‘Bijna, ja. Hoe lijkt ze je, als vrouw?’
‘Als vrouw voor mij? dank je. Haar stem is me te scherp.’
‘Dat alleen?’
‘Het is genoeg, zou ik denken.’
‘Zoo. Maar ze houdt van je, daardoor was haar stem zoo scherp vanavond. Ik moet
zeggen, je bent zoo wreed als - als Napoleon, geschiedenisman’.

Onze Eeuw. Jaargang 19

20
Adriaan lachte een beetje. ‘Het is grappig, maar de heele geschiedenis schijnt voor
jou te culmineeren in Napoleon.’
‘Goed, maar laten we niet afdwalen. Ze houdt van je, zeg ik.’
‘En ik zeg je, dat haar stem me te scherp is.’
‘Dat is onzin, want als je van haar hield, zou haar stem zoo week worden als mijn
viooltonen.’
‘Nou, dan is het wat anders, misschien zijn haar handen te groot.’
‘God, en moet daardoor dat arme kind haar leven verknoeien.’
‘Dat moet ze niet, en zal ze niet doen ook. Daarvoor heeft ze een veel te mooie
ziel.’
‘Houd je mond, je hebt geen recht te praten over haar ziel.’
‘Waarom niet?’
‘Waarom niet? jij schijnheilige kerel. Mag ik een kostbare viool aanraken, als ik
stomdronken ben? Bestaat er dan niet zoo iets als piëteit voor jou?’
‘Stil, daar komt moeder’. Hij stak Cornelis zijn hand toe. ‘Laten we toch niet
kibbelen, - over een meisje.
Ik houd niet van Miep, dat is alles.’ Hij glimlachte. ‘En jij?’
Cornelis haalde zijn schouders op. ‘Laat mij er buiten; een meisje als Miep is niet
voor mij; - maar nu ga ik denken, dat ze voor jou nog minder zal zijn, jij met je -’
‘Jongens, jullie maakt toch geen ruzie, terwijl ik even weg ben? Adriaan ziet er
uit, alsof hij niet van plan is, een stap te wijken. Toe, waar hadden jullie het over?’
‘Over Miep,’ zei Kees vlug.
‘Jullie tweeën, - over Miep - maar het klonk of jullie kibbelden.’ - Ze wist niet
naar wien ze het meest zou kijken; Kees leek zoo opgewonden en driftig - maar
Adriaan was heel koel. Het maakte haar een beetje angstig en verward. Ze probeerde
te glimlachend ‘Nou jongens?’
‘Och, het heeft niets om 't lijf, moeder, werkelijk
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niet. Kees vlamt als een stroovuurtje. Ik geloof dat hij me iets wil verwijten, maar
ik weet niet wat.’ Hij lachte. ‘Kom, wat doet het er ook toe. Krijgen we nog thee?’
‘Ja zeker’. Ze wendde zich af, en onder het theeschenken zei ze, en liet haar stem
heel rustig klinken: ‘jullie houdt toch van Miep, niet? Ze praat soms een beetje anders
dan haar hart is, maar ze blijft hoop ik nog altijd het zusje voor jullie, Arjaan?’ Ze
reikte hem het eerst de thee en keek hem aan.
Hij zag in haar even vochtige oogen de bewogenheid, die weinig paste bij haar
effen woorden en een oogenblik kwam het bij hem op dat Cornelis gelijk kon hebben.
Hij voelde zich gestreeld, en er kwam een glimlachje om zijn mond.
‘Natuurlijk, Miep is ons zusje. Daar waren Kees en ik het over eens, geloof ik’.
Ze gingen zitten en dronken langzaam hun thee, en hoopten, ieder van den ander,
dat hij iets zeggen zou, iets heel nieuws.
‘Miep is werkelijk begaafd,’ zei de moeder.
‘Muzikaal is ze niet, wel?’
‘Ze schrijft. Er zal misschien een novelle van haar opgenomen worden in Eigen
Haard’.
Adriaan schaterde. ‘En dat zegt u bijna plechtig, moes’.
‘Nou, zoo min is het toch ook niet, en het is haar allereerste poging.’ Maar ze had
een beetje bedeesd gesproken, als voelde ze spijt over haar woorden. 't Was haar of
ze Miep's dagboek weer open in haar handen hield, en de warme woorden om haar
heen zoemden. Maar nu stootte ze zoo pijnlijk tegen Adriaan's onverschilligheid. Al
dat mooie zou hij ontwijden, dat mocht toch niet. Kon ze nu maar even bij Miep zijn;
ze wilde haar dringend toefluisteren: sluit het weg, sluit alles weg voor hem. Voor
hem, haar Arjaan. Ze huiverde. Voor 't eerst misschien zag ze haar jongen tegenover
zich als een vreemde man, een man, dien ze niet lief had. Maar meteen ook kwam
haar moederliefde met volle scheuten in haar
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hart terug. Mijn jongen, dacht ze, mijn jongen - en toch had ik je anders gehoopt.
Plotseling kwamen haar Adriaan's woorden te binnen: wat heeft u u zelve beloofd
omtrent het kind dat u verwachtte. Vreemd, waarom ook weer vroeg hij dat? Ze zocht
naar de draad van hun gesprek, maar door haar verwarring en schrik kon ze zich niet
anders herinneren dan dat eene. Niets had ze zichzelve beloofd. Een flink kindje met
blozende wangetjes; - geen zoon, die een groot man zou worden. Had ze dat moeten
doen? en had ze daardoor - Och, wat waren dat voor dwaze, dwaze gedachten. Ze
zou zich zelf maar van streek maken; - ze was toch een goede moeder geweest, altijd.
Als ze daar nu aan moest gaan twijfelen, terwijl ze alleen was achtergebleven en haar
beide jongens volwassen waren - God, dat kon toch niet. Ze noemde zich zelf zoo
graag een gelukkige oude vrouw, een vrouw die alles had bereikt in haar leven wat
ze wenschen kon. Och - Alles bereikt?
‘Moeder, ik zal muziek voor u maken, hè?’
Ze glimlachte. ‘Graag jongen. Wat is het toch heerlijk, dat je zoo mooi speelt,
Kees, en het altijd maar doen wilt voor me. Toen jullie klein waren, verlangde ik
dikwijls naar muziek in mijn huis.’
‘En nu heeft u het dan.’ Hij gaf haar een zoen in 't voorgijgaan. En even later
luisterde ze naar zijn viool, met tranen in haar oogen, die ze zelf niet goed begreep.

III
Een beetje lusteloos zat Adriaan aan zijn schrijftafel. Het getemperd groene licht van
de studeerlamp viel over zijn handen en de dingen onder zijn bereik: een stapel
schriften, wat boeken, een klokje dat zacht tikte. Hij schoof zijn stoel wat weg, en
leunde achterover. Elf uur al, dacht hij, terwijl ik die opstellen nog na moet zien.
Maar hij veranderde niet van houding. Hij dacht wel even, wie zou het goed hebben
gemaakt, en wie slecht, maar dwaalde toen weer af, en nam een boek op, waarin
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hij begon te bladeren. Wanneer zou hij het Hester brengen, dat boek? Morgen? in
den avond of 's middags. 's Middags was misschien, - hm - meer comme il faut. Maar
in dezen tijd van 't jaar, de late herfst - hield hij zooveel meer van 't lamplicht dan
van den grauwen, zonloozen dag. Aan 't begin van den avond dan. Gisteren had hij
Hester ontmoet, toevallig, op straat, - gisteren pas? Hij glimlachte. Ja, zeker. Ze
praatten een beetje. Hun wegen liepen samen, ineens. Ze was nog weer mooier
geworden, een klein beetje ouder, bloeiender. Juffrouw ter Borg, had hij gezegd, en
zij: waarom noemt u me niet meer Hester? Als ik dat doe, moet u mij ook bij mijn
naam noemen. - Was het kinderlijkheid van haar geweest dat te zeggen, zoo
eenvoudigjes? Hij betwijfelde het. - De man moet nog geboren worden, die een
vrouw zal vragen; tot nu toe hebben de vrouwen ons gevraagd, verzekerde hem eens
een vriend. Daar was dan toch iets van waarheid in. Maar bij 't afscheid had ze zijn
naam vermeden. Hem een hand gegeven en gezegd: u komt dus dat boek brengen?
Graag. - Met een ruk verschoof hij zijn stoel tot aan de tafel. God ja, ze was mooi
en rijk - maar als ze hem dan nu gevraagd had, zou ze heel lang op antwoord moeten
wachten. Hij wilde immers niet aan trouwen denken. En altijd ook kwam het weer
boven, dat oude, - dat oude gezeur. - Over elven; hij zou vlug die opstellen nakijken.
Hij greep een potlood en begon. Een paar schriften maakte hij klaar, in éénen door.
Toen stond hij plotseling op en liep de kamer rond. Wiesje heette ze, een echte
poesennaam, Wiesje, kleine kat. Donker, vurig, en soepel van bewegingen, en dan
die aanstekelijke lach. Waarom bleef dat alles zitten in hem, alsof hij nog van haar
hield. Ja, hij had van haar gehouden, acht jaar geleden. En twee jaar lang had ze zoo
haar spelletje met hem gespeeld. Hij zag het nooit, begreep het nooit. Zijn vader
moest een ongeluk krijgen, een lang en ellendig ziekbed doormaken, voor hij er
achter kwam, wat voor schepseltje zijn Wiesje was. - Het werd een heel treurige
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gedrukte tijd in huis. Zijn vader stierf, en haàr zag hij niet meer, zag haar tintel-oogen
niet, hoorde niet meer haar zoet klinkenden lach. Wiesje, - zei hij halfluid, je bent
toch mijn vrouw geweest. Och, laat ik niet zeggen, dat ik heel veel van je hield. Wat
is liefde? ik zal dat wel nooit weten. Maar voor zoover ik dat kan, liefhebben, had
ik jou toch lief, meer dan mijn moeder, alleen: niet meer dan mezelf. Een schamel
klein beetje - hoe dorst ik het je aanbieden; maar - je zult er mij zeker om gevraagd
hebben? Natuurlijk, gesmeekt heb je mij er om Ik houd van je, zei je altijd, Ar, ik
houd zoo van je. - En dan volgde het feest van de omhelzingen, de vele, vele kussen.
Wiesje, God, laat ik niet weemoedig worden, kleine kat; het geld viel ook niet mee,
wel? En je kon toch begrijpen dat ik eens genoeg zou hebben van je. Maar je hieldt
de eer aan jou, je bedankte mij het eerst. Ik gun je die eer, mijn kind. - En moest dit
alles nu op een goeden dag een biecht worden aan Hester? Kijk Hester, zoo ben ik
mijn leven begonnen, en nu ik dit alles achter dan rug heb, nu zie ik hooge idealen
omtrent een zoon, die de wereld zal bevrijden van veel slechts, die alles zal vermogen,
wat ik niet vermag, die zal kunnen spreken, dichten, schrijven, maar spreken vooral.
Hij zal niets bereiken, wanneer hij zijn leven begint zooals alle menschen het
beginnen, zooals ik het begon. Hoewel, de heilige Frans van Assisi was eens een
zeer lichtzinnig jongeling; - ik zal niet al te angstvallig zijn groei gadeslaan; ik zal
vertrouwen in hem. Maar vertrouwen in hem, is vertrouwen in mezelf, Hester, begrijp
je dat? Wat zou ze zeggen, misschien zou ze wanhopen aan zijn verstand. Maar als
ze dat niet deed? Och, ze was zoo jong, ze kon nauwlijks hebben nagedacht over al
die dingen. Een kind - droomde ieder jong meisje van een kind, of kwam ze niet
verder dan tot den geliefden man? Seit ich ihn gesehen, glaub ich blind zu sein.
Dwaasheid, hij wilde Hester anders hebben. En als ze nog een vrouw bleek te zijn
naar Chamisso's hart, dan: adieu Hester. Pas op, dat niet een man je trouwt
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om je geld alleen, want daarvoor ben je toch stellig te goed.
Hij ging weer zitten en nam een volgend schrift op. Zoo als vanavond verknoeide
hij zelden den tijd. Maar ja, Wiesje en Hester, twee vrouwen tegelijk aan de orde,
om van Miep nu nog maar niet te praten. Hij lachte. Wat stoof die Kees toch op laatst,
over Miep. Hij had eerbied voor Miep, bijna evenveel als voor Hester; mocht hij
daarom niet wat spotten? - Kom, die jongens hadden weer danig geknoeid. Karel V
en het verdrag van Verdun, vooruit. Hij zuchtte. Morgenavond dan maar, en vooral
niet te laat?
Fluitend liep Hester de trap op naar haar kamer. Heerlijk, den heelen avond had ze
aan zich. Ze lachtte. Het ging toch ook niet aan, altijd toe te geven aan de grillen van
de jongens. Hester, als je met mij meegaat, zullen we fijntjes soupeeren na afloop,
had Edu beloofd, en Hans praatte verlokkend van tien bioscopen waar hij heen wou.
Hester, dat is toch zoo komiek, telkens ergens anders een brok prachtfilm te zien
afdraaien; ga mee. - Ze ging veel met hen uit, maar ze moest ook kunnen weigeren.
Neen hoor, vanavond niet. Dag, amuseer jullie je; en dan kwam ze haar rustige kamer
binnen.
Ze draaide het licht op en sloot de lange, donkere gordijnen. Nog juist zag ze, dat
het een beetje regende, dat de menschen haastig liepen door de donkere straat. Even
voelde ze lust, naar buiten te gaan, blootshoofds, en fluitend. Waarom de menschen
toch dadelijk zoo verongelijkt en neerslachtig deden, als er een beetje regen viel?
Dat begreep ze niet. Iemand had haar eens gezegd: zoo'n gelukkig menschenkind als
jij kan niets begrijpen. Niets, dat was wat overdreven. En ze wilde juist graag
begrijpen. Moest geluk dan altijd hard maken en gesloten? Ze voelde zich soms zoo
wijd, wijd open staan voor alles wat van menschen kwam. Ze vond het geen kunst,
van de menschen te houden. Het woei haar
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zoo maar aan; ja, waarlijk, het woei haar hart binnen, de zachte genegenheid voor
anderen.
Daardoor was ze gelukkig. Ik geloof werkelijk, zei ze glimlachend, dat ik een
groot hart heb. Kom, ze zou nu werken. Niet daar maar staan bij de gordijnen en zich
zelf verheerlijken. Ze lachte hardop. Och, wat ben ik weer gelukkig vandaag. Toen
zocht ze haar boeken bijeen.
Even later diende de meid mijnheer Verscheer aan.
‘Laat mijnheer hier binnen, Annie’, zei ze, en dacht: is hij daar nu al? Ze hoorde
zijn haastige stappen.
‘Dag Hester.’ Het deed haar dikwijls goed, als een vreemde haar naam noemde.
Ze hoorde dan plotseling weer, hoe mooi dat klonk: Hester, en het was zij, zij zelve.
Ze glimlachte, onwillekeurig.
‘Dag, hoe heet je toch?’
‘Adriaan.’
‘O, op school hadden we maar uitgemaakt dat het Anton zou zijn. Wil je gaan
zitten?’
‘Graag’. Het trof hem, dat ze geen oogenblik verlegen was.
‘Verwachtte je me?’
‘Neen, hoe zou ik? maar het schikt me best, dat je nu gekomen bent.’
‘Hier is het boek.’
‘Dank je.’ Ze nam het op en las: ‘Over het contact der volkeren. Ja, dat wil ik
graag lezen.’
‘Het is dik, hè? en soms heel taai, maar begrijp je al eenigszins wat er in zal staan?
Zie je, als ik een titel lees, ga ik graag na wat ik van den inhoud weet, nog voor ik
het boek heb opengeslagen. Je komt dan soms op veel vermoedens, je schrijft als 't
ware hier en daar een regeltje van het boek. En daarna ga je zoeken, met veel
belangstelling natuurlijk, of je ook werkelijk je eigen regels terug vindt.’
‘Op die manier zoek je altijd je zelve.’
‘Ja.’
‘En hoe meer je jezelve vindt, des te liever wordt het boek je?’
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‘Natuurlijk Hester.’
Ze keek hem aan. ‘Zoo. - Maar ik houd juist van heel vreemde, onvermoede dingen.
Iedere zin is een verrassing. Je kunt haast niet verder lezen van plezier. Telkens neem
je een stukje nog eens over. Als de broers me zien, zeggen ze: kijk haar eens smullen.
- Je voelt je zelve niet meer, je weet alleen hoe mooi, of groot, of tragisch die andere
menschen zijn.’
‘Och ja, natuurlijk.’ Ze zwegen even. Hij dacht hoe mal het was, dat hij nu niets
wist te zeggen, en trok een paar rimpels in zijn voorhoofd, als hield iets ernstigs hem
bezig.
‘En’, zei ze, ‘heb je veel van jezelf terug gevonden in dit boek?’ Ze had het in haar
schoot gelegd, en haar handen rustten er op.
‘Veel niet. Een paar zinnen, en die stonden maar in de inleiding. Ik herinner me
toevallig, hoe het me verging - Over het contact der volkeren.
Lang geleden, dacht ik, leefde ieder volk op zich zelf. Het eigen land was zijn
wereld, waarvan het nauwelijks de grenzen kenden. Het dacht niet aan andere
volkeren, met andere taal en zeden, andere godsdienst. Het leefde en ontwikkelde
zich, maar het ontwikkelde zich in ééne, zijn eigen richting alleen. Je kunt hier even
afdwalen en nagaan waardoor die zeer eigen richting bepaald werd. Toen vergeleek
ik zoo'n volk met den enkelen mensch die zonder eenigen invloed van anderen zijn
leven ten einde leeft.’
‘Die mensch kan niet bestaan.’
‘Neen - maar je kunt het je denken. Stel je eens voor, dat je op een onbewoond
eiland werd geworpen; je bent alleen, je wilt leven.’
‘Zou jij willen leven?’
Hij glimlachte. ‘Waarschijnlijk wel.’
‘Alleen in de hoop, dat je weer zou gevonden worden en terug gebracht bij de
menschen.’
‘Houd je zoo veel van de menschen?’
‘Ja, maar ik voel wel, dat ik hiermee op 't oogenblik
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alles in de war stuur. Ga verder, wil je; ik neem aan, dat je alleen op je eiland bent.’
‘Nou, dan zal ik mezelf bekwamen in heel veel dingen’.
‘Je maakt je een boot, uit een boomstam, en daarmee vaar je de zee over, terug
naar de bewoonde wereld.’
‘Maar als ik nu niet weet van andere menschen die zouden bestaan, als ik dus niet
naar ze kon verlangen. Och, je bent een echte vrouw. Laat mij mijn vergelijking voor
wat ze is, en wil er niet aan tornen. Die oude volken bekommerden zich immers ook
niet om de cultuur van anderen. Ik blijf op mijn eiland, en lang voor mijn dood zal
ik alle mogelijkheden van ontwikkeling hebben uitgeput. Begrijp je?
‘Ja; en vond je iets dergelijks in dit boek?’
‘Ongeveer de zelfde vergelijking.’
‘Het is erg aardig. Je zult me wel kinderachtig vinden, dat ik je telkens in de rede
viel, maar je wekte mijn fantasie zoo op, 't was of je een sprookje ging vertellen.’
‘Heb je veel fantasie?’
‘Ik geloof het niet. Ik sta met mijn beide voeten op de aarde. Maar dicht om me
heen zijn veel menschen, die me beïnvloeden. Ze praten met me, ze roepen me bij
mijn naam; o, wat moet dat vreeselijk zijn op jouw leege eiland: je hebt geen naam
noodig.
‘Neen - en geen minderwaardige strijd om je van je soortgenooten te
onderscheiden.’
‘Waarom minderwaardig?’
Hij haalde de schouders op. ‘Omdat het je individualiteit doodt, onder den schijn,
die een vrijer leven te gunnen. Maar probeer eens, niets anders te zijn dan je zelf,
probeer het, en als het je gelukt, zullen de menschen je een wonder noemen.’
Haar oogen glansden. ‘Wat doet het er toe,’ zei ze luid, ‘hoe de menschen je
noemen. Neen, je hadt moeten zeggen: probeer het, en je zult heel gelukkig worden.
Misschien zou ik het dan probeeren.’
Hij keek haar glimlachend aan. ‘Verlang je zoo naar geluk?
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‘Natuurlijk. Maar dat niet alleen; ik verlang er zelf iets voor te doen. De menschen
praten zoo graag over het geluk, dat je in de schoot geworpen wordt en toch kan dat
niet het hoogste zijn. Je moet het zoeken en ervoor strijden, je moet het duur betalen
misschien.’
‘Dan zouden niet veel menschen het verkrijgen, want de meesten zijn zoo arm’.
‘Nee, niet vele. Een heel enkele zal het aan 't eind van zijn leven zien, zooals
Mozes het beloofde land, en hij zal sterven, voor hij het geheel en al bezat.’
‘Het moet dan wel iets heel moois zijn?’
‘Ja, heel mooi.’ Ze hield even op en zei zachter: ‘niet voor deze aarde misschien.’
Hij bleef haar aankijken. ‘Het is grappig, je zegt zoo dikwijls “misschien”, Hester.’
‘O ja? Vroeger was ik heel resoluut in mijn uitspraken. Dan zeiden de broers:
Hester weet het weer. Maar ik zie in jou nog den leeraar, die zoo veel meer weet dan
ik.’
‘Mag ik het boek eens terug komen halen?’ vroeg hij en stond op.
‘Graag, maar liefst niet al te gauw.’
‘Het zal mij niet hinderen, als ik nog eens zonder het boek van je wegga.’ Maar
weer viel het hem op, dat ze niet bloosde.
‘Ik zal je even uitlaten,’ zei ze.
Het is wel wonderlijk, dacht hij, terwijl hij langzaam terug liep naar zijn huis, ze
is argeloos als een kind, ondanks haar zelfbewuste houding van mooie jonge vrouw.
Zou hij nu aan die argeloosheid twijfelen? Weer zag hij die ander voor zich, Wiesje,
met haar lachend snoetje en altijd glinsterende oogen. Waarachtig, hij meende toch
genoeg ervaring te hebben, om Hesters blankheid te kunnen zien. Onbesmet was ze.
En ze haakte niet naar het verborgene, als zooveel jonge menschen, die maar angstig
handenwringend op den uitkijk staan naar het leven, dat overweldigende leven. Bijna
kinderen nog, maar ze denken dat alles hen voorbij zal gaan, dat nooit de liefde, de
groote passie, hun in de oogen zal zien,
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zoo vurig en doordringend. Waarom hun juist niet? waarom, waarom. - Dan komt
het wel, het leven. Maar de strijd is niet grootsch, en weinig waardig; een klein
geploeter, van begin tot eind. Laten, veel later, zie je er op terug, en je oogen zijn
moe. Als je dan nog eerlijk kunt zijn, zeg je jezelf: kijk, dat heb ik nu afgeknoeid.
Had ik maar niet zoo gedrensd om het leven. Tja, zoo ging het. Peinzend liep hij
voort, en onder het traag, onafwendbaar herdenken voelde hij zich triestig en moe.
Langzaam schoven de beelden voorbij - toen ineens, zag hij Hester, zooals ze een
oogenblik naast hem had gestaan in de open deur. Hester - wat was ze jong en mooi.
Hij glimlachte en alle gevoel van bitterheid verdween voor een oogenblik. Door haar
nabijheid werd hij bijna weer idealist, door stil naar haar te mogen kijken. Had hij
niet iets fraais verkondigd, omtrent het eenige wat van waarde zou zijn, het streven
naar zelf-ontplooiing? Het stond hem zoo voor. En dat zou tevens het bereikbare
wezen? Maar hij schudde zijn hoofd. Bij het weeke licht van haar omhangen lamp,
was het wel alsof dat alles binnen zijn bereik viel. Nu, onder den killen nachthemel,
trokken de grenzen weg en het bereikbare woei met den wind, die hem uitfloot in
zijn vlugge, vrije vaart.

IV
Alle kleine, fel gekleurde vlaggen van de ijsbaan hingen slap dien morgen; de koude
vrieslucht stond bewegenloos onder de machtige, gouden zon. Op school leefde de
verwachting van een middag vrij-af voor ijsvermaak, dien zelfden middag misschien
nog. De jongens wilden Adriaan uithooren en vroegen hem, een goed woordje bij
den directeur te doen. Voor u zelf is het toch ook, zei er één, u rijdt natuurlijk goed.
Hij stond toen voor de klas, en begreep dat de jongens hem zijn groot en forsch
lichaam benijdden.
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- Ik weet nergens van; ik hoop voor jullie dat er vrij zal zijn.
- En voor u zelf? - Maar hij sprak nooit met zijn leerlingen regelrecht over zich
zelf. Hij had zich populair weten te maken zonder dat. Een weinig warme populariteit,
die van den leeraar, onverschillig voor alles behalve zijn eigen onderwijs. Zoolang
de les duurde luisterde hij naar zijn eigen stem; die klonk betoogend, verklarend, of
droog vertellend alleen, maar altijd rustig en zelfbewust. Het geleerde overhooren
deed hij zelden, en zelden verbood hij met woorden. Bij zijn collega's gold hij voor
den volmaakten leeraar. Maar als hij het hun hoorde zeggen, lachte hij. Nu ja, ik heb
bereikt wat ik wilde, en misschien ook, wat ik kon - als jullie dat de volmaaktheid
wilt noemen, zei hij eens. - Onder hen was er één, die zich sterk liet beïnvloeden
door zijn klassen. Meest kwam hij opgewekt terug in de leeraarskamer. Hij zou zich
dan de handen wrijven en zeggen: het ging uitstekend, uitstekend vanmorgen. Maar
soms was hij heelemaal terneer geslagen. Die beroerde jongens, ze kennen niets, ze
willen niets kennen. Himmelhoch jauchzend, zum Tode betrübt; kerel, wat ben jij
toch sensitief, had Adríaan eens licht spottend gezegd. En toch benijdde hij soms het
altijd wisselend glanzenspel in die kleine, donkere oogjes.
Dien morgen kwam de boodschap van den directeur: er zou 's middags geen school
zijn. Adriaan nam zich voor, thuis te blijven werken. Maar toen hij een boek had
opengeslagen, dacht hij plotseling aan Hester, hoe mooi ze zou zijn op het ijs, hoe
haar wangen zouden bloeien bij 't snelle voortgaan door de koude lucht. En hij nam
zijn schaatsen op en ging. Al rijdende vergat hij haar. Het ijs was goed, hard en
glinsterend. Hij dacht aan lang geleden, aan Cornelis en diens vrienden. Lange tochten
hadden ze gemaakt, dol en overmoedig, bij dooi ook en langs gevaarlijke wakken.
Eenmaal viel, op den terugweg, de regen in rechte stralen neer en hij herinnerde zich
in 't grauwe duister hun pret daarom.
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Hij was nu geneigd te denken dat het heel luguber moest zijn geweest. Maar hij lachte
- een jongen hield van zooiets. Later had Cornelis nooit tijd meer, die raakte toen
zoo recht verliefd op zijn viool. En hìj reed met meisjes van allerhande slag, meisjes
die zich heel fragiel toonden, die zwikten bij iedere spleet, die zich tien maal hun
schaatsjes lieten overbinden, of ook meisjes die reden als boerenjongens, en lachten
als ze lang-uit vielen en nog meegesleurd werden door zijn vaart. Nu kwam er een
bitter trekje om zijn mond, toen hij dacht aan Hester. Hester, als opvolgster van de
velen, als vrouw na Wiesje. Maar Wiesje had niet van het ijs gehouden; ze reed liever
door de mooie buitenwijken in een hooge, ouderwetsche ar; veel tinkelende belletjes,
en zij zelve in bont, haar kleine hoofd weggedoken in een breede kraag van petit-gris,
en lachend, lachend. Zoo had hij haar het laatst gezien, verleden winter. Hij sloeg
krachtiger uit, en schoot een wijde ijsvlakte op. Even moest hij om zich heen kijken
en zich bezinnen waar hij was. Ha, natuurlijk, de Poel, met aan den versten oever
het aardige dorpskerkje dat altijd in zijn geheel zichtbaar kwam, want het stond vlak
aan het open meer. Hij reed er op toe, nu niets anders wetend dan het genot van dat
snelle, glijdende voortgaan. Het kerkje werd grooter en grooter; aan weerszijden
lagen wat kleine huisjes achter kale, doodgevroren stukjes grond. Daar, in die stille,
uiterste hoek waar het meer naar de huisjes was toegedrongen, stond een meisje op
haar schaatsen, onbewegelijk. Hester, dacht hij, het zou Hester kunnen zijn. Ze droeg
een korte donkere rok en een wollen trui. Ze draaide zich niet om, ook niet toen hij
al heel dicht bij was, en ze het krassen van zijn ijzers moest kunnen hooren. Het was
Hester, hij zag het aan haar houding. Met een zwier kwam hij voor haar, en zwenkend
nog groette hij.
‘Dag, ben jij het.’
‘Wat stond je daar te peinzen, Hester.’
‘Ja, het is zoo mooi; och, wat is alles mooi, vind je niet?’

Onze Eeuw. Jaargang 19

33
Hij knikte. Haar oogen waren donker en fluweelig, haar heele gezicht warm blozend.
Hij hoorde en zag weer hoe argeloos ze was en hij glimlachte.
‘Ja, alles is mooi. Ik heb altijd van dit meer gehouden, maar ik ben misschien nog
nooit eerder in deze uiterste hoek geweest. Je stondt daar zoo onbewegelijk, Hester.’
Een antwoord verwachtte hij eigenlijk niet; hij dacht alleen hoe vreemd het was, dat
hij haar nooit iets vleiends kon zeggen.
‘Ik keek naar die kleine huisjes. In één ervan was een vrouw aan 't werk; ze zong,
en tinkelde met de pannen. Ze kwam telkens voor het raam, maar keek niet naar
buiten. En in de vensterbank zat een dikke poes. Het boeide me even, die kleine,
knusse gezelligheid. Maar - ik was toch blij dat het groote meer achter me lag, en
dat ik me dadelijk weer om zou draaien en weg rijden.
Ik houd eigenlijk niet van kleine kamers, jij wel? of van nauwe gangen. Kom, ik
ga; mijn broers wachten op me in dat tentje daar.’
‘En werd het er jou te klein? Ga niet onmiddellijk terug, kom tenminste éénmaal
met mij het groote meer over.’ Hij stak zijn handen uit. ‘Wil je naast of voor me?’
‘Naast je - maar vlug dan, zoo hard we kunnen.’ Heel licht hielden zijn handen de
hare. Om hen heen was de prikkelende, zon doorschenen lucht, waarin het gelijktijdig
afzetten van hun ijzers leek te zingen. Vanuit de verte kwam wat dof geroes van
menschen.
‘Zeg.’ Heel even aarzelde ze.
‘Ja?’
‘Toen ik naar het kerkje reed, stond er een meisje op haar schaatsen, onbewegelijk,
juist zooals ik later stond, denk ik. Ze draaide zich om, voor ik heelemaal bij haar
was. Maar ik keek haar aan, onwillekeurig, omdat ik altijd nieuwsgierig ben naar
iemands gezicht, als ik hem een tijd lang op zijn rug heb gezien. - Ze huilde stilletjes,
maar met groote tranen. Als je zoo iets ziet, toevallig, dan ga je denken: waarom?
Maar je moet
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niet te lang er over denken, want dan wordt het alles minder mooi, tenminste, zoo
gaat het mij.’
‘Waarom wordt het minder mooi?’
‘Dat weet ik niet.’ Ze zwegen. Hester, wilde hij zeggen, wordt het onbekende
leelijk, als jij het aanraakt? Het kwam tot je als iets moois, en toen - Hij keek haar
opmerkzaam aan. Er was een glimlach om haar even geopenden mond. ‘O’, zei ze,
‘die diepe blauwe hemel maakt me dronken.’ Hij antwoordde niet; ze zwenkten.
‘Vooruit, in een dolle vaart naar de tent, Hans staat op den uitkijk; ja, ik kom al.’
Nu liet hij haar handen los. ‘Dag Hester, prettige tocht verder,’ en reed voorbij.
‘Zoo’, zei Hans, ‘was je er met een ander van door’. En later, op den terugweg,
begon hij nog eens: ‘Hester, je moet niet te gauw trouwen. 't Is waar, die Verscheer
toont zich weinig doortastend, maar je kunt niet weten, hoe zulke stiekemerds ineens
uit hun slof schieten.’ - Ze vond het altijd grappig als de broers zoo praatten. ‘De
meeste mannen, zie je, deugen niet voor jou.’
‘Waarom niet, Hans?’
‘Ze zullen alleen maar zien dat je mooi bent, en jong, en daarom zullen ze je tot
hun vrouw willen maken. Maar je hebt ook nog een hart, en je hart zullen ze breken.’
‘Zonder er zich in 't minst om te bekommeren,’ zei Edu, aanvullend.
‘Zonder het te begrijpen, zelfs.’
‘Maar misschien zal het weer heelen?’
‘Neen, want ze laten het nog niet met rust; als ze het gebroken hebben, zullen ze
het dooden.’
‘Ja, dooden.’
Nu lachte ze lustig. ‘Zoo is het mooi genoeg, dunkt me. Dooden - zijn mannen
dan heusch bloeddorstig?’
‘Ai, ze doen het wel zonder bloed.’
‘Ja - en ook heel stil, zonder geluid.’
Ze dacht ineens aan het meisje, wier tranen zoo stilletjes over haar wangen liepen,
en heel even huiverde ze. ‘Toe, nu moesten jullie toch ophouden.’ Hans keek Edu
aan
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en zag om diens mond een glimlach van teere genegenheid, en hij zelf knikte Hester
toe, glimlachend ook. Adriaan was vergenoegd verder gereden. Aardig, haar zoo ineens te ontmoeten,
zei hij tegen zich zelf. Onverwachts, daar staat ze, en geeft me haar beide handen.
En ze was een vrouw, die alle dingen deed met een mooi gebaar. Maar waarom zou
ze hem hebben verteld van dat huilende meisje? Heel even had ze toch geaarzeld.
Er kwam een spottend trekje om zijn lippen. Hm, ja, een hang naar vertrouwelijkheid.
En een kind was ze toch ook. Te bekennen: ik kan het leed, als ik het ontmoet, niet
verwerken tot iets moois, het wordt klein onder mijn handen. - Jij zult nooit gehuild
hebben Hester, stille tranen van verdriet alleen; je kent het verdriet nog niet, het is
niet in je oogen geweest, je mooie, heldere oogen; het heeft niet getrild om je mond
- och mijn kind, je bent nog onaangetast. Ja, en dat is wellicht het eenige, dat ik op
je tegen heb? - Sommige menschen, dacht hij, kennen het verdriet uit intuïtie, ze
neigen er naar over, het weerspiegelt in hun oogen, en ze weten het zelf niet; ze
noemen zich misschien gelukkig en ze lachen veel. Kinderen zijn er onder, spelende
kinderen. Een volwassene zal het hun aanzien en er door ontroeren. Maar anderen
leeren het nooit kennen, nooit begrijpen, al nadert het hen ook heel dicht. Hester, jij
die zoo gelukkig bent, hoe zal het jou vergaan? Hij dacht aan haar in de dagen die volgden, telkens eens, onder alle gewone
bezigheden door, maar het liefst als hij van school naar huis liep. Op 't rythme van
zijn stap kwamen de woorden, een lange stroom soms, en dan weer enkele, los van
elkaar. - Hester, het verdriet doet ons ons zelve kennen; het is alsof een vrouw voor
het eerst tegenover ons staat en ons ernstig nadenkend aankijkt. We kijken naar haar,
maar we zien ons zelve, en onze houding in deze wereld, heel scherp. We zien onzen
weg, maar tegelijkertijd onze grenzen. We zouden wel moedig willen zijn, nu we
weten waarheen we moeten; maar we zien ook ons kruis, dat zijn schaduw voor ons
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werpt. Voor 't eerst zien we onze zon, voor 't eerst onze schaduw. Hester, jou zou ik
in het volle licht willen weten, en het mocht je niet verblinden. Er zouden geen
grenzen zijn voor jou, en moedig moest je voort gaan, voort, zonder schaduw en
zonder rust. Maar toch - neen, je moet ook het verdiret kennen, je hart zal schreien,
onophoudelijk. Langzaam en vermoeid zal je loopen, altijd voort, en je weg is
eindeloos.
Zijn gedachten wisten soms van geen ophouden; het was dan of hij zich bedronk
aan hun overvloed. Hij vond er een bijna wellustig behagen in, Hester voortgezwiept
te zien, doodelijk vermoeid en klagend, en toch voort. Ze was sterk, ze zou niet
bezwijken. Te zijn als zij, - God, dat was eenmaal niet voor hem.
Vele dagen ook dacht hij aan andere dingen, gaf al zijn aandacht aan de school of
verdiepte zich in boeken. Hij ging naar 't Concertgebouw als gewoonlijk, en zat met
Cornelis op zijn kamer na te praten. Kees was wat stil den laatsten tijd, meende hij,
en minder heftig muziekman. Waar peins je toch over, vroeg hij hem eens. Maar
Cornelis had een ontwijkend antwoord gegeven. Zoo gingen de weken voort.
(Slot volgt).
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Bij de ‘Verzonken Grenzen’
Door J. Jac. Thomson.
Henr. Roland Holst-v.d. Schalk. Verzonken Grenzen. Rotterdam. W.L.
en J. Brusse.
Een nieuwe dichtbundel van Mevr. Roland Holst is een afzonderlijke bespreking
waard, meer en eer dan welke andere poëzie ook, die door hedendaagsche dichters
ons geboden wordt. En de bedoeling van dit opstel is wel in de allereerste plaats om
deze bewering, die men voorloopig langs zich heen kan laten glijden, aannemelijk
te maken, waarmee tegelijk de dàn overtuigde een bepaald inzicht gewonnen heeft
in het werk dezer kunstenares.
Om hiertoe te komen mag ik nog wel een oogenblik voortgaan met te spreken
vanuit het ‘subjectieve’. Niemand behoeft er meer beteekenis aan toe te kennen, dan
dat hij het voor goed bedoelde onzin houdt - maar ik wil mijzelf dan toch tenminste
het genoegen verschaffen van het eens te zeggen, terwijl ik heimelijk verzekerd ben
dat mijn oordeel niet zoo subjectief is als het wel lijkt, en dat het in meerdere of
mindere mate door velen gedeeld wordt.
Het is al lang geleden, toen ik nog maar zoo'n jongen was dat de gedichten van
de mannen van ‘De nieuwe Gids’, bij mij insloegen als de bliksem. Het vage gevoel
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dat een gedicht iets moois moest zijn, iets dat een ontroering gaf, die zich
onderscheidde van de alledaagsche levenservaringen, en het nog vagere verlangen
naar dat mooie, dat tevergeefs zoekend ronddoolde tusschen dat wat ouderen als
‘prachtige verzen’ hadden aangewezen, zij vonden plotseling hun doel. Het schoone
was er en de ontroering, het was een vrijmaking en een vervulling. Zoo hebben het
wel velen doorleefd: wij liepen buiten door de zon en de wind en in ons brak de stem
los van onze dichters, de dichters van ons droomen en bangen, wij legden ons neder
in den donkerenden nacht, en nog hoorden wij in ons hoe zij zongen van de sterren
en in het schoonste en hartstochtelijkste van hun woorden herkenden wij het schoonste
en hartstochtelijkste van ons eigen naar vreemde verten reikend bestaan. Daar was
iets van geluk in - elk nieuw lied een nieuw geluk, elke nieuwe dichter een nieuw
geluk, al te samen maakten zij en waren zij ons de lente van den geest. Vanhieruit,
vanuit dit middelpunt onzer bewogen levens leerden wij luisteren naar anderen,
grooten van eigen of van vreemden bodem - wij, d.w.z. allen die dezen
ontwikkelingsgang hebben doorgemaakt. Maar alles wat tot ons kwam, het moest
op de een of andere wijze deel hebben aan onze eigen schoonheid, de schoonheid
die onze eigen dichters ons zoo pas hadden geopenbaard. Want wij begrepen, of
liever wij gevoelden, reeds voordat we het ons tot bewuste klaarheid brachten, dat
hier iets gebeurd was, - er was iets verbroken, een starheid en stugheid, en we zouden
kunnen zeggen: de schoonheid was als het vloeibare, het stroomende, de eigen uiting
der waarachtig ontroerde ziel ons kenbaar.
Wij zagen niet de beperktheid. Vanwege de intensiteit van het doorleefde, welke
als een huivering van vreugde door ons henen sloeg vergaten wij, dat het leven meer
is en wijder en dachten er niet aan, hoe het tijdstip zou komen waarop we naar verdere
horizonnen zouden zoeken, dan die hier om ons heen werden getrokken. Maar het
leven zelf laat geen rust, het jaagt ons door een oneindig-
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heid van verschillende momenten, en naarmate wij meerdere en andere machtige
zangers, wier lied de eeuwen samenschakelt konden benaderen en naar hun innerlijk
verstaan, werden wij in zekeren zin van onze eigen blijdschap vrijgemaakt om tot
hooger blijdschap te stijgen.
De beperktheid, die bij alle steeds te erkennen belangrijkheid, aan de Nieuwe Gids
eigen is geweest, en die ongetwijfeld op verschillende wijze zou kunnen worden
vastgesteld en onderzocht, verraadde zich o.a. ook daarin, dat wij niet ten eenenmale
ons bevredigd bleven gevoelen bij dit kunstgebeuren, wat toch het geval had moeten
zijn, indien het de volledige vervulling was geweest van al onze levenstendenzen,
die zich naar het schoone strekten, terwijl in wat daarna geboden werd wel een
noodzakelijke verruiming, een getuigenis van meer algemeene en vaak zeer zuivere
menschelijkheid zich ons aanbood, maar ook herhaaldelijk een verzwakking van die
alles doordringende intensiteit, die ons juist in den beginne zoo kostbaar was. Met
dat de kunst zich richtte naar een wijder verstaanbaarheid, naar een evenwichtiger
gang, naar een zinrijker schoonheid, bij welke poging zij ongetwijfeld kostbaarheden
verworven heeft, die langer zullen duren dan ons geslacht, heeft zij nochtans niet
onze vlakten weten te winnen zonder dat zij van de bergen is gedááld. En dat heeft
een pijnlijke kant.
Sterke stemmen hebben zich doen hooren, en klinken nog van tijd tot tijd. Het
besef, dat de dichter gemeenschapsmensch is en aan de gemeenschap behoort, en
het andere besef, dat hij in tijden van verval, van geestelijke inzinking en
cultuurloosheid is als een wachter, eenzaam bij het heilige vuur, dat hij om zijns
levens wil behoeden moet, en mede terwille der talloozen, die zijn beteekenis nog
niet kunnen verstaan, deze beide, worden niet alleen theoretisch verkondigd, maar
zij dragen meerderen, die in dit weten hun schoonen hoogen arbeid verrichten. Dit
is bijvoorbeeld mee de zin van Albert Verwey en de dichters die zich meestal in de
Beweging uiten, waarbij
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men bedenke dat ik met deze enkele aanduidingen die groep geenszins volledig heb
willen karakterizeeren.
Maar zoo is er gegroeid - en nu heb ik zeker niet alleen het oog op eenigen
bepaalden kring - een gansche schaar van poëeten, die feitelijk allen samenhangen
naar den geest, door dat zij als gemeenschappelijken achtergrond hebben en door
dat wat men de algemeene sfeer van hun eigen werk zou kunnen noemen. Er zijn er
voldoende om ons een zekere blijdschap te kunnen geven over den vollen bloei der
hedendaagsche literatuur. Er zijn misschien nimmer in ons land zooveel dichters
geweest, die, tot op zekere hoogte, goede dichters zijn te noemen, en zij weten te
bereiken een fijne muzikaliteit, zij slaan hun beelden open, dat wij het sidderen van
het leven er binnen schouwen, het zijn gevoelige zangers, en wat zij geven is zeker
niet zoo maar rhetorisch of onecht te noemen. Het zijn, gelijk ik schreef, tot op zekere
hoogte goede dichters. Of wij ze trouwens wat meer of wat minder achten doet er
zoo weinig toe. De kritiek, dat de beelden door den regel niet erg geweldig zijn, dat
het gevoel vrij poover en dat de zin niet bizonder diep-zinnig is, heeft eveneens maar
‘tot op zekere hoogte’ recht. We hebben hier voor een groot deel te maken met
overgangsverschijnselen; de genieën zijn nu eenmaal dun gezaaid door de eeuwen
en in het heden van cultuurverbreking en uiteenvallen, van kentering en
individualisme, hebben deze vertegenwoordigers en tolken der schoonheid hun plaats
en hun werk.
Maar, naarmate wij zelf meenen nieuwe waarden te winnen en wijdere uitzichten,
naarmate in ons dat gebrokene en ontluisterde leven zoekt naar de synthetische
krachten, en in ons wast die eene bereidheid om gehoorzaam te zijn aan den
goddelijken eisch in dat wat komen zal, worden wij van al die goede dichters en hun
werk zoo moe. Het is mij een vraag geworden, of wij niet vrij wel onze heele
hedendaagsche literaire kritiek overboord kunnen werpen, omdat zij gevoerd wordt
vanuit datgene, wat feitelijk al aan de vergankelijkheid vervallen is.
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En ik moet het hier nu maar eens uitspreken, dat, wanneer ik enkele tientallen verzen
van verschillende dichters der laatste jaren uitzonder, ik overigens zeer veel kan
waardeeren, en zelfs mooi en goed vinden, maar dat het mij niet geeft dat stralende
geluksgevoel omdat het schoone opsprong als een vonk uit de steenen.
Daar is een schreeuwen als uit het hart van den tijd om een nieuwe gemeenschap,
een cultuurgemeenschap; wie daar sterk in leeft en in wien dat sterk leeft, hij moet
de dichters van het heden, die een vage schoonheid in den schemer van het
individualisme ontsteken, wel een beetje uit-den-tijd achten. En een andere
beschouwingswijze der kunst is bezig geboren te worden, eene waarbij wij op zullen
hebben te ruimen met allerlei wat ons is overgeleverd, en waarbij vanuit de intuïtieve
zekerheid aangaande den nood en de waarde van het komende het tegenwoordige
zal worden gewogen. Er zal niet veel zijn, wat dan niet te licht wordt bevonden.
Niemand zal zich hierbij erom bekommeren of hij inbreuk maakt op de wetten of
traditiën van eenig gilde evenmin als hij er zich druk over zal maken, dat zijn
oordeelvellingen noodzakelijk eenzijdig zullen zijn. Anderen mogen dat herstellen
of tegenwicht bieden, hij weet dat hij zoo spreken moet vanuit het levensgevoel, de
levenssfeer dier gemeenschap die zich van de huidige onverbiddelijk moet
onderscheiden en die hij reeds nu ideëel in zich draagt.
Wat hier van de poëzie getuigd wordt is evenzeer van toepassing op het proza. De
romanliteratuur der laatste decenniën heeft ongetwijfeld ernstig werk getoond. En
er zijn enkele boeken, die als zoodanig ook weer een plaats hebben boven de andere,
of wier eigenaardigheid ze uit de gewone rij stelt. Maar wanneer we eenerzijds voor
't oogenblik afzien van de luxe-kunst als van Arthur van Schendel of van Oordt (die
in dit opzicht wel saam zijn te noemen) ook van Couperus en anderzijds van enkele
romans als de Meester's Geertje, Een Huis vol menschen van de Schartens, of van
wat misschien
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wel het beste te noemen is Querido's de Jordaan, een boek dat althans hoog uitsteekt
boven zijn omgeving en genooten, waarbij nog genoemd moet worden het bizondere
werk van Van Looij, dan is vrij wel al het overige, ook wat de dus geachte coryphaeën
onzer literatuur hebben geleverd eigenlijk toch een vreeselijk armzalige vertooning.
Ook hier is het van een kant te benaderen, vanwaar het gewaardeerd kan worden, en
zelfs goed of voortreffelijk kan worden geacht in zijn soort, men kan zeggen, dat
eerlijk en nauwgezet aan onze ontredderde levens de spiegel wordt voorgehouden,
en dat men den kunstenaar geen verwijt mag maken, als hij in een ontaarde decadente
individualistische menigte niets anders schept dan beelden uit haar, dat deze kunst
dus behoort bij dezen tijd - als wij dat alles hebben laten gelden zeggen wij: maar
vanuit het groote en sterke levensbesef, dat opworstelt naar het licht der bewustheid
en dat tegen het heden getuigt, vanuit de hoogere levenswaarheid moet tegen dit al
een hartgrondig protest komen, en voor den storm der waarheid slaan alle afgodjes
van hun voetstuk. Maar keeren wij thans en voorloopig tot de poëzie.
Wanneer ik eenige tientallen gedichten wilde afzonderen, van de vele die de laatste
jaren ons werden geboden, omdat ik in deze een schijn van het oude, de oude
blijdschap, of een schijn van de nieuwe blijdschap ving, dan moet ik naast deze nog
apartelijk vermelden bijna het geheele werk van Mevr. Roland Holst. En met deze
verklaring hoop ik dan tegelijk al de betrekkelijke uitgebreidheid van het voorafgaande
te hebben gerechtvaardigd. Het verschijnen van een nieuwen bundel harer verzen
geeft mij die ontroering, die ik overigens meestal zoo smartelijk mis. Geleidelijk is
mij deze kunst van steeds meer beteekenis geworden, geleidelijk heeft mij hare
eigenaardige schoonheid te vaster gegrepen, tot deze dichterarbeid mij geworden is
als het misschien wel machtigste werk, dat voor die te wenschen kritiek, die
beoordeeling van uit het nieuw cultuurbesef, niet zal
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vallen, maar met nog enkele andere schoonheidsuitingen zal blijven staan. En ik stel
hier meteen vast - waarmee ik uit het persoonlijke dezer bespreking eenigszins uitglijd
- dat voor vele hartstochtelijk verlangenden naar een ware en volle lente des geestes
over deze jammerlijke wereld, hare kunst een voorgevoel, een profetie, een schoone
verkondiging van het beste in henzelf is.
De waarde dezer verzen is natuurlijk in geenen deele te zoeken in wat men het
dogmatische zou kunnen noemen. Ik ben er niet geheel zeker van dat deze opmerking
overbodig is, al behoorde zij dat te zijn.
Maar bij den dichter is nooit eenig dogma belangrijk. D.w.z. bij hem als dichter,
en dus ook voor zijn dichterlijke beteekenis. Niet het Marxistisch inzicht van Henr.
Roland Holst, niet zekere overtuigingen aangaande deze werkelijkheid of de
metaphysica, hoeveel dat ook kan zijn voor haarzelf en de opbouw en structuur harer
beweringen en verwachtingen zijn hier het centrale.
Wanneer zij in een gedicht over den dood laat hooren, dat er dienaangaande
drieërlei opvatting is; òf dat de dood het bewustzijn uitwaait, en daarmee is dit kleine
ik weer vernietigd, in den nacht ondergegaan, òf dat het sterven is een terugvloeien
in de wereldziel, een opgenomen worden in de albewustheid, òf dat de dood is een
gordijn tusschen ons en de dooden die ons altijd omzwerven en door de eeuwigheid
verder groeien - om dan zelf te besluiten met een belijdenis van niet weten, een
skepticisme tegenover deze drieërlei mogelijkheid dan kunt ge U verwonderen, dat
hier bijv. de dan toch nog niet heelemaal uit de wereld verdwenen opvatting van
oud-christelijke traditiën buiten de gedachtencirkel blijft, dan kunt ge ook meenen
dat dit skepticisme niet is een te begeeren en ook niet is een door U aanvaarde
waarheid, maar dan moet tevens geen oogenblik vergeten worden dat deze
proza-paraphrase der poëtische regelen niet meer hetzelfde is als zij zijn, en om dat
andere is
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het gedicht waardevol boven het dogma (ik zeg dat maar voor de gemakkelijkheid)
uit.
Een ander voorbeeld. Als en sonnet ons schijnbaar leert, dat de ontwikkelingsgang
der menschheid deze is: te ontdekken hoe er niets vast is, maar alles vloeibaar,
wordend, en hoe daarvoor de vastheid van aarde en sterven, van de ziel, het heelal
en god moest opgelost worden, en een ander sonnet begint:
Wij die gelooven in den diep in menschen
wordenden god......

en meerdere deze zelfde gedachte bespelen, dan is het mogelijk dat ge terstond met
blijdschap dat woordje ‘god’ gelijk de dichteres met kleine letter schrijft, en dan haar
meening als de Uwe erkent, maar het kan ook zijn dat zich hiertegen een verzet
kenbaar maakt, en gij hoogste waarden opheft die hier naar 't schijnt worden
aangegrepen. En in elk geval is te verwachten dat de ‘in menschen wordende god’,
die ook alweer hier en ginds verkondigers vond schraal en jammerlijk geacht wordt
bij wat naar anderer oordeel en bevinding hun God is en beteekent - en wederom
hebben we zoo overleggende slechts de schoonheid dezer kunst voor ons
ontoegankelijk gemaakt. Haar waarde is niet wat er aan dogmatisch gehalte uit zou
zijn te halen, maar het levensverlangen en levensgevoel der hoogere
cultuurgemeenschap, waarin naar mijn overtuiging meerdere en andere elementen
mee zullen doen, dan die in deze verzen zich vertolken, maar waarvan in den arbeid
van Henr. Roland Holst naast de gave van uiterst kostbare voorwaarden, ook de
gewenschte en waarachtige sfeer met opnieuw geweldige intensiteit is voorvoeld.
Hierbij wordt allerlei betrekkelijk onbelangrijk, wat voor velen het voornaamste van
hun zoeken en bewonderen was. Zoo mogen wij dan misschien weer verwachten
verlost te worden van de jacht op de schoone uitdrukking, den schoonen regel, het
afzonderlijke wel-

Onze Eeuw. Jaargang 19

45
luidende beeld. Zeker is het hulpmiddel om menschen gedichten te doen liefkrijgen,
en om hun gehoor, beter en fijner en klaarder gehoor te geven voor poëzie, door hen
opzettelijk en met nadruk opmerkzaam te maken op bepaalde uitingen, op strofen,
waarin op zeer bizondere wijze de schoonheid haar uitspraak vond, maar ten slotte
is dit toch niet het ware. Hoor nu eens hier - en kijk nu eens daar, - en luister nu eens
goed - en dan ontwikkelt zich die speurzin, waarover ik het zooeven had, en van den
dichter blijft niet over in de bespreking dan een paar cursief gedrukte regels of halve
regels, omdat hij daar op eenigszins origineele of wat ongewoon gevoelige of
beeldende wijze zich vernemen deed. Wij zullen weer zien dat dit klein gedoe is.
Dat het een belijdenis is van dichterlijke schamelheid, als er verder niets te zeggen
valt en dat het dan maar beter is om heelemaal niets te zeggen. Dat is de manier van
zien en oordeelen, ook de manier van schrijven in een tijd, die waarlijk machteloos
is naar den geest.
Waar het groote zich aankondigt, waar het als een stortvloed voortbreekt uit de
diepten van het ontroerde wezen der geroepenen en verkorenen, waar een mensch
wordt de stem van het zich losscheurende en naar hemelenhoogte stijgende leven,
daar is voor alles die geweldige innerlijke gedrevenheid, daar krijgt het woord een
onpeilbare verborgenheid achter zich, daar wordt het weer vuurvlam en strijdhamer
des geestes - en dan is er ook het schoone beeld, en ook de fijne wending en ook de
milde muziek, en dat alles is er noodzakelijk, we maken er echter geen jacht meer
op, we hebben slechts een matige aandacht voor het detail en nauwelijks anders dan
zoo bij gelegenheid, maar we verzinken in dat wat is als het scheuren van ons eigen
wezen, zoo dat zich geheimenissen opdoen, die wij nimmer in ons hadden vermoed.
En we hebben besef dat we daarmee losschieten van den ijsbodem eener
onherbergzame werkelijkheid en uitzeilen op de deining van lichtoverstroomde
oceanen. De vraag die hierbij niet onwaarschijnlijk gesteld wordt of wij dan eigenlijk
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niet iets anders zoeken dan de bizondere schoonheid aan eenig werk en of er nog
wel een maatstaf van beoordeeling overblijft, indien niet juist onze belangstelling
naar dat eigen-aardig schoone gericht wordt, is een vraag waarover wij ons niet druk
maken. Theoretisch is hier zeker een en ander over te beweren, is er voor het standpunt
van zoodanig vrager evenveel aan te voeren, als voor dat van den eenzijdigen
ontkenner, maar deze heele theoretische kwestie schuift hij met recht aan den kant,
die ingekeerd tot de oerbronnen van gemeenschapsen cultuurvorming, gelijk zij thans
in de angstige schemeringen van het wereldwoud openruischen, aan zichzelf en aan
den ander, aan droom en gedachte, aan hymne en profetie beleeft de opstuwing van
den geest, - en vorm en inhoud, schoonheid en zinrijkheid, klaarheid en diepte, zij
worden gelijkelijk meegedragen in de kunst van hen, die in zoodanigen tijd geroepen
zijn het woord in al zijn gloeiende heerlijkheid te schieten naar het hart der dingen.
Wel is zulk een kunst het tegendeel der dusgenoemd klassieke. Zij heeft niet de
koelheid en de vormevenwichtigheid, waarin daar de geest over de stof triomfeert.
Op andere wijze volbrengt en viert zij echter andere overwinning. In zooverre zij in
haar vaak onstuimige bewogenheid, het dynamische in het leven verzinnebeeldigt
(gelijk het klassieke het statische) en op hare wijze de wet dier innerlijke
levensbeweging uitspreekt, zoo, dat wij haar onvergetelijk geluid gaan vernemen als
van de vormende, samenbindende krachten in ons.
Dit alles is op de verzen van Mevr. Roland Holst toepasselijk, haar verzen zijn hiervan
de praktijk. En het komt mij voor, dat, wie in het tot nog toe gezegde, eigen gedachte
herkende, deze kunst daarom als zeer bijzonder voor ons heden van waarde zal
rekenen. En verder dat, ingeval dit alles vreemd klonk, de verwerving van een verwant
inzicht de beste voorbereiding zal zijn om in dit schoone gedicht in te dringen en er
een vreugde aan te beleven. Dit gedicht - want als 't er op aan komt
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hebben wij niet te maken met wat losse schoone verbeeldingen, maar zijn de verzen
uit dit boek, en feitelijk in verband daarmee die van vroegere boeken, als een
geweldige golvensamenhang; daardoorheen schalt en waait een geluid, het is het
gaan en wijken, het weifelen en strijden, de ommekeer en de aanval en de inkeer,
alle bewegingen van dit eene menschenleven, en ge kunt als bij de zee naar hier en
ginds zien, daar spat het schuim op tegen het luchtegrauw, daar is het een blinken
en flikkeren en fonkelen, daar is het als een opgezogen worden in de oneindigheid
- maar altijd is er het zeeëleven, en altijd is het schoon.
En dan is er wat anders dan een bepaalde leer of overtuiging aangaande dood of
leven, Godheid of wereld, maar er is Leven en Dood - of misschien nog beter Liefde
en Dood. Dat zijn de beide woorden, die herhaaldelijk door dezen bundel heen
klinken, de dood tempert de vreugden der liefde; en de liefde doorlicht de duistere
woning van den dood.
Dit zijn twee werkelijkheden, en als de mensch hen in het hart schouwt, en die
mensch is een kunstenaar, door wien de oneindige en matelooze verwachtingen
stroomen, dan gebeurt er meer dan dat hij een overtuiging zou hebben van dit of dat.
Maar welke ook zijn overtuiging zij, die hier of daar door zijn woorden heen moog
breken, in hen draagt hij tegelijk en daarbovenuit de ontzaglijke ontroering omdat
hij goddelijke gebieden naderde of betrad, en als door den glans eener innerlijke
verbazing en verscheuring en wijding heen heft hij de laatste schatten van zijn tijd
en zijn leven, en zij verschijnen licht-omgloried en wij sidderen bij het aanschouwen.
Zoo is het begin:
Het voelen van de Liefde is het beste
voor mij; het heeft de groote veiligheden
in deze wateren-oneindigheden
deze oceanen-wijdheid zonder kusten.

En de liefde is het eerste levensbeginsel, diepste wor-
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dingswet, zij werkt in ons de harmonie en de kracht. En de zang gaat voort met de
zalige zekerheid, de levenssterkte, het geloof dat:
De zachte krachten zullen zeker winnen
in 't eind - dit hoor ik als een innig fluistren
in mij, zoo 't zweeg, zou alle licht verduistren
alle warmte zou verstarren van binnen.

Er is een stijgen naar de Liefde toe en in onze menschenteederheden, in het kleine
hooren we haar reeds als het zeegeluid in de schelp. En dan komt al het duistere
doodsgelaat naar voren om lichtgeschenen te worden, al terstond met een oud woord:
‘Liefde is sterker dan de Dood’ - daarin trilt een vastheid en een belofte door onze
brooze vergankelijkheid heen, en dan is er nog iets meer bij dat spreken:
Achter zijn troostrijke eersten zin en klare
onderscheiden we flauw een and'ren zin
waaruit nog dieper levensglansen stijgen;
het donkere einde wordt een nieuw begin
en ziele' in bevende verwachting staren
naar dat doorzichtig parelachtig zwijgen.

En de eigene smart om een doode, die aldoor weer in deze schoone verzen opklinkt
bedt zich in deze zelfde verzekerdheid:
Sedert mijn hart ontving de laatste wijding
der smart, ginge' in het binnen-eigen open
nieuwe verten van voorgevoelend hopen
en de ziel zette zich uit in verwijding.
Ook staat tusschen Leven en Dood de scheiding
niet meer zoo star en flauwe stralen loopen
over en weer, die aan de starheid slopen,
overal begint stuwing en vergleiding.
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Onuitsprekelijk-zoete zielslevingen
heffen zich hoopvol uit den donkren schoot
van 't onbewuste waar zij sluimrend wachtten.
vinden geen andre woorden nog van zachte
ontwaking dan dit prevelende zingen
‘Liefde is sterker, sterker dan de Dood.’

En nu breidt zich dit uit, dit gevoelen tot ruimer kring. In de liefde is het vragen en
verlangen, is de smart van het onvervulde - maar is er ook niet de smart van wat bezit
was en weggenomen werd? - ook hier spelen liefde- en doodsgedachten in elkaar
over, en de liefde is ook het geven,
't verlangen ongestild, om met de waatren
zoet wellende uit ons te verkwikken zielen
die zelven dorstig naar Liefde overbuigen.

Onze onvolkomenheid echter veroorzaakt de onvolkomen heerlijkheid van dit
oneindig veelvuldig vragen en geven, de begrenzing, de wijze waarop wij mensch
van mensch scheiden en de liefde zal zijn der menschheid durend bezit. Het vallen
van scheidingen. Ook in den duisteren, onbegrijpelijken dood geschiedt dit, en als
wij er nog niets anders van kunnen zeggen want
wij weten niet het wezen van den dood
omdat wij 't wezen van de ziel niet weten,

dan heeft het al zoo geklonken:
En nog weet ik van u dit andre, o Dood.
Ik weet dat gij die zijt de groote
verscheurder, gij die onophoudelijk
ziel scheurt van ziel en liefde scheurt van liefde,
dat gij ook de vereener zijt die allen
en alles eenmaal weer te samen brengt.
Gij maakt de pijn, 't onstilbare verlangen
dat niets als gij kunt stelpe', en stelpt het ook,
stelpt het altijd; gij zijt de wonde speer
wier aanraking de wond heelt die zij slaat
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gelijk ook liefde doet, dat andre wonder:
gij maakt als zij het rusteloos-begeerend
hart, het verteerde-van-verlangen stil.
Gij roover, die ons stuk bij stuk ontgrist
der leden bloei en de schatten der liefde,
die knaagt aan onze rijkheid dag bij dag,
eens geeft g' ons alles en allen terug;
hoe meer gij ons ontroofd hebt in ons leven
hoe rijker ge ons maakt in u, o Dood.

In deze enkele citaten uit het begin hebben we feitelijk de elementen bijeen waaruit
het komende, het verdere, zijn sterkte heeft. Eén ding is echter, dunkt mij, hier al
wel te verstaan: hoe het wezen dezer kunst het tegendeel is van alle starheid en
versteening. Dit is het bizondere dat als er staat, ‘dood’ of er staat ‘liefde’ daarachter
geenszins vast begrensde en omsloten gebieden liggen, en dat wat ermee bedoeld
wordt allerminst in enkele zinnen is vast te leggen, maar dat zij voortdurend kantelen
en vervloeien in den vuurstroom van den dichtergeest. Telkens klinken door dezelfde
poorten andere signalen, en door alle signalen met elkaar wordt nog maar zinnebeeldig
gegrepen wat als oneindige levensrijkdom voortdurend zich verwerkelijkt in taak en
strijd.
Door die in-elkaar-over-spiegeling van liefde en dood speelt een andere verhouding.
Het is die, welke ook in vroeger werk zoo beheerschend en machtig bleek, en welke
thans opnieuw als opschrift voor een reeks verzen in dezen bundel verschijnt: droom
en daad. Hoevele liederen zijn er niet, die meekregen de echo van de klacht om deze
verscheurdheid en het verlangen om te binden en te overwinnen wat zulk een
schrijnende jammer is, de geneigdheid tot het peinzende, schouwende leven, de
verinnerlijking en tegelijk het moeten en willen gaan in de werkelijkheid waarbij het
innerlijk schoon en waar geschouwde niet ongeschonden schijnt te kunnen worden
bewaard. De gesteldheid der dichteres der eerste ‘Sonnetten en Verzen in Terzinen
geschreven’ en die van haar uitgaande tot den kamp om een nieuwe samenleving,
met al het rumoer en de ellende daar onlosmakelijk
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mee samen hangend; het kruis waaraan zoo menig leven in het heden verteerd wordt,
in haar herkennen wij onze smart: den wil tot het absolute en de betrekkelijkheid
dezer eindigheid en zondigheid.
Weer luidt de blijdschap om den strijd der velen die het leven wilden veroveren,
maar er doorheen wendt zich de moeilijkheid: dit is van den tijd, en hoe kunnen wij
dit meemaken zonder als uit de eeuwigheid waarin wij verzonken in den tijd ons te
gaan verliezen? En sterker wordt het besef van de heerlijkheid van het steeds
weeropstrevende leven, ook het weten:
Tot de wereld moeten groeie' onze werken;
Kindren der wereld mogen wij niet wezen

en nu zijn we dicht dij dien ‘god’ die in den mensch bezig is te worden, en worden
moet - maar als wij er door hooren hoe hier getuigt een ontoombare wil om te wekken
het goddelijke in die ongoddelijke menigte en hoe de vervulling van wat in ‘de
stil-schemerende tempelgewelven’ eeuwen her bereid werd dit zijn zal, waarbij het
eeuwige in den wekker zelf te vaster wordt, dan kan voor ons wat groots langzaam
gaan opschemeren. En wij lezen aandachtig dit schoone lied:
Het diepste leven is een schuwe hinde
die vlucht voor geraas en luide gezichten;
wie haar heerlijkheid voor zich wil òplichten
doen, moet met de stilte zich vaak verbinden.
De eenzaamheid moet worden zijn beminde
en voor de lokkingen mag zij niet zwichten
der wereld, maar in 't hooge hout der dichte
gepeinzen, zijn wel van lafenis vinden.
Laat dan, verzadigd van innerlijk schouwen
hij, vast in heel zijn ingetogen loopen
vernieuwd, tot de menschen glimlachend gaan
om wat hij won deemoedig hun t' ontvouwen;
maar 't pad der stilte blijf' hem altijd open
en hij zwerve daar nimmer ver vandaan.
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Hoe zal de menschheid opwaarts gevoerd worden, hoe zal zij naderen tot het eeuwige?
Slechts door de Liefde. Als wij wanhopen aan haar op-gang
laat ons dan 't wonder der liefde beleven
één oogwenk maar; wij zullen weer gelooven.

Zij wint spelend, wat de zware gedachte en zielsspanning moeizaam verwerft; op
haar uitvloeiing rust ‘het nieuwe rijk’. Dat is de uit de liefde levende menschheid,
de gemeenschap der heiligen. Met deze stijging, die een verlossing is, wordt tegelijk
de smart verlost, die wel is een louteraar, maar niet de zuivere, klaar menschelijke
smart, thans nog ontsteld en verwrongen.
Om tot dit zalig rijk te roepen is de dichter verkoren, die tegelijk profeet is.
De maning stijgt uit diepe wezens-gronden:
‘Ga uit, zeg het geloof dat vlammend splijt
den harden rots van waanzin en van zonde
die ons van de blauwende verten scheidt.
Ja, zeg wat gij in uw hart hebt gevonden
aan zoete, lang-gepuurde zekerheid;
doe zoo mijn wil, van mij die door de monden
der menschen spreekt in die trompet ‘de tijd’.
Ik ga, o Stem. Als een kind aan de hand
van moeder gaat: in gewillig vertrouwen
en zonder omzien, vast in uw gena.
Ach levens-plannen, die van 't kein verstand
maar maaksels zijt...... d' oneindigheden bouwen
en wij zijn de steenen...... ik ga, ik ga.

In ‘Verandering en Eenheid’ worden nieuwe grenzen gesteld en opgeheven; ook is
te zeggen dat zich dezelfde vragen op andere wijze kenbaar maken, het blijvende in
de gestadig groeiende persoonlijkheid, de onherroepelijke verandering en het door
alle verandering heen zich handhavende constante; oude verlangens zijn niet meer
dezelfde, maar in het telkens verbreken wordt oneindige sterkte gewonnen, zoo dat
het kan luiden:
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Verkruimelt opnieuw nu uw werk
dan weet ge: onaangerand
blijft een waarachtige kerk
en ge vlucht naar dat vaderland;
en keert de Maaier weerom
dan draagt ge in u zijn wezen,
niet als een duistere kom
maar als een heilig lezen,
maar als een oog binnen-in
draagt ge in u zijn zin,
maar als een heilig weten,
de stille majesteit
van een ongerepte keten
met blanke sneeuw bespreid,
maar als een hooger wezen
dat u zijn schatten ontsloot:
gij zijt eenmaal opgerezen
tot het aangezicht van den Dood;
ge zaagt zijn welving hoog
opgaan voor uw geestesoog,
welving waar de eenling d or glijdt
in de zee oneindigheid:
ge voelt die nu om u altijd.

Dat is dus wederom de Dood die als de openbaring van het oneindige draagt in dit
perk van den tijd. En de dood gaat verder spreken. Allereerst wordt in ‘In het milde
licht’ de diep menschelijke droefenis om het scheiden verzacht en puur, omdat de
heengegane zoo doorschenen was van de liefde; nu lijkt de dood een wegglijden tot
het andere, geenszins vernietiging, en uit het eigen leven stijgt het weemoedig vragen
naar een zoo teeder weg-sterven, vragen dat tot zichzelf met een terecht-wijzing
keert:
Maar stil mijn hart, ge moogt niet tot het denken
van den avond en zijn goudklare rust
u strekken eer zijn uren zelven wenken
en zijn adem de vlam uwer kracht bluscht.
De oogst rijpt en uw hand moet snijden binden
heemvoeren; - o mijn hart de taak is lang
en uw verlangens mogen nog niet vinden
den weg naar avondstilte, nachtgezang.
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En na den oogst weer 't ploegen van de voren
en het uitstrooien van het nieuwe zaad:
de wereld wordt alleen telkens herboren
doordat de arbeid altijd verder gaat.
En ge moogt u niet eigenmachtig leven
o hart aan den glans van dat ver gezicht
niet droomen hoe ge eens de stille haven
zult binnenvallen in het late licht.

Straks zullen in ‘De vredige Dood’ opnieuw dood en liefde naast elkaar gesteld en
met elkaar verbonden worden, als beiden zijnde geheim, dat ondoorgrondelijk is,
maar waartoe de mensch rijpen moet en daarna in ‘De stralende Dood’ zal er een
wonder flonkerende ster ontbranden in het binnenste heiligdom en de duisternissen
zullen vanuit een gouden kern worden verteerd, ja het zal klinken kunnen:
Ik zie u als een licht o Dood, o Dood
ik zie u als een licht door mensche' ontstoken
over den afgrond Leve'; ik zie doorbroken
door u het duister van hun bange nood.

Maar dit al is slechts verstaanbaar als wij na de botsing van Droom en Daad, waarvan
ook nu nog gezongen wordt hebben geschouwd hun vereenen. Want het is niet zoo
- aldus wordt thans bevonden - dat deze beide enkel uit elkaar zouden drijven de
eenheid van het wezen, dat zij alleen maar in bitterheid verscheuren, en elkander
verlammem, zij hebben hun eenheid, en wederom heet die eenheid ‘de liefde’, die
wij zoo een al dieper inhoud zien verwerven, die al grooter sterkte toont, en alle
twijfeling en botsing is door de gebrekkigheid dier liefde:
Ge weet toch hart, die tegenstrijdigheden
dat wrijten, al die kloven al die scheuren
zijn enkel door het onvolmaakt gebeuren
der liefde in ons hart en onze leden.
Ge weet toch dat zij d'eenheid is volstreden
van droom en daad? Het wonderlijk opbeuren
van 't hart in beide? 't menglen hunner kleuren
tot een puur licht van ongebroken vrede?
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In ons hart vloeit de liefde traag en klein;
daarom, spinnen w' een droom, blijft geen kracht over
voor daad; drinken we zijn schuimenden wijn
dan duistert van ons weg het droomgetoover.
Was liefde algroot in ons, om ons zou zijn
droomschoone daad, als zon-doorvloten loover.

Zoo wordt de eenheid van droom en daad verkondigt, wordt als zaligst bereiken en
vervulling van uitersten nood de liefde geheeten, die we wel hebben zien stijgen
boven dat wat de vulgaire meening erin lezen kan, en dan volgt daarna nog dit sonnet
waarin de liefde en de dood hun eenheid winnen, die tevens eenheid van daad en
droom is:
Eén daad is er, die staat geheel alleene
tusschen alle andre daden opgericht
en van den droom het parelende licht
vloeit als een zachte sluier om haar henen.
Zij is als zielsmuziek, verstild tot steenen
als een door smart gelouterd, fel gedicht
en van alle spanningen wier vereenen
den droom bouwt is in haar niet één gezwicht
Kalm staat zij in haar blanke majesteit,
zij die sterk is als strijd maar heeft verloren
al 't luide en het schelle van den strijd.
Gezegend de mensch tot haar uitverkoren,
gezegend elk die tot het Offer schrijdt;
in hem wordt droom en daad tot eén herboren.

Hier begint het in den kern te gloeien en te branden, van hieruit schieten de stralen
door dood en leven - het willen ondergaan omdat de liefde tot de menschheid en het
verlangen om het goddelijke in haar te doen geboren worden zoo sterk is dat het ook
dit aanvaardt - hoor de prediking der heilige gezindheid, waarin alleen de wereld kan
geholpen worden; de geweldige bewogenheid van leven en dood ruischt haar
schoonste geheimenis
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door het dichterwoord naar boven: de Liefde die den weg van het Offer gewillig
gaat... omdat zij de goddelijke Liefde is.
Lees ik in deze verzen meer dan er in staat, omdat ik, terwijl ik ze zoo eenigermate
hier doorging, over meer sprak dan ik met woorden noemde? Ik wil deze, mogelijk
hier of daar opkomende bedenking niet beantwoorden. Wie het meent en daarom
deze kunst van zich zou bannen, is toch voorloopig niet te helpen. En ik zou tot een
andersoortige, anders-klinkende bespreking gevoerd worden, die in toon tegen het
voorgaande zou ingaan en er beter niet mee verbonden wordt.
Daarom dit aan het einde: Henr. Roland Holst begint vermoeiend in de mode te
raken. Wanneer ge iemand vraagt om ergens een paar verzen voor te lezen hebt ge
negen van de tien kansen dat hij aankomt met een bundel harer gedichten. Daarin is
evenwel iets meer dan mode. Ook: getuigenis dat in wijder kring een sterker ontroering
gewekt is, dat in dit geluid wordt vernomen als de klank van het naderen van schooner
en beter werkelijkheden, besef dat hierdoor zich heen worstelt iets wat profetie is en
tegelijk stuwkracht der nieuwe tijden. Twee kunstenaars zijn er, die in dit opzicht
samengaan en wier werk een nog niet te schatten waarde heeft voor de komende
wereld, beiden leeren zij ons den zin van het dynamische levensbeginsel, beiden
stuwen hun visioenen op uit de liefde, en beiden zijn herauten der gemeenschap, die
wij zullen moeten bouwen. Wat Vincent van Gogh is in de schilderkunst, is Henr.
Holst als dichteres. En wij zullen goed doen te begrijpen dat we in de namen dezer
twee als symbolisch hebben wat bezig is de levens veler jongeren met een stralende
hoop en een onwankelbare heilige gezindheid sterk te maken. Als dit juist is, is dan
daarmee niet dit opstel gansch en al gerechtvaardigd?
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De wetenschap en de andere cultuurwaarden1)
Door Prof. Dr. G. Heymans.
Het heeft in den loop der tijden de wetenschap zelden ontbroken aan warme
lofredenaars, maar niet minder dikwijls is zij ook blootgesteld geweest aan heftige
aanvallen of verbitterde vijandschap. Die aanvallen en die vijandschap zijn in vele
gevallen uitgegaan van de vertegenwoordigers van andere groote cultuurbelangen,
die hun recht van bestaan of althans hun bevoegdheid om zich naar eigen aard vrij
te ontwikkelen, door die wetenschap ernstig bedreigd achtten. Door de mannen der
praktijk wordt nu en dan smadelijk gesproken over de ‘grauwe theorie’, die aan de
gouden vruchten van den boom des levens achteloos voorbijgaat; een der grootsten
onder hen heeft het woord ‘ideologen’ gemunt, om zijn volle verachting voor deze
soort van nutteloozen geestesarbeid tot uitdrukking te brengen. Van de kunstenaars
vernemen wij telkens weer het verwijt, dat wij bij het volgen van den draad eener
abstracte wettelijkheid, bij het samenvatten der verwikkelde verschijnselen in
statistische tabellen, bij hunne verdichting tot mathematische formules, individualiteit
en leven opofferen, om slechts aan de doode ontbindingsproducten onze aandacht
te wijden. En onder personen met uitgesproken zedelijke of godsdienstige
geestesrichting heerscht niet zelden de

1) Voordracht, gehouden te Amsterdam op het Philologencongre van April 1919.
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indruk, dat de wetenschap voor deze gevaarlijk is, inzoover zij hare belangstelling
uitsluitend richt op de gegeven werkelijkheid, en in hare theorieën geen rekening
houdt met normen en idealen. Er bestaat des te meer aanleiding om van een
algemeener standpunt uit deze grieven te onderzoeken, omdat zij niet slechts namens
de genoemde cultuurbelangen tegen de wetenschap, maar ook namens elk hunner
tegen de andere worden ingebracht: men weet, hoe dikwijls met een beroep op
practische belangen het bindend karakter van zedelijke eischen wordt betwist, en
hoe scherp niet zelden ethische en aesthetische levensbeschouwingen tegenover
elkander worden gesteld. Deze feiten en verhoudingen samenvattende, kunnen wij
dus vaststellen, dat verschillende dingen - practisch nut, schoonheid, zedelijkheid,
waarheid - als waardevol worden beoordeeld, en dat deze althans schijnbaar met
elkander in conflict kunnen komen. Is dit evenwel de stand van zaken, dan doen zich
verscheidene vragen voor. Ontleenen al deze waarden hun beteekenis als zoodanig
aan een gemeenschappelijk grondkenmerk, waarnaar zij zich laten ordenen en
vergelijken? Zoo ja, waarin is dan dat grondkenmerk gelegen? Zoo neen, hoe dan
tusschen de aanspraken van practici, kunstenaars, moralisten en geleerden, wanneer
van deze elk de door hem vertegenwoordigde waarde voor de hoogste houdt, te
beslissen? Moeten de eischen der schoonheid achtergesteld worden bij die der
zedelijkheid, of heeft omgekeerd de zedelijkheid ruim baan te maken voor de kunst?
Hoe verhouden zich in het bijzonder de rechten der wetenschap tot die van praktijk,
kunst en zedelijkheid? Het zijn deze vragen, en met het oog op tijd en gelegenheid
wel voornamelijk de laatste, waarop ik heden uwe aandacht zou wenschen te vestigen.
Het antwoord op deze vragen zou in den allereenvoudigsten vorm gegeven kunnen
worden, wanneer aannemelijk kon worden gemaakt, dat in den grond der zaak alle
genoemde waarden zich tot ééne ervan laten
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herleiden, aldus, dat zij alleen aan het grooter of kleiner aandeel, hetwelk zij aan
deze hebben, hare beteekenis ontleenen. Dit is inderdaad op verschillende wijzen
beproefd; op de meest gesystematiseerde en tevens op de meest geruchtmakende
wijze wel door de richting, die men als de utilistische pleegt te betitelen. Deze richting
plaatst overal het practisch belang, derhalve de gevolgen voor het wel en wee van
individu of gemeenschap, op den voorgrond; zij neemt aan, dat niets waarde heeft
of waarde hebben kan, tenzij omdat en voorzoover het geschikt is om genot te
verschaffen of leed te vermijden. Aan dit criterium wordt in de eerste plaats de
zedelijkheid onderworpen; zij is niet anders dan een instelling tot verhooging van
het lustsaldo in de menschenwereld, en vindt dus in de formule ‘the greatest happiness
for the greatest number’ haar hoogste wet. Daaruit volgt natuurlijk, dat de
voorschriften der moraal nooit met de eischen van het algemeen belang in conflict
kunnen komen, eenvoudig omdat zij al hun bindende kracht aan deze ontleenen, en
zich dus steeds daarnaar hebben te voegen. Wanneer dus aan waarheidsliefde,
rechtvaardigheid, geslachtelijke reinheid zedelijke waarde wordt toegekend, dan
geschiedt dit volgens de utilisten uitsluitend op grond van de onderstelling, dat door
het in toepassing brengen der daarin opgesloten regelen het algemeen belang wordt
gediend; kon worden aangetoond, dat een tegengestelde gedragslijn, alles
samengenomen, meer nut voor de menschheid oplevert, dan zouden de genoemde
eigenschappen, per definitionem, met één slag van deugden tot ondeugden zijn
geworden. Natuurlijk geldt geheel hetzelfde van de kunst; ‘quantity of pleasure being
equal,’ zeide reeds Bentham, ‘pushpin is as good as poetry’. En wat de wetenschap
betreft, heeft reeds Comte de geheele beteekenis, die zij voor de utilistische
beschouwing kan hebben, samengevat in de woorden: ‘savoir pour prévoir pour
pouvoir’. Veel verder gaat in dit opzicht echter nog een school uit den tegenwoordigen
tijd, die het kennen niet slechts in den dienst stelt van het voorspellen en kunnen,
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maar zelfs gelooft, het er zonder rest in te moeten doen opgaan. Ik bedoel het
pragmatisme van James, Schiller en anderen, hetwelk meent te kunnen aantoonen,
dat de toetsing van wetenschappelijke denkbeelden nooit plaats vindt of plaats vinden
kan door vergelijking van die denkbeelden met de objecten, waarop zij betrekking
hebben, maar alleen door te onderzoeken, of de practische toepassingen, die wij van
deze denkbeelden maken, al of niet aan onze verwachtingen en wenschen
beantwoorden. Op deze gronden komt dan James tot de gevolgtrekking, dat de oude
definitie van waarheid als ‘adaequatio rei et intellectus’ eenvoudig op een misverstand
berust, en dat daarvoor een andere in de plaats moet treden, aldus luidende: ‘the truth
of our beliefs consists in general in their giving satisfaction’. Hoezeer het hem met
deze gevolgtrekking ernst is, blijkt wel het duidelijkst hieruit, dat hij niet schroomt,
ook aan troostrijke geloofsovertuigingen als zoodanig ‘waarheid’ toe te kennen,
omdat zij, naast de andere, die zoogenaamd intellectueele behoeften bevredigen,
voldoening schenken aan de behoeften des gemoeds. Daarmede is dus het practisch
belang als rechter in hoogste instantie voor de beslissing tusschen waar en onwaar,
gelijk voor die tusschen goed en kwaad en tusschen schoon en leelijk, geproclameerd,
of, nauwkeuriger gesproken, alle waarde tot de waarde van dat practisch belang in
den ruimsten zin des woords teruggebracht.
Zoo ver gaande aanspraken als voor de practische belangen, zijn voor de andere
cultuurwaarden niet gesteld, of, wanneer zij al gesteld werden, althans niet door
invloedrijke scholen als grondbeginsel aanvaard, methodisch verdedigd en
systematisch uitgewerkt geworden. Toch ontmoeten wij in litteratuur en leven telkens
uitspraken, waaruit blijkt, dat ook de vertegenwoordigers van die andere
cultuurwaarden niet vrij zijn van de neiging, eene overheerschende positie voor haar
op te eischen. Ook wanneer wij afzien van de tijden, waarin kunst en wetenschap als
‘ancillae theologiae’
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werden beschouwd, vinden wij nog tegenwoordig veler goed- en afkeuring van een
kunstwerk im de eerste plaats door het oordeel over zijn zedelijke strekking bepaald,
terwijl aan wetenschappelijke, speciaal philosophische theorieën niet zelden de eisch
wordt gesteld, vóór alles aan de hoogere behoeften van het gemoed bevrediging te
verschaffen. Van hun kant zijn de kunstenaars vaak geneigd, ook in wetenschappelijke
systemen en zedelijke karakters alleen de schoonheid te waardeeren; daarom laten
zij zich op het eene gebied gemakkelijk overtuigen door philosophische stelsels van
imposanten, streng architectonischen bouw of door godsdienstige, vooral mystieke
voorstellingen van hooge gevoelswaarde, terwijl zij op het andere vaak weinig achting
toonen voor eenvoudige dagelijksche plichtsbetrachting, en daarentegen voor groote
geesten een uitzonderingsmoraal prediken, die ook hunne ernstigste zedelijke
tekortkomingen nauwelijks nog als zoodanig wil laten gelden. En eindelijk heeft ook
de wetenschap aan de verzoeking, om op de alleenheerschappij aanspraak te maken,
niet altijd weerstand weten te bieden. Wanneer wij bij Buffon de uitspraak vinden:
‘notre âme ne nous a été donnée que pour connaître’, of bij Ampère de andere: ‘à
quoi sert le monde? - à donner des idées aux esprits’, dan kunnen wij daarbij nog
denken aan bloot rhetorische overdrijving; wanneer wij evenwel in een onlangs
verschenen geschrift Ostwald in koelen bloede hooren betoogen, dat het verlies van
een kunstwerk niet zoo erg te betreuren is, zoodra maar eenmaal zijn beteekenis voor
de ontwikkeling der kunst wetenschappelijk is vastgesteld geworden, en dat daarom
juist de beroemdste kunstwerken het best gemist kunnen worden, dan blijkt daaruit
dezelfde volstrekte miskenning van de zelfstandige beteekenis der overige
cultuurwaarden, die wij in omgekeerde richting ook bij sommige vertegenwoordigers
van deze hebben kunnen vaststellen. Aanvullenderwijze mag dan nog worden
opgemerkt, dat men ook binnen elk der betrokken gebieden nu en dan, zij het ook
slechts voorbij-
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gaand, heeft gemeend, een van elders ingevoerde norm als het hoogste gezag te
moeten erkennen. Zoo in de kunst de aan de wetenschap ontleende norm der waarheid
(bij de naturalisten van alle tijden), en op het gebied der zedelijkheid beurtelings
zoowel deze (bij Clarke en Wollaston) als de van de kunst overgenomen norm der
schoonheid (bij Shaftesbury en later bij de vereerders van het ideaal der ‘schönen
Seele’).
Wat nu al deze denkrichtingen, zij mogen er zich dan al of niet nauwkeurig
rekenschap van gegeven hebben, met elkander gemeen hebben, is dit: dat er voor
hen in den grond der zaak slechts ééne soort van waarde bestaat. Die waarde wordt
door sommigen gezocht in het practisch nut, door anderen in schoonheid, zedelijkheid
of waarheid, maar voor elk hunner hebben alle dingen zonder uitzondering slechts
waarde, omdat en voorzoover zij aandeel hebben in de eene waarde, die door hem
in het middelpunt zijner beschouwing is geplaatst. Zoo oordeelt de utilist, dat een
kunstwerk in dezelfde verhouding schooner, een handeling of een karakter in dezelfde
verhouding zedelijker, een wetenschappelijke theorie in dezelfde verhouding waarder
moet heeten, waarin zij bijdragen tot verhooging van het lustsaldo der menschheid;
en van de anderen geldt mutatis mutandis hetzelfde. Zij allen meenen bij hunne
waardeeringsoordeelen met één criterium te kunnen uitkomen, en hebben dus voor
conflicten tusschen verschillende criteria niet te vreezen. Maar men ziet gemakkelijk
in, dat zij alleen door een willekeurige en op geenerlei wijze te rechtvaardigen
beperking van gezichtsveld zich dit voordeel kunnen verschaffen. Immers reeds de
eenvoudige zelfbezinning leert, dat wij er iets anders mede bedoelen, wanneer wij
een handeling nuttig dan wanneer wij ze zedelijk goed noemen, wanneer wij aan een
beschrijving of betoog schoonheid, dan wanneer wij daaraan waarheid toeschrijven;
en vervolgens ook, dat wij aan elk dezer eigenschappen op zichzelf, behoudens
mogelijke conflicten met andere, waarde toekennen. Wanneer dit door de ijveraars
op een of
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ander gebied soms over het hoofd wordt gezien, dan kan dat ten deele liggen aan
hunne mindere gevoeligheid voor de buiten dat gebied vallende waarden, voor een
ander deel ligt het zeker ook aan gebrekkige bekendheid met hetgeen daar wordt
nagestreefd en bereikt. Menig kunstenaar denkt bij het woord wetenschap alleen aan
een zielloos gepeuter met feitjes en cijfers, menig geleerde bij het woord kunst aan
tuchtelooze fantasterij of photographisch nauwkeurige nabootsing, beide misschien
bij het woord deugd aan slaafsche onderwerping onder de regelen eener
conventioneele moraal. Natuurlijk kunnen zij dan aan de betrokken geestesuitingen
geen zelfstandige waarde toekennen, maar alleen die der eigene laten gelden; wat
hen trouwens over het geheel niet zal verhinderen, de in theorie verloochende
waardeeringstermen toch in de praktijk van het leven op hun eigen manier te
gebruiken. - Wie zich nu evenwel van deze eenzijdigheden kan vrijhouden, en inziet
dat practisch nut, schoonheid, zedelijkheid en waarheid elk hun eigen waarde hebben,
die op geenerlei wijze tot de andere kan worden teruggebracht, zal weer opnieuw de
vraag bij zich voelen oprijzen, hoe dan conflicten tusschen deze waarden moeten
worden beslist. Bestaat er tusschen hen een vaste en algemeene rangorde, zoodat
altijd en overal de eene boven de andere gesteld moet worden? Of is er buiten hen
een gemeenschappelijk criterium te vinden, waarnaar hunne aanspraken in ieder
bijzonder geval geschat en met elkander vergeleken kunnen worden? Deze vragen
zijn dikwijls gesteld geworden en schijnen dringend een antwoord te vereischen.
Wat ik nu in den verderen loop van dit uur zou wenschen te betoogen, komt in
hoofdzaak hierop neer, dat die vragen ten onrechte gesteld worden, dat zij niet alleen
geene oplossing kunnen vinden, maar ook op geenerlei wijze een oplossing behoeven.
Juist omdat elke der genoemde waarden een eigen gebied heeft, hetwelk van dat der
andere streng is afgesloten, doen zich tusschen hen geen werkelijke conflicten voor,
en kunnen zich

Onze Eeuw. Jaargang 19

64
zulke conflicten tusschen hen niet voordoen. Elke er van op hare beurt is het object
van waardeering vanwege de andere; maar al deze waardeeringen loopen langs
elkander heen, en nergens komen zij met elkander in botsing. Het zij mij vergund,
dezen algemeenen stand van zaken meer in het bijzonder aan de betrekking tusschen
de wetenschap en de andere cultuurwaarden te demonstreeren.
Het gemakkelijkst zal deze demonstratie ingang vinden, waar zij zich richt op de
verhouding tusschen wetenschap en praktijk. Wie deze beiden tegenover elkander
stellen, zien veelal de eenvoudige waarheid over het hoofd, dat ten slotte alle doen
zonder uitzondering op een weten berust. Elke, ook de meest eenvoudige dagelijksche
handeling is gericht op de bereiking van een doel, en zou niet plaats vinden, wanneer
men niet wist of meende te weten, dat zij tot de verwezenlijking van dat doel zal
leiden. Ook om voor een meer verwijderd doel iets als middel te kunnen aanwenden,
moet men weten, hoe het als oorzaak werkt; en het ligt in den aard der zaak, dat, hoe
vollediger en nauwkeuriger dus ons weten is, des te grootere diensten het ook aan
de praktijk zal kunnen bewijzen. Nu is evenwel datgene, wat men wetenschap noemt,
eenvoudig een voortzetting en bewustmaking van het natuurlijke denken, geenszins
een daaraan tegenover te stellen of ook maar daarvan af te scheiden functie. Geheel
dezelfde geestesverrichtingen: de inductieve generalisatie, de deductieve redeneering,
het meten en vergelijken van waarschijnlijkheden, die in het wetenschappelijke
denken de hoofdrol vervullen, vinden ook in het natuurlijke denken, alleen maar in
veel gebrekkiger vorm, hun plaats; gelijk dit laatste voor een primitieve, zoo vormt
het eerste voor een steeds hooger ontwikkelde praktijk den natuurlijken grondslag.
Maar wat beteekent het dan, wanneer zoo dikwijls van een ‘strijd tusschen theorie
en praktijk’ gesproken wordt? Zeer zeker zou dit minder het geval zijn, wanneer de
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wetenschap hare voltooiing had bereikt, wanneer zij allesomvattend en onfeilbaar
was geworden; en inderdaad zien wij, dat ten aanzien der hooger ontwikkelde
wetenschappen, zooals physica en chemie, het nut der theorie ook door de practici
reeds op ruime schaal wordt erkend, terwijl zij de jongere en minder ontwikkelde,
psychologie en criminalistiek, economie en sociologie, nog steeds met wantrouwen
bejegenen. Ook dit evenwel zonder voldoenden grond. Ook wanneer een wetenschap
ten aanzien van bepaalde vraagstukken nog niet meer kan geven dan bloote
waarschijnlijkheden, of wanneer zij die vraagstukken nog slechts van ééne zijde in
ernstig onderzoek heeft kunnen nemen, is zij zelve het best in staat om zich van de
voorloopige gebrekkigheid of eenzijdigheid harer resultaten rekenschap te geven,
en aldus de gevaren, die voor de practische toepassing daaruit zouden kunnen
voortvloeien, te ondervangen. Het kan zijn, dat hare beoefenaars in dezen plicht zijn
te kort geschoten, en dan zijn de grieven der practici, wel niet tegen de wetenschap,
maar dan toch tegen hare woordvoerders, natuurlijk gerechtvaardigd. In verreweg
de meeste gevallen zal evenwel de stand van zaken een andere zijn, en de schuld
liggen bij een onvoldoend contact tusschen wetenschap en praktijk. Wanneer de
vertegenwoordigers der laatste wetenschappelijke uitspraken overnemen en toepassen,
zonder zich rekenschap te kunnen geven van de gronden waarop zij berusten, en dus
van de voorwaarden en grenzen hunner geldigheid, dan is het niet te verwonderen,
wanneer zij dikwijls bedrogen uitkomen. In het bijzonder heeft men te bedenken,
dat de generaliseerende wetenschap overal abstraheert van bijkomstige
omstandigheden, en dat dus hare wetten streng genomen slechts gelden voor
eenvoudige gevallen, die in de werkelijkheid nooit zuiver voorkomen. Past men die
wetten toe op de zeer gecompliceerde gevallen van het practische leven, dan zullen
zich allicht bijgevolgen voordoen, die òf het beoogde resultaat tegenhouden, òf
althans het daaraan verbonden voordeel door even
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groote of grootere nadeelen opheffen. Misschien zou men op een ander blad van het
leerboek ook die bijgevolgen voorspeld kunnen vinden; maar wie in de betrokken
wetenschap niet grondig thuis is, zal gemakkelijk dat blad over het hoofd zien, en
dan ten onrechte de wetenschap voor de nietbevrediging zijner verwachtingen
aansprakelijk stellen. En zoo laat het zich dan verklaren, dat bij de mannen der praktijk
de rechten der wetenschap niet altijd eene zoo gereede erkenning hebben gevonden,
als met het oog op de essentieele betrekkingen tusschen beide kon worden verwacht:
tevens mag evenwel de hoop worden uitgesproken, dat, hoe vollediger kennis van
de feitelijke verhoudingen de wetenschap verschaft, en hoe beter de practici de voor
hun doel in aanmerking komende wetenschap leeren beheerschen, des te meer ook
het denkbeeld van een strijd tusschen theorie en praktijk als onhoudbaar zal worden
erkend.
Veel dieper schijnen de gronden te zoeken voor het wantrouwen en de vijandschap,
die dikwijls door kunstenaars en moralisten tegen de wetenschap aan den dag worden
gelegd. Hier kan van teleurgestelde verwachtingen geen sprake zijn: de artist laat
zich door zijn schoonheidsgevoel, de zedelijke mensch door zijn geweten leiden, en
de een zoomin als de ander pleegt er aan te denken, daarbij de voorlichting der
wetenschap in te roepen. En inderdaad hebben de maatstaven, die bij deze drie vormen
van waardeering worden aangelegd, onmiddellijk niets met elkander te maken: door
te zeggen, dat iets waar is, wordt over de vraag, of het ook schoon of goed verdient
te heeten, evenmin gepraejudicieerd als omgekeerd. Van deze drie soorten van
oordeelen gaat elk in een andere richting; nergens sluit een oordeel van de eene soort
een oordeel van de andere soort in zich, en nergens kan dus ook het eene met het
andere in tegenspraak komen. Toch is het een feit, dat bij kunstenaars gelijk bij
personen met een uitgesproken moreele levensbeschouwing vaak het vage gevoel
aanwezig is van een
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gevaar, waarmede datgene, wat hun 't naast aan 't hart ligt, van de zijde der wetenschap
zou worden bedreigd. De vraag is, waarop dat vage gevoel berust, en in hoever het
is gerechtvaardigd.
Op de eerste van deze beide vragen laat zich het antwoord zonder veel moeite
geven. De kunstenaars en moralisten denken bij het woord wetenschap in de eerste
plaats aan bepaalde wetenschappen, die òf, als de psychologie, zich met hen op
eenzelfde terrein bewegen, òf zelfs, zooals met deze de aesthetica en de ethiek, henzelf
of hun werk tot onmiddellijk voorwerp van onderzoek nemen. In het eerste zien zij
een ongeoorloofde en minderwaardige concurrentie; van het tweede vreezen zij een
ondragelijke beperking van de vrijheid der ideaalvorming, of zelfs eene algeheele
ontkenning van haar goed recht. Geen wonder wanneer zij, van zulke onderstellingen
uitgaande, in de wetenschap den erfvijand zien, tegen wien zij met alle beschikbare
middelen lijf en goed hebben te verdedigen.
Beginnen wij met de concurrentiekwestie in het oog te vatten. Wanneer de dramaof romanschrijver ons beelden van lijdende en handelende, naar hun aard op indrukken
van buiten reageerende en in een bepaalde richting zich ontwikkelende personen
voor oogen voert, dan houdt hij zich zeker bezig met objecten van dezelfde soort,
als waarop ook de psycholoog zijn onderzoek richt. Maar het doel, dat hij zich daarbij
stelt, en de gaven, die hij voor de bereiking van dat doel noodig heeft, zijn toto genere
verschillend bij hem en bij den psycholoog. Deze laatste zoekt algemeene wetten,
betrekking hebbende òf op het psychische leven in het algemeen, òf op den
correlatieven samenhang tusschen bijzondere psychische eigenschappen; hij wil
weten, hoe uit gewaarwordingen waarnemingen ontstaan, welke omstandigheden op
het onthouden of vergeten van invloed zijn, welke eigenschappen door sterke
emotionaliteit worden in de hand gewerkt of teruggedrongen, hoe zich het psychisch
leven naar de geslachten differentieert of met den leeftijd wijzigt.
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Om die wetenschap te verkrijgen, heeft hij ongetwijfeld gegevens noodig betreffende
individuen, hetzij hij met die individuen in zijn laboratorium experimenteert, ze in
het leven observeert, of zich door enquêtes of biographieën omtrent hen laat inlichten.
Maar wat hem als psycholoog in die individuen interesseert, is uitsluitend wat zij
met anderen van dezelfde soort gemeen hebben, en wat zich derhalve in algemeene
formules laat uitdrukken; ja zelfs waar zij aanmerkelijk afwijken van hun type, zal
hij nog de algemeene samenhangen trachten op te sporen, die deze afwijking met
andere, van anderen of op ander gebied, verbinden. Geheel anders de kunstenaar.
Wat hij ons voor oogen stelt, zijn zonder uitzondering bijzondere gevallen: enkele
personen met den naar aantal en nuanceering onuitzegbaren rijkdom hunner
individueele temperamentsen karaktereigenschappen, nader gevormd door al de
nvloeden, die zij in den loop van hun leven hebben ondergaan, en handelende onder
de werking van speciale, dikwijls zeer verwikkelde motieven. Natuurlijk zal dit
handelen, om door den lezer of toeschouwer begrepen te kunnen worden, moeten
passen in de algemeene wettelijkheid van het zieleleven, en zal dus de roman- of
tooneelschrijver in zoover gebonden zijn aan de uitkomsten der psychologie. Maar
dit toch niet meer en niet anders dan b.v. ook de schilder gebonden is aan de
uitkomsten der natuurwetenschappen, wat, voorzoover ik weet, er toch geen schilder
toe gebracht heeft te beweren, dat die natuurwetenschappen zich bemoeien met zaken,
die eigenlijk alleen tot zijne competentie behooren. De eenvoudige stand van zaken
is deze, dat zoowel de romanschrijver als de beeldende kunstenaar er in het algemeen
naar zullen streven, zich in hunne voorstellingen te houden binnen de grenzen van
het feitelijk mogelijke; maar hun artistieke intuïtie zal hen in staat stellen, deze
grenzen in acht te nemen, zonder dat zij daarvoor noodig hebben, de wetten dier
mogelijkheid in abstracto te bestudeeren. Omgekeerd is het de taak van den weten-
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schappelijken onderzoeker, die wetten op te sporen en in hun samenhang te verklaren.
Al naar het peil en den omvang zijner ontwikkeling zal zich de een voor het werk
van den ander meer of minder kunnen interesseeren; maar beider terreinen liggen te
ver van elkander verwijderd, om redelijkerwijze tot twisten over de grenslijn
aanleiding te kunnen geven.
Evenwel, niet slechts tegen een minderwaardige mededinging, ook tegen een
ongeoorloofde inmenging van de zijde der wetenschap meenen zich dikwijls personen
met een uitgesproken aesthetische of zedelijke levensbeschouwing ernstig te weer
te moeten stellen; en hier geldt hun verzet niet slechts de psychologie, maar in niet
mindere mate de zoogenaamde normwetenschappen: aesthetica en ethiek. De
psychologie analyseert, naast de overige verschijnselen en processen in het bewustzijn,
ook de geniale geesteswerkzaamheid, het zedelijke handelen, de aesthetische en
moreele beoordeeling; en velen hebben den indruk, dat daarmede de geheele
beteekenis, die deze dingen voor het ontvankelijke gemoed bezitten, op het spel
wordt gezet. Dreigt en verwezenlijkt zich niet soms wel het gevaar, dat de analyse
het waardevolle tot het waardelooze zal terugbrengen: het genie tot een neurose,
schoonheid tot een gecompliceerde streeling der zinnen of een tot tweede natuur
geworden gewoonte, vrije zelfbepaling tot mechanische noodzakelijkheid, zedelijkheid
tot verkapt eigenbelang? - Nog onmiddellijker inmenging wordt gevreesd van de
zijde der aesthetica en der ethiek. Deze beide willen, zoo schijnt het, door
wetenschappelijk onderzoek vaststellen, wat als schoon of als zedelijk goed behoort
erkend te worden, en dan den kunstenaar respectievelijk den handelenden mensch
voorschrijven, zich dienovereenkomstig te gedragen. Maar wat zou er dan van de
vrijheid overblijven, waarin het onmisbare levenselement van beide, kunst en
zedelijkheid, gelegen is? Hebben niet, in alle tijden en telkens weer, de groote
kunstenaars een nieuwe schoonheid, de zedelijke hervormers een hoogere moraal
weten
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te scheppen, en daardoor de enge regels, waarbinnen men tot dusver beide had
opgesloten, smadelijk omvergeworpen? Geen wonder inderdaad, wanneer zoowel
de kunstenaar als de zedelijke mensch het denkbeeld, zich aan de voogdij der
wetenschap te onderwerpen, onvoorwaardelijk van de hand wijzen, en het recht
opeischen om zich bij hun artistieke productie uitsluitend door hunne
schoonheidsontroering, bij hun doen en laten door niets anders dan de stem van hun
geweten te laten leiden.
Maar wil dan werkelijk de wetenschap zich eene dergelijke voogdij aanmatigen,
of ligt het ook maar op den weg der wetenschap om dit te doen? In het algemeen
zeker niet: de wetenschap schrijft niet voor, maar constateert en verklaart. Maar nog
minder dan elders op het speciale gebied der aesthetica en der ethiek; want hier zijn
de feiten, waarvan de wetenschap uitgaat en waarop zij hare conclusies bouwt, juist
ontleend aan de geesteswerkzaamheden, waartegen men vreest, dat zij den
schoolmeester wil spelen. Ongetwijfeld: in de aesthetica is, zooals Fechner het
uitdrukte, zoowel ‘der Weg von oben’, die uitging van algemeene bespiegelingen,
als ‘der Weg von unten’, die aansluiting zocht bij de feiten van het schoonvinden,
bewandeld geworden, en van de ethiek geldt geheel hetzelfde. Maar ziet men
nauwkeuriger toe, dan blijkt ook die eerste weg telkens slechts gekozen te zijn, omdat
en zoolang men meende, daarlangs de feiten der zedelijke en aesthetische waardeering
te kunnen benaderen; met of zonder klaar bewustzijn werd altijd in die feiten de
laatste toetssteen erkend der theorieën; en de algemeene beginselen, die men
vooropstelde, waren in den grond der zaak niet anders dan hypothesen, wier
aannemelijkheid door hunne geschiktheid om van die feiten rekenschap af te leggen
wordt bepaald. Na en niet het minst door Fechner is men evenwel over dezen stand
van zaken steeds meer tot klaarheid gekomen; bijna alle thans levende beoefenaars
van aesthetica of ethiek beginnen met hun aandacht te richten op hetgeen feitelijk
als schoon of goed wordt

Onze Eeuw. Jaargang 19

71
gewaardeerd, om daarna methodisch te onderzoeken, wat daarin het
gemeenschappelijke is, en derhalve als de eigenlijke zin van die woorden moet
worden erkend. Onder deze omstandigheden kan evenwel van beperking der vrijheid
van den kunstenaar of den zedelijken mensch op geenerlei wijze meer sprake zijn.
De wetenschap stelt niet van buiten af regels voor het zedelijk of aesthetisch gevoel,
maar zij tracht slechts den wezenlijken inhoud daarvan tot duidelijk bewustzijn te
brengen; niet zij schrijft voor, maar zij registreert, ordent en verklaart, wat den
kunstenaar door zijn schoonheidsgevoel, den zedelijken mensch door zijn geweten
voorgeschreven wordt. Blijkt evenwel een nieuw geval niet in de aldus verkregen
theorie te passen, en toch het ontvankelijk gemoed als aesthetisch of zedelijk
waardevol aan te doen, dan zal niet dat geval buitengesloten, maar de theorie
aangevuld of gewijzigd dienen te worden, - geheel zooals in de natuurwetenschap
een nieuw feit, dat volgens de bestaande hypothesen niet verklaard kan worden,
herziening van die hypothesen noodig maakt. De theorie heeft zich te schikken naar
de feiten, niet omgekeerd; kunst en leven worden niet door de daarop betrekking
hebbende wetenschappen aan banden gelegd, maar leveren omgekeerd den toetssteen,
waarnaar deze de betrouwbaarheid hunner uitkomsten hebben te bepalen.
En daarmede is dan tevens de vrees, dat de wetenschappelijke analyse het geloof
in de waarde onzer idealen zou wegnemen of verzwakken, ongegrond gebleken. De
wetenschap zoekt waarheid; zij ontkent slechts, wat niet is. Echte wetenschap loochent
slechts valsche idealen, alleen valsche wetenschap de echte. Wie meent, dat de
wetenschap hem zijne idealen zal ontrooven, geeft daardoor blijk, niet aan die idealen
te gelooven, ze voor bloote hersenschimmen, verdichtsels, illusies te houden, wier
lagere afkomst de wetenschap aan het licht zou kunnen brengen. Waren zij dat
inderdaad, dan zou er aan hen niets verloren zijn. Maar hoe sterker wij het
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specifieke karakter der zedelijke en der schoonheidsontroering in innerlijke ervaring
beleven, des te ondenkbaarder zal het ons voorkomen, dat deze in den grond niet
anders zouden zijn dan vermomde hedonistische aandoeningen, en met des te meer
vertrouwen zullen wij van de wetenschap mogen verwachten dat zij, wel verre van
deze idealen tot verbindingen van waardelooze grondstoffen te herleiden, er
integendeel steeds beter in zal slagen, ze als zelfstandige elementen van het geestelijk
leven, in volle zuiverheid uit hunne toevallige verbindingen af te zonderen.
Wanneer derhalve de eischen der waarheid alleen schijnbaar, niet inderdaad, met die
der praktijk, der schoonheid of der zedelijkheid in botsing kunnen komen, dan geldt
ten slotte geheel hetzelfde ook voor de eischen dezer drie laatste ten opzichte van
elkander. Men pleegt b.v. aesthetische en ethische levensbeschouwingen tegenover
elkander te plaatsen, maar men vergeet, dat ook deze, wanneer elk zich slechts houdt
op zijn eigen terrein, niet tegen elkander in, maar langs elkander heen loopen. Het
aesthetisch gevoel heeft te oordeelen over de schoonheid, ook over die van
handelingen en karakters; de moreele intuïtie over zedelijke waarden, ook over die
van den kunstenaar en van zijn werk. En zoo zullen wij dan een zelfde streven wegens
zijn innerlijke eenheid en geslotenheid als schoon kunnen waardeeren, en tevens
wegens zijne eng egoïstische bedoeling als onzedelijk brandmerken; van een zelfde
kunstwerk getuigen, dat het aan hooge aesthetische eischen voldoet, maar tevens
zedelijk bederf in de hand werkt en verraadt. En evenzoo omgekeerd: dat het eerste
om de zuivere belangeloosheid zijner motieven aanspraak heeft op hooge zedelijke
waardeering, maar door onzekerheid en slingeringen in de uitvoering aesthetisch
afstootend werkt; of dat zich in het tweede een loffelijke zedelijke strekking openbaart,
zonder dat het gelukt is, deze in een artistiek bevredigenden vorm tot uiting te brengen.
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Geheel ten onrechte zou men meenen, hier met iets als een ‘dubbele waarheid’ te
maken te hebben. Het aesthetische en het zedelijke oordeel hebben betrekking op
verschillende objecten, of, nauwkeuriger gezegd, op verschillende kanten van de
objecten; valt het eene waardeerend, het andere verwerpend uit, dan zijn zij toch
evenmin met elkander in strijd, als b.v. een gunstige uitspraak over iemands
mathematische met een ongunstige over zijn taalkennis in strijd zou zijn. Hoe dan
echter, wanneer wij in de praktijk des levens voor een keus tusschen beide gesteld
worden? Ik antwoord: wij worden nooit voor zulk een keus gesteld, en wij kunnen
er niet voor gesteld worden. In de praktijk des levens staan wij, op allerlei wijzen en
in allerlei verhoudingen, voor de vraag, hoe wij behooren te handelen, dat wil zeggen:
welke der mogelijke wijzen van handelen plichtmatig, goed, zedelijk is; en die vraag
behoort onvoorwaardelijk, per definitionem, onder de competentie van het zedelijk
oordeel. Wanneer de moralist den kunstenaar verwijt, door prikkelende voorstellingen
de zedelijkheid geschaad te hebben, doet hij een beroep op diens zedelijk inzicht; de
kunstenaar kan niet volstaan met te wijzen op de schoonheid van zijn werk, maar
moet, om zich tegen het verwijt te verdedigen, gebruik maken van ethische
argumenten. En als hij het onnoodig acht dit te doen, dan is het omdat hij uitgaat van
de stilzwijgende ethische onderstelling, dat het voortbrengen van schoonheid onder
alle omstandigheden zedelijk gerechtvaardigd is. Of deze onderstelling juist is, hebben
wij hier niet te onderzoeken; maar ook deze vraag kan weer alleen op ethische
gronden, in laatste instantie op grond van de uitspraken van het zedelijk gevoel,
worden beslist. Door van zijn persoonlijke voorkeur een bindend voorschrift, een
plicht of een recht te maken, verhuist de aestheet naar het land der ethiek, en
onderwerpt hij zich aan de daar geldende wetten, gelijk ook weer omgekeerd het
meest zedelijke leven niet anders, dan door tevens aan de aesthetische eischen te
voldoen, zich tot een kunstwerk kan maken.
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Door aan het zedelijk oordeel de beslissing over de rechtmatigheid eener zoogenaamd
aesthetische levensbeschouwing over te laten, wordt dus niet een suprematie der
ethische waarden over de andere ingevoerd, maar alleen het beginsel, dat aan elke
waarde slechts op haar eigen gebied zeggingschap toekomt, in toepassing gebracht.
Het zal niet noodig zijn, nog eens afzonderlijk aan te toonen, dat geheel gelijksoortige
beschouwingen ook gelden, wanneer aesthetische en practische, of wel zedelijke en
practische eischen tegenover elkander worden gesteld. Overal vinden wij denzelfden
stand van zaken terug: de verschillende soorten van waardeering loopen langs elkander
heen, en kunnen zoomin met elkander in collisie komen als treinen, die rijden op een
dubbel spoor. Waarheid, nut, schoonheid en zedelijkheid zijn, ieder op zijn beurt,
object van beoordeeling uit de gezichtspunten der drie andere; maar elk hunner
behoudt daarbij zijn volle vrijheid van beweging op eigen terrein. Elk hunner brengt
zijn eigen maatstaven mede, en is alleen aan deze gebonden. De wetenschap zoekt
waarheid, ook ten aanzien van haar eigen en de andere normen; de praktijk tracht
overal geschikte middelen ter bereiking van een of ander doel op te sporen; het
zedelijk bewustzijn oordeelt over de plichtmatigheid der handelingen, ook van den
kunstenaar, den practicus en den wetenschappelijken onderzoeker; en het
schoonheidsgevoel doet uitspraak over de mate, waarin deze allen er in geslaagd
zijn, hun werk en hun leven aan aesthetische eischen te doen beantwoorden. Hoe
duidelijker wij ons derhalve den inhoud der verschillende waarden tot bewustzijn
brengen, des te minder zal er van het wantrouwen, waarmede nog zoo dikwijls hare
vertegenwoordigers elkander bejegenen, overblijven. En dit vooral, omdat zich ten
slotte deze verschillende vormen van waardeering toch niet verdeelen over even zoo
vele verschillende groepen van personen, maar alle naast elkander voorkomen in
elken enkelen mensch. Wanneer wij spreken
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van de wetenschap en de kunst, de praktijk en de zedelijkheid, dan vormen wij slechts
abstracties uit den vollen rijkdom van het geestelijk leven; onderscheiden, wat altijd
vereenigd is en nooit gescheiden kan worden. Ieder zonder uitzondering, alleen in
meerdere of mindere mate, interesseert er zich voor, wat de dingen zijn en hoe zij
samenhangen, streeft naar practische doeleinden, ondergaat de bekoring of afstooting
van wat hij mooi of leelijk vindt, erkent eerlijkheid en hulpvaardigheid als goed,
valschheid en hebzucht als slecht, en laat deze appreciaties mede invloed uitoefenen
op zijn handelen. En slechts door een zonderling misverstand kan hij meenen, dat
de wetenschap of de praktijk, de kunst of de moraal in den grond der zaak iets anders
wil en doet dan hij bij zijne dagelijksche waardeeringen. Dit misverstand berust in
het algemeen hierop, dat hij in de schoonheid der artiesten, in de wetenschap der
geleerden, in de zedelijkheid der moralisten de voor hem evidente waarden niet
dadelijk terugvindt, en dus meent, daar met een onechte schoonheid, wetenschap of
zedelijkheid te maken te hebben. In sommige gevallen kan hij hierin gelijk hebben;
in verreweg de meeste zal evenwel de oorzaak in zijn gebrekkig begrijpen gezocht
moeten worden. Een meer volledige en harmonische ontwikkeling van al zijn
geestelijke functies zal hem in staat stellen, in het veroordeelde vreemde andere,
misschien hoogere, immers op grootere belangstelling in en vertrouwdheid met de
betrokken waarden berustende vormen van het eigene te herkennen. Door voor onszelf
en onze leerlingen naar die harmonische ontwikkeling te streven, kunnen wij er, elk
voor zijn deel, toe bijdragen, dat veel onnoodige en onvruchtbare strijd, tusschen de
geesten en binnen de geesten, wordt voorkomen of opgeheven.
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Beethoven-fantasieën
Door N.J. Swierstra.
Een eerste triomf.
Vergezeld van zijn vader, den hoftenorist Johann van Beethoven, spoedt de 11-jarige
knaap zich door de straten van Bonn.
De kille prikkeling van den winternacht hangt tusschen de huizen.
Stilte suist door de lucht; een heilige stilte vol van verwachting, slechts verbroken
door 't bruisen van den Rijn.
Reeds spoeden zich enkele kerkgangers naar de Godshuizen, om de Middernachtmis
te hooren. Hun stemmen klinken gedempt, bijna fluisterend en vol geheimenis.
Aan den hemel gloeien de sterren.
De zwaarmoedige oogen van den knaap blikken omhoog; in luisterende aandacht
loopt hij voort; een lieflijke muziek ruischt door zijn ziel.
Heden is het de heilige Kerstnacht.
Dat was sinds de geboorte van het Kindeke in den stal te Bethlehem altijd een
nacht van belofte, had zijn moeder gezegd. Toen ruischte het engelenlied over de
aarde: ‘Eere zij God in den Allerhoogste, vrede op aarde den menschen van goeden
wille.’ En wie goed luistert, had zij er met haar zachte, lieve stem aan toegevoegd,
die hoort elk jaar op nieuw dat lied der engelen
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Hij hoort het; maar niet uit de diepe sferen des hemels dringt het tot hem door. Hij
hoort het ruischen in de snaren van zijn eigen kinderziel. Het zingt zoo zacht, immer
anders; het spint om zijn ziel een droom van verwachting. Hij kent dat; straks zal het
hem nog hooger dragen, immer hooger boven het gewone leven.
Eensklaps vaart er een schok door zijn wezen en schrikt hij op uit zijn droomen.
Een machtig gebeier dreunt door de lucht. De bronzen tongen van den klokketoren
der Münsterkerk stuwen hun galmen over de stad. Ten antwoord luidt ook St.
Remigius; dan jubelt met hooger galm de klok van 't Franciskanerklooster; St. Martin
verheft zijn metalen stem; St. Peter slaat zijn welluidende accoorden aan.
Van nabij en van verre, overal luidende klokken, overal over de stad is de zang
der bronzen monden.
Een jubel van geluid is losgebroken in den stillen nacht en werpt zijn rythmen uit
met zwaar gedreun; machtige harmonieën van klokkenzang, opstijgend, opstuwend
door de ijle sfeer, omhoog, immer hooger naar het sterrengewelf, aanbonzend en dan
weer verklinkend, als luisterden de klokken naar de sonore klanken van hun eigen
stem; een machtig vibreerend immer vreugdelijker Te Deum Laudamus.
En daartusschendoor strengelt zich melodisch de lichte reiing der zilveren
angelus-klokjes, als hadden zij haast den menschen de blijde vredeboodschap te
brengen.
De knaap is bleek. Zijn oogen vonkelen van bezieling. Het groote nadert.
En onder die aanstormende en immer wegdeinende vloeden van klokkenzang, die
de geboorte van Christus uitjubelen, betreedt hij met zijn vader de hofkapel van 't
aartsbisschoppelijk paleis.
Onmiddellijk begeven ze zich naar het doxaal, waar de meeste leden van 't koor
en 't harmonie-orchest reeds vergaderd zijn.
Opnieuw wordt Ludwig getroffen. Leunend tegen een
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pilaar heeft hij geen oog voor wat anders het eerst zijn aandacht zou trekken, het
orgel en de instrumenten.
Zijn donkere oogen staren in 't ruim van de kerk. Het heiligdom baadt in een zee
van licht. Honderden kaarsen weerspiegelen hun trillende vlammetjes in het gouden
ornamentiek der zware kroonluchters, werpen hun mystischen schijn door de
wierook-zwangere ruimte, stralen in de gouden aureoolen der heiligengestalten
omhoog aan de pilaren, die met devote oogen neerblikken op de knielende menigte
geestelijken en hoogwaardigheidsbekleeders in het schip der kerk.
Maar wat het meest zijn oogen boeit, dat is de tabernakel, waar het Allerheiligste
is uitgestald ter aanbidding.
In symmetrische opstelling troonen ter weerszijden de zeven armige luchters en
hooge gouden kandelaren, waarboven de kaarsvlammetjes bloeien, onbeweeglijk,
uitstralend hun gulden glansen, spinnend een toover van licht om de altaarschrijn,
vonkelend in het goud en het kristal van de monstrans, concentreerend hun magische
gloeiing in de witte hostie.
En achter het hoogaltaar het geheimzinnig, broeierig halfduister van den koorkrans,
waaruit af en toe een geestelijke te voorschijn treedt in plechtgewaad, om na
kniebuiging voor het sacrament de altaartrappen af te dalen en zijn plaats in te nemen.
Zachtjes preludieert het orgel.
Daar klinken drie plechtige slagen op een gong.
Een aantal misdienaren komt uit de sacristy en schaart zich geknield op den
voorgrond.
Dan komt in luisterrijk plechtgewaad, voorafgegaan en gevolgd door een aantal
hooge prelaten, de keurvorstaartsbisschop van Keulen Maximiliaan Friedrich, die
zelf de pontificale hoogmis zal celebreeren.
Een kleurige, schitterende groep vormen ze voor 't hoogaltaar. Het licht der kaarsen
vloeit bij elke beweging over het goudbrocaat der kasuifels en fonkelt in de
edelgesteenten, waarmee deze rijkelijk zijn bezet.
Het orgel verheft zich; de stemmen vallen in; de
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Mis begint: Dominus dixit ad me: filius meus es tu, ego hodie genui te.
De jongen is betooverd.
Hij wendt zich om en staat naast Neefe, den organist, die zoo schoon het gezang
begeleidt.
Straks is het zijn beurt, dat weet hij. Neefe wil aldus den keurvorst-aartsbisschop
overrompelen, om dezen te bewegen, zich de verdere muzikale opleiding van den
knaap aan te trekken. Neefe wil de hooge toestemming van den kerkvorst, om hem
zelf in te wijden in de compositieleer van den grootmeester Johan Sebastiaan Bach.
Het jongske peinst. Het kerkorgel in 't Franciskanerklooster, waar broeder Willibald
hem onderwees, is zoo groot niet als dit; het heeft minder stemmen; de harmonie is
niet zoo volledig. Hij bestudeert de registers. Een korte pooze maar; hij kent ze.
Aanstonds is hij weer geheel in beslag genomen door het Kyrie Eleison, dat
smeekend ruischt door de gewelven.
Hij siddert. Dan breekt het orgel los in volle stroomen; de stemmen van het koor,
geestdriftig nu, juichen het Gloria in Excelsis.
De knaap staat met gloeiende oogen.
Eindelijk nadert het plechtig oogenblik de consecratie.
Het orgel neemt af; de harmonieën vervloeien en kwijnen weg; een nauwelijks
hoorbare orgeltoon blijft zweven en fluistert als een hemelsche stem uit immense
hoogte.
Roerloos ligt de menigte geknield, vol van diep ontzag voor 't wonder, dat gaat
gebeuren.
De aartsbisschop knielt; daar klatert een altaarbel, van den klokkentoren dreunt
een slag door de lucht, buiten knettert het salvo van de aartsbisschoppelijke lijfwacht,
opgesteld bij de Coblentzpoort; van de wallen der stad buldert het kanon.
Dieper buigt de menigte het hoofd en slaat zich op de borst.
Geen zucht, geen gerucht, dan de teere mystische fluistering van het orgel.
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De aartsbisschop heft de hostie; dat is het wonder; weer klatert de bel; weer klinkt
de bronzen stem van de torenklok; weer knettert het salvo; weer dondert het kanon
van de wallen.
En ten derde male herhaalt zich hetzelfde, als de aartsbisschop de knie buigt voor
de nu geconsacreerde hostie.
Dan wordt op dezelfde wijze de wijn gewijd tot het bloed van Christus.
Nu heft de menigte het hoofd.
Langzaam zwelt het orgel aan; een heerlijke tenor zet het Benedictus in en weldra
bruist in volle, jublende accoorden: Hosanna in Excelsis! Hosanna in Excelsis!
Roerloos houdt het jongske de handen op de borst geklemd. Onbeweeglijk als een
standbeeld volgt hij den verderen loop der liturgische plechtigheden.
Eindelijk wendt de aartsbisschop zich ter rechterzijde van het hoogaltaar en leest
het laatste Evangelie.
En als na het laatste Deo gratias de priesterschaar in statigen optocht in de sacristy
verdwijnt, klinkt buiten de kerk opnieuw het salvo van het regiment en donderen de
kanonnen over de velden en over den Rijn en weerkaatsen hun stemmen tegen de
rotsen van het Zevengebergte en verdreunen in de verte.
Het orgel zwijgt.
‘Ludwig! nu is het uwe beurt! Neem vast mijn plaats in’, fluistert Neefe.
Na eenige oogenblikken komen de aartsbisschop en zijn prelaten weer te voorschijn
en nemen plaats in het rijk gebeeldhouwde koorgestoelte.
Na den dienst zal een Kerstcantate worden uitgevoerd door koor en
harmonie-orchest, vooraf gegaan door een orgelpreludium.
Het jongske zit.
Ternauwernood kunnen zijn voeten het pedaal bereiken.
Neefe neemt den dirigeerstaf ter hand.
De kleine jongen met de lange zwarte haren om het
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ernstige bleeke gezicht en de donkergloeiende oogen is zeker van zijn zaak.
Hij drukt de toetsen van het manuaal.
De aartsbisschop heft plotseling het hoofd op. Evenzoo de muzikaal begaafden
van zijn gevolg.
Dat is niet Neefes aanslag; anders is de greep der accoorden, anders is de registratie;
anders de vloeiíng der harmonieën; het spel is onvolmaakt, maar welk een bezieling,
welk een kleur. Dat is het temperament van een kunstenaar, dat alleen verdieping en
beheersching noodig heeft, om magistraal te zijn.
Het is het zoontje van den hoftenorist.
Neefe glimlacht van voldoening.
Een zachte melodie stroomt uit het orgel; een nieuwe register strengelt zijn gouden
stem er door heen; de accoorden verbreeden; ze komen gelijk de golven van den
Rijn, immer nieuwe; ze stuwen over elkaar; ze stroomen toe in immer breeder deining
en bruisen en verdringen elkaar in rythmische vloeiíng; het orgel beeft: de pilaren
sidderen.
De menigte luistert, in de ziel gegrepen.
En terwijl voor de laatste maal het salvo van regiment weerklinkt en voor de laatste
maal de vuurmonden op de wallen hun stemmen over stad en omgeving laten daveren,
dreunt van het orgel een machtig en aangrijpend slotaccoord, waarop orchest en koor
hun kerstcantate inzetten.
Ludwig heeft zijn taak volbracht.
Hij draait zich om op zijn zitplaats.
Zijn bleek gelaat gloeit nu van het purper der bezieling; zijn mond is in exstatische
vervoering half geopend; zijn schitterende oogen zoeken 't koorgestoelte en staren
den aartsbisschop aan.
Hij leest tevredenheid en goedkeuring.
‘De ziel van deze’ zegt de prelaat tot zich zelven ‘zal hoog stijgen. Het zal een
adelaarsvlucht zijn. Wij zullen hem helpen zijn wieken uit te slaan’.
Als de cantate afgeloopen is, verwijdert zich het door-
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luchtig gezelschap uit de kerk. Ook het doxaal wordt ontruimd.
Alleen de organist Neefe toeft nog bij zijn instrument, in peinzende verwondering
over de nog gekluisterde oerkracht, welke God in deze kinderziel heeft ingestort.
Weldra wordt hij in zijn overdenking gestoord door een hoflakei, die hem een
brief met het aartsbisschoppelijk zegel overreikt, kennelijk in groote haast geschreven.
‘Het is ons uitdrukkelijk verlangen, dat de kleine organist, die het preludium
speelde, op Onze kosten wordt onderricht door onzen hoforganist en muziekdirecteur
G. Neefe.

Kerstmis 1781.
Keurvorst Max Friedrich.
‘Mijn innigste wensch is vervuld’, fluistert Neefe. ‘God zij gedankt. Wie
weet, hoe kort deze leerling mijn onderricht noodig heeft. Maar zeker is,
dat het late nageslacht van mij zal zeggen: ‘Ook deze was een der
leermeesters van den grooten Ludwig van Beethoven, den onsterfelijken
heros der toonkunst’.

Beethoven en de werkelijkheid.
Droomverloren hangt hij als kleine jongen uit het dakraam van de ouderlijke woning
en staart als in trance in de gouddoorzinderde lentelucht en luistert met zelfvergeten
intensiteit naar de melodieën der natuur, het gezang der vogels, het gefluister van
den wind, het bruisen van den Rijn, de vage geruchten die opklinken uit de stad en
alles versmelt in zijn ooren tot een harmonische klankenweelde.
Als opgeschoten knaap heeft hij woeste buien van drift, van hardnekkig verzet als
't vaderlijk gezag hem op onredelijke wijze wil exploiteeren, of als hij in de
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kringen van het hof in een omgeving van starre en gevoellooze etiquette zijn kunsten
moet vertoonen en stug en onwillig zich aan die comedie onttrekt. Dan vlucht hij
naar buiten, ziedend van drift, en snikt buiten ergens in de stilte zijn leed uit, waar
de diepe weldadige adem der natuur hem langs de slapen strijkt en rust en kalmte
brengt aan de geteisterde ziel.
Man geworden is hij te Weenen, dat Weenen, door Wagner zoo veracht om zijn
oppervlakkigheid, zijn schijnheilige vormen, zijn verstrakte etiquette, zijn gepolitoerde
wellevendheid, zijn marchandeerende en dillettantiseerende kunstzinnigheid. Weenen,
dat zijn innerlijke voosheid en armoede van geest bedekt onder schijnvertoon en
luidruchtige beloftuiting der levensdiplomaten, die het met brutale reclame een
oogenblik wisten te winnen voor elke quasi-origineele uiting van kunst.
Beethoven en Weenen! Is grooter contrast denkbaar? De man, die nimmer
huichelde, die zelfs den hoveling Goethe bij een bezoek te Weimar een lesje gaf in
onafhankelijkheidszin, de man, die in al zijn levensuitingen op kinderlijk-naíve, of
op fier-mannelijke wijze oprecht was, wiens ziel geen plooibaarheid kende in zake
moraliteit en - Weenen - de wereld waarin de onoprechtheid, huichelachtig
schijnvertoon, dillettantiseerende eigenwaan, sceptische lichtzinnigheid de bedorven
levensadmospheer vormden.
Voor het uitvoeren zijner werken, voor het dirigeeren van concerten moest hij te
Weenen zijn, wist hij het luchthartig publiek soms onder den indruk te brengen van
zijn eigen geweldigen levensernst; opende hun de afgronden waarboven zij zweefden,
de tragische smart van het menschenbestaan; toonde hij de heilige levensvreugde
van den ernstigen geest, die in verkeer treedt met het goddelijke; maakte hij zich
ongezocht vrienden onder die aristocraten, vrienden die hem vereerden en oprechtelijk
liefhadden als den kunstenaar met het groote en goede hart.
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Maar als geen plichten hem bonden, vluchtte hij naar Heiligenstadt, naar Baden, naar
Döbling of een der andere lieflijke en landelijke plaatsjes in de omgeving, of hij nam
de wijk naar Hongarije naar zijne evenals hij lijdende en gemartelde vriendin Marie
von Erdödy, om daar buiten in de stilte en de rust der natuur tot verevening te komen
met zich zelf, de passies uit te vechten die hem teisterden, de teleurstellingen, het
bittere levensleed te vergeten in de melodieuze en harmonieuze droomen, welke hun
gouden weefsel weefden in zijn diepste wezen, nadat zij met korte haastige krabbels
vastgelegd waren in zijn schetsboek of op de achterzijde van een spijskaart
meegenomen uit een Weensch hotel, op onmogelijke vodjes papier en alles wat er
zich maar eenigszins toe leende om de inspiratie van het oogenblik door zichtbare
teekenen in herinnering te houden.
De natuur was de magische moeder, die hem, de ondanks zijn vele vrienden en
vereerders vereenzaamde onder de menschen, immer weer laafde uit haar overvolle
borsten; die hem immer nieuwe kracht schonk, wanneer hij in zijn eenzelvig
wantrouwen, voortkomend uit zijn tragische doofheid, dacht aan miskenning en
verguizing; hem weer bezielde, wanneer hij wanhopig kampend met al het leed eener
teleurgestelde en nochtans onuitblusschelijke liefde als die voor Therese Brunswick,
waande dat zijn energie gebroken was, de periodiek terugkeerende smart van iederen
kunstenaar, het noodlottig gevoel absoluut onmachtig te zijn tot eenige geestelijke
werkzaamheid.
Dan deed de natuur hem alles weer in proportie zien; de troostelooze
zelfonderschatting week voor het gevoel dat den scheppenden koningsmensch bezielt
en in rijke stroomen vloeiden de harmonieën door zijn ziel, hieven hem op uit de
aardsche beslommeringen, deden hem met verheerlijkt aangezicht het leed zijns
levens vergeten, om te scheppen, te getuigen van zijn edele aandriften in de weelde
der melodieën, om te geven van die magische natuur de muzikale openbaring.
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De natuur, zelve immer oprecht in haar scheppende onbewustheid, hetzij de lenteadem
over de velden suizelt, hetzij de herfstwinden hun klaaggeschrei laten hooren door
de kale wouden, hetzij de orkanen woeden en in bacchantischen roes trachten omver
te werpen wat staat opgericht, de natuur predikte hem immer: ‘Wees U zelf.’
‘Herleef uit U zelf en bloei uit u zelf, gelijk ik na droeve winterdagen uit mij zelf
herbloei en mijn bloemenzegen over de aarde uitstort.’
Het leven der natuur beminde hij met hartstochtelijke liefde. ‘Niemand kan de
natuur zoo liefhebben als ik. Ik houd meer van een boom dan van een mensch.’ Zoo
schreef hij. In de natuur is geen bedrog; zij geeft zich precies zooals zij is in haar
lieflijkheid, in haar fatalisme, in haar opstandigheid en haar stilte, in al de phantomen
harer onbewustheid.
Waarom dan maakt de bewuste mensch, het eenige natuurlijk wezen dat meteen
geestelijk wezen is, van zijn geestelijke gaven gebruik in averechtsche richting?
Waarom schuilen in den mensch listig overleg, bedrog en boosheid? Is zelfbewustzijn
dan niet bewustzijn van het goddelijke, het onvergankelijke, dat zich manifesteert
in de buitenwereld in ieder blaadje, dat wiegelt aan een boomtak, in iedere ster die
tintelt aan 't uitspansel; bewustzijn van 't goddelijke, waarvan 't geheimschrift staat
ter ontcijfering in 't menschelijk gemoed?
Waarom is de mensch onoprecht te midden van die groote, eeuwige oprechtheid
der natuur? Waarom is in de menschenwereld die verblinding, die jagende onrust,
waarom is er zoo dikwijls verloren dat Godsbesef, dat bewustzijn, eerlijk en oprecht
te moeten staan tegenover de Godheid?
Hij schrijft in zijn schetsboek in gebroken zinnen, in haast, in geestesvervoering
neergeschreven:
‘Allmächtiger - im Walde - ich bin selig - glücklich im Wald - jeder Baum spricht
- durch dich. O Gott
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welche - Herrlichheit - in einer solchen Waldgegend - in den Höhen - ist Ruhe - Ruhe
ihm zu dienen?’
In de natuur vindt Beethoven altijd zich zelf terug, zich zelf en zijn schitterend
ideaal, vertroosting te geven aan de menschheid der toekomst.
In de natuur hoort hij de muziek, alles is hem een melodieuze openbaring, en hij
vertolkt die openbaring omsponnen door psychische verbeelding, gebonden door
geestelijke beheersching, door den samenklank en de afwisseling der instrumenten.
‘In den Instrumenten repräsentieren zich die Urorgane der Schöpfung und der
Natur; das, was sie ausdrücken, kann nie klar bestimmt und festgesetzt werden, denn
sie geben die Urgefühle selbst wieder, wie sie aus dem Chaos der ersten Schöpfung
hervorgingen, als es selbst vielleicht noch nicht einmal Menschen gab, die sie in ihr
Herz aufnemen konnten’, zoo betuigt hij in een gesprek met den jongen Wagner, die
in zijn jeugd een voetreis ondernam naar Weenen, enkel om den meester te zien en
te spreken.
Beethoven geeft, ik herhaal het, de melodieuze openbaring der natuur. Bij hem
geen naäperij van natuurgeluiden waarin decadenten hun kracht hebben gezocht.
Zoo groeit geen symphonie. De phonographische weergave van het windgeritsel
door het bosch, het ruischen van een waterval, het gekweel der vogels, afgewisseld
met het loeien van den stormwind en 't rollen van den donder, dat is geen symphonie.
Dat is ziellooze imitatie; daarin leeft niet de bewogenheid van een menschenziel,
niet haar vreugde en haar smart, niet de schoone gebondenheid van het deinende
rythme, niet de beheerschte geest, niet de zelfbepaling die het signatuur is van
geestelijke vrijheid en onafhankelijkheid.
Hij schrijft in een brief aan Wegeler: ‘O, es ist so schön, das Leben tausendmal
leben!’ En dat zei hij, de gemartelde en gefolterde, wiens hoopvolle levensillusies
eens grenzenloos lichtzinnig waren verbrijzeld door gravin Giucciardi; hij die zooals
we reeds aanstipten, later
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een levenslange liefdeshonger in zijn hart mededroeg voor Therése Brunswick, die
langzaam naar meedoogeloos zeker door zijn doofheid van de buitenwereld werd
afgesloten.
‘O, es ist so schön das Leben tausendmal leben!’ zoo schrijft hij in 1801. En in
1824 toonzet hij Schillers Ode aan de Vreugde als stralend slot van zijn Negende
symphonie: ‘Freude, schöne Götterfunken.!’
Beethoven en de natuur! We herinneren ons een plaat, die we menigmaal met
ontroering beschouwden.
Een heuvelachtig landschap - op den voorgrond zijn gedrongen gestalte, de
breedgeschouderde schedel onbedekt, woest fladderende lange haren in den wind de mond in extase geopend - somber vlammende oogen - de eene hand geheven met
rythmisch gebaar, dirigeerend het orchest, dat speelt voor zijn gehallucineerden geest.
De hemel is verduisterd met zwarte wolken, die sombere schaduwen werpen over
de eenzame hei, een enkele magere struik zwiept tegen den grond - een felle
bliksemschicht siddert door 't loodgrauwe zwerk. De woeste opstand der natuur heeft
hem aangegrepen; door zijn ziel golven de machtige stroomen eener compositie.
De natuur is hem alles. Hij is vertrouwd met de lieflijkheid der lente, met de
droomen van den stillen winternacht, met storm en regenslag en de strijd der
elementen is een weldadige verfrissching voor zijn immer rustelooze geest.
Beethoven is een man der werkelijkheid, wiens geest als een vuurschicht is
gesprongen uit het hart der dingen. Op hem is van toepassing, wat Carlyle betuigt
van een zijner heroes: ‘Het groote feit van het bestaan alleen is hem groot; waarheen
hij ook vlucht, hij kan niet ontkomen aan de ontzaglijke tegenwoordigheid van de
werkelijkheid.’
Wij zouden er aan toe willen voegen: Neen, inderdaad, hij ontvlucht ze niet; hij
zoekt ze; hij treedt ze tegemoed met stoutmoedigen blik, met onverschrokken gebaar.
Hij zoekt het leven; hij zoekt de werkelijkheid des levens,
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wijl hij weet dat het leven ernst is en tragisch en geweldig van inhoud. ‘Life was
never a May-game for men; but a battle and a march, a warfare with principalities
and powers.’ Geen spelletje in de Mei was het leven, een strijd, een zware tocht, een
krijgsdienst. Zoo heeft Beethoven het ondervonden. Zoo heeft hij het indrukwekkend
verkondigd in zijn 5de symphonie. Dringend klopt het noodlot, immer herhaald, met
jagend rythme, onverbiddelijk, inhamerend een ijzeren noodwendigheid van komend
leed. En als dan even die korte lieflijke melodie optreedt, dan hoort ge reeds in de
vierde maat, onontkoombaar in de baspartijen dat fatale dreigende kloppen. En dan
klaagt dat roerende andante zijn donkere weemoedszangen. En na het andante weer
spoedig het toornige hameren van het fatum. O, neen het leven is geen spel. Dat heeft
Beethoven op indrukwekkende wijze betoogd in de Marcia funebre van de Eroica
en in het kloppen en bruisen en sidderen van de accoorden der Waldsteinsonate.
Geen luchtige dans, geen vroolijke promenade door altijd groene dreven is het
leven, maar groote, geweldige ernst. En toch trad hij het tegemoet, onbevangen,
zonder vrees, zonder angstvallige overleggingen.
Nimmer kende hij de sluwe berekening van den levensdiplomaat.
De levensdiplomaat marchandeert met het leven, met de menschen, met de
werkelijkheid. Hij is de handige bedrieger der werkelijkheid - indien deze zich langer
dan voor een spanne tijds liet bedriegen. Van hem is de brutale reclame, de
luidruchtige fanfaronade, waarmee hij de ooren der oppervlakkige wereld verdooft
voor de diepe, waarachtige stem der werkelijkheid. Van hem is het klatergoud; hij
tooit de armoede van zijn geest met valsche steenen; hij richt tropheeën op van
bordpapieren wapenschilden en blikken degens omkranst met schelkleurige
namaakbloemen. Hij verblindt de oogen der wereld door schreeuwende kleuren voor
den diepen, klaren schijn der werkelijkheid.

Onze Eeuw. Jaargang 19

89
Hij bedriegt het leven, dat wederkeerig hem bedriegt met schijn van roem en eer en
onrechtmatig verkregen goud. De levensdiplomaat, de levensmarchandeur, dat is de
goochelaar met de gevoelens der menschen, de handige kwakzalver, die altijd een
oogje heeft op zijn milieu, die altijd de menschelijke zwakheid in 't gevlei komt - tot
het leven hem meedoogenloos ontmaskert en roemloos doet verdwijnen in de kolken
van het niet, zonder een gedachte, zonder een spoor van herinnering na te laten. De
levensdiplomaat is anti-heroísch.
Beethoven miste alle eigenschappen van den levensdiplomaat. Zijn koppige wil,
zijn stoer geloof in zich zelf, zijn heilige overtuigdheid van de zielenlouterende kracht
zijner kunst, zijn grandiooze wil om eigen leven en eigen kunst te beheerschen,
kenden geen truckjes en listjes, walgden van het gekonkel en gedraai, waarmee de
man van den zooveelsten rang de waarde van zijn werk weet te doen overschatten
door 't publiek. Zijn trotsche zelfbewustheid en anderzijds zijn grenzenloos
goedhartige naiveteit kenden niet het kleine geknutsel om roem en om geld.
Beethoven zag leven en werkelijkheid nimmer van uit benepen nuttigheidsoogpunt,
nimmer met de overlegging, wat zal ik er louter tot eigen voordeel van maken. Hij
zag het leven cosmisch, in zijn ziel stortten zich cosmische krachten uit en op zijn
beurt stortte hij zijn cosmisch levensgevoel uit in zijn kunst. Het cosmische is zonder
berekening, het geeft zich aan de wereld, om onder 't verbrokkelde en innerlijk
verdeelde menschdom het ideaal van eenheid te doen herleven.
Beethoven marchandeert niet met leven en kunst. Hij geeft zich enkel in vrome
overgave al wordt zijn ziel vaneengereten.
Zijn aangeboren zin voor humor scheept hen af, die hem minderwaardig dunken
en die toch de dwaze verbeelding voeden, dat maatschappelijke stand ook geestelijke
begaafdheid ingesloten houdt, of althans recht op meer dan gewonen eerbied; hij
scheept ze af met een
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dubbelzinnigheid, waarvan de fatale beteekenis dikwijls niet eens tot hun doffe
hersenen doordringt. Soms striemt hij met één enkel woord.
‘Rittergutbesitser’ onderteekent een van zijn broers die een adellijk landgoed heeft
kunnen koopen zijn brief en hij ontvangt een kaartje terug: ‘Ludwig von Beethoven,
Hirnbesitser.’
Hoe hij ze van zich stoot, de eigengerechtigden, de huichelachtigen. Als Mozart
kort na diens dood door adellijke heeren geprezen wordt, fronst hij toornig de
wenkbrauwen en gromt: ‘Wat leuteren jelui? In armoede heb jelui den meester laten
leven; in armoede laten sterven; hem laten begraven als een vagebond, zoodat zelfs
zijn graf onbekend is. Je moest je schamen!’
Hij ontziet niemand of niets. Door de natuur veroordeeld om oprecht te zijn, tast
hij iedereen aan die op voozen levensbodem staat, door zijn persoonlijkheid, door
zijn magistrale, diep-menschelijke muziek.
Hij behoort tot de grooten van ouden en nieuwen tijd, tot de weinigen, die ‘slechts
éénmaal geboren worden’.
De grooten waren altijd simpele kinderen der werkelijkheid, maar in hun eenvoud
groot en klaar van geest en machtig van impulsieve drang en onweerstaanbaar van
geestelijke kracht.
Amos, de ruwe herder tusschen de Palestijnsche heuvelen, Socrates, in de straten
van Athene, Johannes de Dooper in zijn kemelsharen pij, Mohammed, Franciskus
van Assici, Dante, Rembrandt, zij waren kinderen der werkelijkheid.
Luisterend naar deze grooten, schouwend naar hun goudomdroomde visioenen,
inlevend in hun grootsche verbeeldingen, is alle andere menschenwerk hulpeloos
gestamel zonder zin of wijding.
Moeiten en martelaarschap, verguizing en vereenzaming is ten allen tijde het deel
geweest van de besten van ons geslacht, omdat zij de oogen openden voor den ernst
der werkelijkheid, voor de verblindende pracht
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van het ideeële, waarvoor zwakke zielen bezwijmen.
De man van den schijn ontwijkt die werkelijkheid. Hij ontvlucht angstvallig de
pijnen des levens en aan de tragiek van 't bestaan tracht hij gelijk een slang te
ontglippen. Maar hij ontvlucht ook de gouden glorie, die ten slotte de stralenkrans
is van het smartdoorhuiverde brein. Hij zoekt de rust en de vervlakking, maar niet
de verdeemoediging voor de groote Ongeziene Macht, die de stutse is der groote
zielen.
De wilde schommelingen der ziel, de woeste slingeringen op de golven van het
lot, hij tracht alles te ontwijken met diplomatische handigheid. Hij past zich aan bij
dit en dat; hij voegt zich in 't gareel van anderer en populaire gedachten, hij tooit
zich met de geroofde buit van anderer gevoelens en zielsuitingen.
Maar de grooten leven het leven in zijn volheid en consequentie; zij worden niet
geslingerd, maar desnoods slingeren zij zich welbewust in de diepte; zij worden niet
geheven; maar zij scheppen zich hun eigen zielesfeer even welbewust; zij heffen
zich naar lichtomfonkelde hoogten. Zij grijpen het leven aan en zij worstelen er mee,
gelijk Jacob worstelde met den Engel. En in die worsteling wordt misschien hun
heup ontwricht, maar zij zeggen: ‘Voorwaar, ik laat U niet los, tenzij gij mij zegent!’
En het leven teistert en beukt hun zielen, maar zegent hen ten slotte toch met zijn
edelste gaven.
Beethoven werd gezegend met de gave, om door zijn muziek den menschen een
boodschapper te zijn uit een ideale wereld. Geen ijdel gejoedel geeft hij; geen
zinnelijke klankendroom, waarin de meest verstokte wereldling welbehagelijk kon
wegzwijmelen; voor hem was de muziek geen lieflijke tijdpasseering, geen middel
om de zinnen te kittelen en te streelen, maar innerlijke openbaring van het
bovenzinnelijke, dat in zijn ziel resonneerde. Voor hem was muziek een ernstige
zaak, waarvoor bij zijn leven, zijn rust opofferde, waarvoor hij zijn persoonlijke
idealen van geluk ter zijde zette. Daarom heeft zijn muziek altijd beteekenisvolle
wijding;
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zij bevat een woordelooze boodschap, niet in woorden te benaderen of te formuleeren,
doch slechts te verstaan door de intuitie van den luisteraar, die zich onbevangen
overgeeft aan die immer aangolvende stroomen van harmonie en melodie. Daardoor
zijn zijne Symphonieën gelijk iemand betoogt ‘Reden an die Menschheit’. Ze zijn
toespraken steeds anders gekleurd, steeds anders van inhoud, soms onverbiddelijk
heenwijzend naar, waarschuwend voor den bitteren ernst des levens, soms den nadruk
leggend op het vreugdevolle van het leven, immer samenvattend heenwijzend naar
het goddelijke, dat hoog uitgaat boven alle menschelijke zwakheid en bekrompenheid,
het goddelijke, dat als stralen electrisch vuur neerbliksemt uit hooger sferen, om onze
zielen in gloed te zetten, te doortintelen van hooger bezieling, dan het louter aardsche
vermag te wekken. Beethoven zweept op uit de dagelijksche sleur en voldaanheid
en geeselt de ideëele krachten wakker, die sluimeren in de diepste diepten onzer
zielen. Hij is een heros en zijn muziek is heroische taal.
‘Het is het kenmerk van iederen held in iederen tijd of plaats en onder alle
omstandigheden, dat hij tot de werkelijkheid terugkeert, dat hij op het wezen der
dingen en niet op den schijn er van steunt’, zegt Carlyle. En het zonderlinge is dit,
dat hij die de werkelijkheid zoekt, aanlandt in de sferen van 't ideaal. Hij, die met
zware hand verbrijzelt, wat de gewone mensch de werkelijkheid noemt, hij keert
terug tot dat geestelijk beginsel, dat ten slotte natuur en leven beheerscht; dat zich
omsluierd openbaart uit de myriaden vormen en verschijnselen waarin het leven
uitbreekt; dat licht aan den sterrenhemel; dat tintelt in 't menschelijk gemoed.
De drager van 't ideaal wordt ten slotte zelve gedragen door 't ideaal. Hoe zouden
anders uit de ziel van Beethoven hymnen en jubelende vreugdezangen hebben kunnen
opwellen, die een scherpe tegenstelling vormen met zijn vereenzaamd leven,
doorploegd van smart, vervuld van tragische conflicten. De geestige vierde
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symphonie, de stralende pastorale, de bacchantische zevende, zijn Frühlingssonate
voor viool en klavier, zijn piano- en vioolconcerten en bovenal zijn negende
symphonie, het zijn zoovele uitbarstingen van levensjubel, zoovele verlossingskreten
uit de aardsche bekommernissen, zoovele péans, waarmede hij die hooge ideale
werkelijkheid tegemoet treedt waaruit zijn inspiratie vloeit, dankbaar voor het leven,
dankbaar voor de groote genadegave welke hem ten deel viel.
‘Die mijn muziek verstaat, moet verlost worden van de ellenden, welke anderen
hier blijven rondsleepen’, schrijft Beethoven. In waarheid! Deze muziek verzoent
met de dikwijls monotone, droeve en eenzame werkelijkheid van het alledagbestaan,
omdat ze er ons uitdraagt en het bewustzijn wekt, dat er iets anders is dan smart en
zorg, dat er is een goddelijke verzoening van den mensch met zijn lot, indien hij zich
verinnigt, indien hij cultiveert de krachten zijner ziel, zonder diplomatie, maar met
waarachtigen ernst.
Deze muziek is magisch door haar geweldige werkelijkheidszin, hetzij geboren
uit de nooden en angsten van een gemarteld bestaan, uitzuchtend het tragische leed
der menschheid; hetzij uitbarstend soms in een orgie van opstandigheid; hetzij in
dolle rythmen uiting gevend aan de heftigste levensliefde; altijd is er een evenwicht;
altijd wordt een onrustig allegro afgewisseld door een berustend adagio, een breed
andante of een lieflijk menuet, altijd worden de driften eener aardsche levensvreugde
getemperd, geadeld door een heenwijzen naar de gelouterde vreugden van het
Eeuwige.
Het rijk van het Onzienlijke, de hoogste werkelijkheid, was het ware vaderland
van Beethovens moedige, vrije en rijke ziel.
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De Kerker-ballade
Van Oscar Wilde.
(in Nederlandsche verzen overgebracht door Hendrik van der Wal).
IN MEMORIAM
C.T.W.
Oud-ruiter in het regiment der ‘Royal Horse Guards’
Obiit in de gevangenis te Reading, Berkshire
7 Juli, 1896.

I
Hij droeg niet zijn scharlaken rok,
Want rood zijn wijn en wonden,
En bloed en wijn kleefde aan zijn hand,
Toen zij hem bij haar vonden,
De arme vrouw, die hij beminde,
En doodde in hare sponde.
Hij ging met de Gevangenen
In een kleed van morsig grauw;
Hij droeg een sportpet en zijn gang
Leek licht als van een vrouw;
Maar nimmer zag ik een die keek
In 't zonlicht zoo vol rouw.
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Nooit zag ik nog een man, die keek,
Zóó in zijn leed vergaan,
Naar de hemel der gevangenen,
- Die schaamle blauwe baan En de wolken die met zilvren zeil
Hun vrije wegen gaan.
'k Ging in een ander tralie-perk
Vertobd en leed-bevangen,
En mijmerde wat droefenis
Deez' stillen man mocht prangen,
Toen achter mij gepreveld werd:
‘Die kerel wordt gehangen’.
Christus! Plots voer een wankeling
Door de vaste kerkermuur,
En de hemelkoepel gloedde rood
Als stalen helm in vuur;
En de kwelling van het eigen hart
Voelde ik niet deez' uur'.
Ik wist alleen wat wilde waan
Hem alle rust deed derven,
Waarom hij met zoo somber oog
Keek naar Dag's blijde verwen,
De man vermoordde wat hij minde,
En daarom moest hij sterven.
En toch doodt ieder wat hij mint,
Ik wil dat elk dit hoort,
Die doet het met een wreede blik,
Die met een vleiend woord,
De lafaard doet het met een kus,
De dappre doet een moord.
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Die doodt 't beminde in zijn jeugd,
En die in 't laat getijde;
Die worgen, door het Goud gelokt,
Die in een Zins-verblijden:
De mildste vat een mes, omdat
De dooden niet meer lijden.
Die mint te schriel, en die te lang,
Die veilt, een ander biedt;
Die doet de daad, in smart verstild,
En die kent geen verdriet:
Want ieder doodt wat hij bemint,
Maar sterft nog daarom niet.
Niet ieder sterft den schandedood
Op een dag van donkre rouw,
Noch bergt een masker zijn gelaat,
Noch snoert zijn keel een touw,
Noch stort hij door een open luik
In een kelder, hol en grauw.
Geen stille wakers volgen hem,
Die toe zien dag en nacht;
Die toe zien als hij weenen wil,
Als hij te bidden tracht;
Die toe zien of hij soms de prooi
't Gevang te rooven dacht.
Hem wekken schrikgestalten niet
Des uchtends in zijn cel,
De huivrende kaplaan in 't wit
De baljuw streng en fel,
En de kerkervoogd in blinkend zwart
Met den strakken blik der Hel.
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Hij rijst niet op in droeve haast
Om 't oordeelskleed te dragen,
Wijl een ruwe dokter loert, en mèrkt
Elk wanklen en vertsagen,
Een uurwerk in de hand wiens tik
Davert als hamerslagen.
Hij kent het zieklijk dorsten niet
Dat de keel schroeit als dor zand,
Vóor de beul slipt door de zware deur
En met dicht geschoeide hand
De keel snoert in de leeren strop,
Dat nooit de dorst meer brandt.
Hij buigt het hoofd niet bij den dienst
In 't witte kerkhofkleed,
Noch vindt de lijkkist op zijn weg
Als hij in 't beulshok treedt,
Wijl van het leven slechts getuigt
De angst die in hem vreet.
Hij staart niet naar de verre lucht
Door een nauw gewelf van glas:
Hij bidt niet, of het einde koom',
Met lippen bleek als was;
Noch voelt hij op zijn huivre wang
De kus van Kajaphas.

II
Zes weken liep hij op de koer
In zijn kleed van morsig grauw:
Hij droeg zijn sportpet en zijn gang
Leek licht als van een vrouw,
Maar nimmer zag ik een die keek
In 't zonlicht zoo vol rouw.
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Nooit zag ik nog een man, die keek,
Zoo in zijn leed vergaan,
Naar de hemel der gevangenen,
- Die schaamle blauwe baan En de wolken die met warre sleep
Hun verre wegen gaan.
Hij wrong zijn handen niet zooals
De dwaas, door Hoop verblind,
Die waant dat hij 't grillig Lot
Door klachte en zucht verwint:
Hij zag alleen in 't zonnelicht
En dronk den morgenwind.
Hij wrong zijn handen niet, noch weende
Noch kwijnde hij van pijn,
Maar hij dronk de lucht als bracht ze hem
Een heelend medicijn;
Met open mond dronk hij het licht
Als was 't een vuurge wijn!
En ik en al 't gedoemde volk
Dat doolde in de andre ring,
Vergaten 't kranke mijmren om
Wat eigen hand beging,
En staarden loom en stil verdroomd
Naar den man die sterven ging.
En vreemd was 't om zijn tred te zien
Zoo blijde en zoo gauw,
En vreemd was 't om zijn blik te zien
Zoo somber en vol rouw,
En vreemd was 't weten, dat deez' man
Zoo'n schuld betalen zou.
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Want blijde bloesmen olm en eik
In rijpen voorjaarstijd:
Maar dor en kaal blijft de galgpaal,
Wier voet de adder om-vleit;
't Zij lente of winter, de Dood verwint,
Eer die tot vrucht gedijt.
De hoogste staat die ieder hoopt
Is voor Gods aangezicht:
Maar wie wil staan op 't hoog schavot
In 't open morgenlicht,
En uitzien voor de laatste maal
Door een strop in 't zonnelicht?
't Is zoet bij vedelen te dansen
In Liefde en Leven's jeugd:
Bij fluit of luit ten dans te gaan
Is een zelden, teer geneucht:
Maar aan 't snoer geheven ten dans te zweven
Is maar een schaamle vreugd.
Wij volgden hem met gretige oogen,
In ziek gepeins vergaan,
En mijmerden of allen 't Lot
Zou voeren op deez' paên,
Want geen weet op wat Hellevaart
Zijn blinde ziel mag gaan.
En eindlijk ging hij niet meer rond
Op lichte en vlugge voeten,
En 'k wist dat in het donkre hok
Hij zijne schuld moest boeten,
En dat ik in Gods blijde wereld
Hem nooit meer zou gemoeten.
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Zooals twee wrakken in een storm
Doemden we elkaar in 't zicht:
Maar wij spraken niet; geen woord, geen sein
Werd tusschen ons gericht;
Want wij kruisten niet in den heilgen nacht
Maar in het schaamrood licht.
Twee uitgeworpnen waren wij,
Geteekende' en ver-smaden:
De wereld stootte ons van haar hart,
En God uit Zijn genade:
En ons om-gaf het kerkergraf
Ten straf voor onze daden.

III
In Kerker-Oord is een ijzeren Poort,
En de muren zijn hoog en vocht,
Daarbinnen in de vunze lucht
Deed hij zijn daagschen tocht,
Twee wachters aan zijn zijde, uit vrees
Dat hij 't besterven mocht.
Of 't tweetal waakte stom en stil
In 't schemerige kot;
Zij waakten als hij weenend rees
En als hij boog voor God;
Zij waakten of hij soms de prooi
Wou rooven van 't schavot.
De kerkervoogd hield 't Reglement
Voor onfeilbaar en gewijd:
De arts zei dat het sterven was
Een wetenschaplijk feit:
En de kapelaan bracht tweemaal daags
Een tractaat ter zaligheid.
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Hij rookte tweemaal daags zijn pijp,
En dronk zijn kwart-maat bier:
Zijn ziel was zonder vreeze, en bleef
In 't lijden vrij en fier;
Hij zei vaak dat hij blijde was
Om 't naadrend stervensuur.
Maar geen der wachters spilde een woord
Aan zulk een warre praat:
Want wien 't beschikkend Lot toe deelt
Het wakersambt tot staat
Moet dragen op zijn lippe' een slot,
En een masker voor 't gelaat.
Hij mocht eens ijdellijk verlangen,
Dat den zondaar troost gewerd:
En wat vermag in Moordnaar's Hol
Barmhartigheid voor Smart?
Wat woord van heul brengt op zoo'n plaats
Troost aan een broederhart?
Wij doolden dof op den binnenhof
Ter daaglijksche Parade!
Geen zorg of pijn; wij narren zijn
Des Duivels Lijfbrigade:
Geschoren kop en ijzren strop
Zijn een blijde maskerade.
Met bloedige nagels pluisden wij
't Geteerde touw uit-een;
Wij keerden en leegden, wij wreven en veegden
Tot alles glom en scheen:
Wij zeemden glas en wiedden gras,
En dweilden plank en steen.
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Wij naaiden zakken, wij hakten gruis,
Wij draaiden de drillende boor:
Wij klopten tin en zongen in
Luidruchtig galmend koor:
Maar in het hart van iedren man
Groef heimelijk Angst haar spoor.
Zoo stil en diep dat de Tijd versliep
Als water in wier en draf:
En niemand dacht aan 't lot dat wacht
Den dwaze en booze als straf,
Tot we eens, in de avend weergekeerd,
Staarden in een open graf.
De holle muil van de gele kuil
Gaapte om zijn buit te vangen;
Met dorstigen mond kreet de dorre grond
Zijn ongelescht verlangen:
En wij wisten dat een kameraad
Vóor den dagraad werd gehangen.
Wij traden binnen - door onze zinnen
Spookten Dood en Vrees en Straf:
De beul kwam heimlijk met zijn tasch
Den duistren landweg af:
En ieder beefde toen hij kroop
In zijn genummerd graf.
Vol schrikgestalten waren 's nachts
De leege kerkergangen,
Verholen loopende schreden slopen
Vaag- ritselend als slangen,
En bleeke gelaten schimden op
Achter ijzeren tralie-stangen.
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Hij lag als droomende in een veld
Waar 't kruid der Lente wast,
De wakers waakten 'wijl hij sliep,
En peinsden hoe zoo vast
En stil kan slapen wie verwacht
Den beul als morgengast.
Maar Slaap is niet waar stil verdriet
Waakt bij wie nimmer schreiden:
Bij ons - de dwaze' en boozen - die
Deez' eindlooze wake doorleden,
Wijl door elks pijn-gemarteld brein
Elkanders plagen schreden.
Helaas! het is een grimmig leed,
De smart van schuldgenooten!
Want recht in 't harte voelden wij
't Gif-zwaard der Zonde stooten,
En als vloeibaar lood was de traan die vloot
Om het bloed dat wij niet vergoten.
De wachters op hun vilten schoenen
Slopen van slot tot slot,
En staarden verstomd naar schimmen, gekromd
Op den vloer van een kerkerkot,
En zij blikten ontzet naar 't stil gebed
Van wie nimmer baden tot God.
Den heelen nacht lang knielden wij
In droeve doodenklacht!
Als de rouwveer op een doodenbaar
Hing 't war gevedert 'der Nacht,
En de bittere alsem van 't Berouw
Liet 't lijdend hart versmacht.
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De grauwe haan en de roode haan
Kraaiden, maar 't wilde niet dagen:
En gekromde schrikgestalten hurkten
In de hoeken waar wij lagen:
En alle booze geesten der Nacht
Schenen om ons rond te jagen.
Zij gleden snel, zij gleden stil
Als vogels in schemering:
Te zaam geleid, aaneen gereid
Dansten zij in een ring,
En met starre staatsie en euvele gratie
Zamelden zij hun kring.
Zij scheerden rond, zij vleêrden rond,
Schaduwen hand in hand,
Zij zwierven om in dichte drom
En dansten een saraband':
En zij maakten grotesk een arabesk
Als in wind verstuivend zand.
Met de piroeëtten van marionetten
Tripten zij op hun voet:
Ze huilden uit in gillend gefluit,
Toen zij saem-troepten in een stoet,
En zij zongen lang en luid den zang,
Die de dooden ontwaken doet.
‘Oho!’ riepen zij, ‘De wereld is vrij,
Maar geboeide leden zijn stijf!
En een enkle zet op Fortuin's roelet
Is een ridderlijk bedrijf,
Maar niet wint de ronde wie speelt met de Zonde
In 't heimelijk Schande-verblijf.’
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Geen ijdele wolk was dit dolle volk,
Dat tierde met zulk jolijt:
Voor ons gebondnen, leed-verslondnen
En gedoemden ter eenzaamheid
Waren 't levende wezens, - bij Christus' wonden!
Ontstellend van werklijkheid.
Ze warlden rond, ze zwermden bont,
Ze wervelden dooreen;
Ze dansten in paren, met wulpsche gebaren,
Over de trappe-treên:
En met snelle tong en met helle lonk
Hielpen ze in onze gebeên.
De morgenwind begon te klagen,
Maar dralen bleef de Tijd:
De Nacht had van haar duistre webbe
Nog niet den zoom bereid:
En, wijl wij baden, wies onze angst
Voor der Zonne Gerechtigheid.
De morgenwind zwierf klagende
Om de grauwe kerkermuur:
Seconden sleepten traag tot stonden
Van eindeloozen duur:
O morgenwind! wat zware schuld
Boetten wij in dit uur?
'k Zag eindelijk de schâuw der tralies
Als een raam in looden randen,
Verglijden tegenover mij
Op de gewitte wanden,
En 'k wist dat in een ver gewest
Gods morgengloed ontbrandde.
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Om zes uur ruimden we onze cellen,
Daarna stierf al gerucht,
Maar de heele kerker doorwoei 't geruisch
Van een wijde vleugelvlucht,
Want de Heer des Doods schreed tot den daad
Onafwendbaar en geducht.
Hij reed niet op een maan-wit ros
Of kwam in feestgewaad,
Drie ellen snoer en een gladde vloer
Zijn 't heele apparaat:
Met 't schandekoord schreed de Heraut
Ten heimelijken daad.
Als in het dras van een moeras
Bij duister tij verkropen,
Vermochten we geen gebed te preevlen
Noch de angst van ons te nopen:
Iets lag verstard in ieder's hart,
En dat was onze Hope.
Want de Menschlijke Gerechtigheid
Schrijdt vast en onbewogen:
Over zwakken en sterken schrijdt zij voort,
Zij kent geen mededoogen:
De sterken vertreedt zij met pantseren voet,
Vermoordend wie haar togen!
Wij wachten 't slaan van 't achtste uur:
Elks tong was dor en heet:
Want de slag van acht is de slag van 't Lot
Dat van geen uitstel weet,
En 't Noodlot houdt voor jong en oud
Een loopend snoer gereed.
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Niets anders restte ons meer te doen
Dan te wachten droef en stom:
Triest en gelaten als lang-verlaten
Bouwval in heuvel-kom:
Maar ieder's hart sloeg fel en snel
Als een dolle nar op een trom.
Met plotse schok sloeg de kerkerklok
Zijn galm door de siddrende lucht,
En uit heel 't gevang rees zwaar en bang
Een lange wanhoopszucht,
Als de kreet van onreine in eenzaam hol
Waarvoor de moerasvogel vlucht.
Als een die vizioenen ziet
In droomlicht hel en schril,
Zoo zagen wij het hennep-snoer
Hechten aan zwarte spil,
En hoorden 't bidden dat de beul
Verworgde tot een gil.
En geen als mij kon zijn bitter leed
Zoo diep in 't harte kerven,
En de wilde spijt en zijn angste-zweet
Zoo alle vreê doen derven:
Want hij die vele levens leeft
Moet vele dooden sterven.

IV
Er is geen morgendienst den dag
Waarop de beul moet worgen,
De Kapelaan is veel te droef
Zijn wang te bleek van zorgen,
Of in zijn blik glanst onverhuld
Wat beter blijft geborgen.
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Tot den middag hielden ze ons gegrendeld
En luidden dan de bel,
En de Wakers rinkelden aan 't slot
Van iedre stille cel,
En we dreunden de ijzren treden af,
Elk uit zijn eigen Hel.
Niet als we plachten gingen wij
Onder God's wijde blauw,
Want deze had een bleek gelaat
Die was van vreeze grauw,
En nooit zag ik treurenden die blikten
In 't zonlicht zoo vol rouw.
Nooit zag ik treurenden, die blikten,
Zóó in hun leed vergaan,
Naar de hemel der gevangenen,
- Die schaamle blauwe baan En alle wolken die zorgeloos
Hun vrije wegen gaan.
Er gingen met gebogen hoofd
Die een stemme in zich hoorden,
Dat de dood hun toe berecht zou zijn,
Als elk kreeg wat hem 'hoorde,
Hij doodde maar een levende,
Wijl zij de doôn vermoordden.
Want zij die tweemaal zondigen
Roepen dooden tot Dag's schijn:
Hun oude wonden bloeden versch
'Wijl ze rijzen uit hun schrijn;
Zij storten zware dropplen bloed
In vruchtelooze pijn.
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Wij doolden zwijgend al maar rond
't Glibberig asphalt-oord,
Als aap en nar, in hellen dos
Met looveren omboord;
Wij doolden zwijgend al maar rond,
En niemand sprak een woord.
Wij doolden zwijgend al maar rond;
Als een felle windvlaag viel
De ontstellende Herinnering
Door ieders warre ziel:
Voor onze voeten schreed de Vrees,
En Angst volgde op de hiel.
De Wakers stapten trots door 't perk,
En weidden hun kuddedieren,
Zij droegen den bonten gala-rok
Waarin zij Zondag vieren,
Maar de kalk aan hunne zolen verried
Het werk der morgenuren.
Want gistren gaapte wijd het graf Nu was de kuil gedekt:
Er restte alleen een laagje slijk
Langs den kerkermuur gestrekt,
En een hoopje ongebluschte kalk,
Dat den man ten doodskleed strekt.
Deez' uitgeworpne heeft een kleed
Als enklen maar omhult:
Diep in den kerkerhof, en naakt
Als boete voor zijn schuld,
Ligt hij, omschroeid door 't vlammenkleed
Dat zijne grafsteê vult.
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Aldoor 'wijl de ongebluschte kalk
In vleesch en beendren bijt,
Knaagt ze aan het weeke vleesch bij dag
En 't been in schemertijd,
Ze knaagt om beurte aan vleesch en been,
Maar aan het hart altijd.
Drie lange jaren wast er niet
Bloemkruid of bottend hout:
Drie lange jaren ligt de plek
Verdord en onbebouwd,
'Wijl ze deemoedig en beschaamd
Naar den wijden hemel schouwt.
Zij wanen dat een moordnaars hart
De zaden zou besmeuren.
Het is niet waar! God's zoete bloem
Zou even zoet er geuren,
En de roode roos zou rooder zijn
De witte er witter kleuren.
Twee rozen rijzend uit den nacht
Van hart en mond naar 't licht!
Want wie weet tot wat wonder merk
God Zijn bedoelen richt,
Sinds de dorre pelgrimsstaf ontbloeide
Voor 's Pausen aangezicht.
Maar roode en melk-witte roos
Moeten kwijnen en versterven
In kerkerlucht, waar niets gedijt
Dan keien, grint en scherven:
Want bloemen heelen immers 't hart
Dat alle hoop moet derven.
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Nooit zullen roode en witte roos
Hun blaadren laten vallen
Op de laag van slijk en zand die ligt
Aan den voet der kerkerwallen,
Ten teeken voor 't gedoemde volk,
Dat God's Zoon stierf voor allen.
En toch, schoon hooge en grauwe muur
Rijst om de kerkergaarde,
En nimmer een geboeide geest
In vrijheid ommewaarde,
En een geest slechts weenen kan, die ligt
In zoo ontwijde aarde,
Hij rust - deez' uitgeworpene Of zal dra rusten gaan:
Hem kwellen schimmen niet bij dag,
Hem foltert Vrees noch Waan,
Want de lichtlooze Aarde waarin hij ligt
Derft glans van Zon en Maan.
Zij hingen hem als een onrein dier,
En gaven niet 't geleî
Van 't requiem, dat de arme ziel
Vertroost met zoete rei,
Maar haastig namen zij hem af,
En wierpen hem terzij.
Zij gaven hem den vliegen prijs
In schaamlijk naakten staat:
Zij lachten om de purpren strot
En 't donker-paersch gelaat:
En fluitend stortten zij de kalk
Waarin hun prooi vergaat.

Onze Eeuw. Jaargang 19

112
De Kapelaan spreekt geen gebed
Bij zijn onteerde graf:
Noch zegent hij 't met 't heilig Kruis
Dat God den zondaars gaf,
Omdat voor hem God Zelf eens kwam
Als kwijter van zijn straf.
Toch is 't zoo goed; hij ging slechts uit
Tot 's Levens verste strand:
Verworpnen vullen hem met tranen
Meelijden's urn ten rand En het leed van de uitgeworpenen
Is een vlam die eeuwig brandt.

V
Ik weet niet of Gerechtigheid
Of Onrecht ons besturen;
Want wij gevangnen weten slechts
Van den dwang der kerkermuren:
En dat de dagen als jaren zijn,
Wier dagen eindloos duren.
Maar ik weet dit, dat iedre Wet
Die de Mensch zijn broedren gaf,
Sinds hij voor 't eerst zijn broeder doodde
- Van den droeven aanvang af In een euvlen wan het koren spilt
En zorgzaam spaart het kaf.
En 'k weet nog dit - deelde ieder slechts
In deze erkentenis! Dat elke kerker een monument
Van onze schande is,
Getralied dat God's oog niet schouwt
Wat 't werk onzer handen is.
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Met tralies sperren zij de Zon,
En 't licht der milde Maan:
In duister bergen ze hun Hel,
En dat is welgedaan,
Want God en Mensch blijve 't gespaard
Het lijden gaê te slaan.
De veilste daden en giftige zaden
Gedijen in deez' revier;
Alleen wat goed is in den Mensch
Kwijnt en verkommert hier:
De bleeke Vrees waakt aan de poort
En de Wanhoop is cipier.
Want zij spenen het arme verschrikte kind
Tot het weent bij nacht en bij dag:
Zij geeslen den zwakke en dwaas met den gard
En de ouden met hoongelach,
De Waanzin beidt er, het Booze gedijt er,
'Wijl niemand er spreken mag.
Iedere cel is een stille Hel
Van heul-verloren smart,
En door elk raam walmt de vunze aêm
Van 't bederf, dat de borst benart,
En slechts de Lust blijft ongebluscht
In 't menschelijke Hart.
Het brakke water dat we drinken
Is wee van walglijkheid,
En 't zure toe gewogen brood
Is vol van kalk en krijt,
En rustloos doolt de opstandge Slaap
En kavelt met den Tijd.
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Schoon schriele Honger en groene Dorst
Elkaar ten strijde tart,
Bekommren we ons luttel om nap en schotel,
Want 't meest sart en benart,
Dat iedre steen dien we daags kloppen
Ons 's nachts weegt op het hart.
Met middernacht altoos in 't hart
En scheemring in de cel,
Draaien we 't rad, of veezlen 't touw,
Elk in zijn eigen Hel,
En de Stilte is veel gruwlijker
Dan 't gelui van een klaatrende bel.
Nooit uit een menschelijke stem
Een milde klank van 't hart:
En 't oog dat door de deuren spiedt
Blikt genadeloos en hard:
Versmeten, vergeten, krepeeren wij,
'Wijl ziel en lijf verstart.
Zoo zeeren en verteeren we
Verworpen en alleen:
En die vloekt, en een ander weent,
Die staart stil voor zich heen:
Maar Christus' eeuwge Wet is mild
En breekt het hart van steen.
En ieder menschlijk hart dat breekt
In kerkerhof of kot,
Is als die stuk gebroken schrijn,
Die zijn schatten gaf aan God,
En met een zuivre nardusgeur
De onreine woon doorvlott'.
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O! zalig zij wier hart kan breken
En Gods genade winnen!
Hoe vinden we anders 't rechte pad
En loutren onze zinnen?
Hoe kwam, zoo 't niet gebroken was,
Christus ons harte binnen?
En de moordnaar met de purpren strot
En de verteerde leden
Wacht de gewijde hand die hief
Den Dief in 't zalig Eden;
Een gebroken en boetvaardig hart
Gaat in tot 's Heeren vrede.
De man in 't rood die 't Vonnis leest
Gaf hem drie luttle weken,
Drie luttle weken om 't verzet
In zijne ziel te breken,
En zijne bloedbesmeurde hand
Te zuivren van elk teeken.
En de hand die 't staal hield wiesch hij rein
Met bloed -doorvloten traan:
Want een traan slechts kan 't harte heelen
En bloed door bloed vergaan:
En de purpren baan van Caín's hand
Werd Christus' sneeuwen Vaan.

IV
Te Reading in den kerkerhof
Is een naam-loos zondaars-graf;
Daar boet een uitgeworpene
Zijn smadelijken straf
In de schandkuil, die de kapelaan
Heilbeê noch teeken gaf.
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Daar zij, tot God de dooden roept,
Hem zijne rust gegeven:
Geen ijdle traan worde er gespild,
Geen weeklacht aangeheven:
De man vermoordde wat hij minde,
En daarom liet hij 't leven.
En ieder doodt wat hij bemint,
- Ik wil, dat elk dit hoort! Die doet het met een wreede blik,
Die met een vleiend woord,
De lafaard doet het met een kus,
De dappre doet een moord.
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Aanteekeningen op de wereldgebeurtenissen
Door Mr. J.C. van Oven.
XIII Vrede!
Sint Jan! Het vreugdefeest der zomer-zonnewende van de oude Germanen.... voor
het Germanendom der twintigste eeuw voortaan een dag van rouw. Gisteren is het
moeilijke besluit genomen, nadat een laatste poging om den vijand te vermurwen
mislukt was, en morgen of overmorgen zullen er Duitsche handteekeningen geplaatst
worden onder het lijvige document dat door velen daarginds als het doodvonnis van
het Duitsche volk beschouwd wort. En ach, het kón waarlijk niet anders en een
schande is het zekerlijk niet om onder omstandigheden als deze zulk een verdrag te
teekenen, ook al weet men dat vele bepalingen niet nagekomen kunnen worden: een
belofte om iets te doen dat onmogelijk is, afgelegd onder dwang, met het pistool op
de borst.... de juristen zijn het sinds twintig eeuwen er over eens dat zij ongeldig is,
maar een schande was zij nooit voor hem die haar aflegde. Ook geloof ik, dat voor
het nemen van dit besluit meer moreele moed vereischt werd dan voor een weigering,
want de man die in de harde noodzakelijkheid berust met het voornemen om van
zijn ellendigen toestand het beste te maken wat ervan te maken valt, is zeker niet
minder dan hij die met dollen kop het noodlot wil trotseeren; de moed der berusting
is niet van minder gehalte dan de moed der wanhoop.
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En dan: is dit een doodvonnis over het Duitsche volk? Is waarlijk het Finis Germaniae
neergeschreven in die meer dan vierhonderd artikelen van het vredesverdrag? Sla de
kaart op, gevoegd bij de keurige uitgave van dit ‘doodvonnis’, in Engelschen en
Franschen tekst, verspreid door de zorgen van de Duitsche Vereeniging voor den
Volkenbond, en verkrijgbaar in den boekhandel voor niet meer dan twee mark vijftig,
- en ge zult met één oogopslag zien dat het niet waar is. Dat er groote stukken worden
gescheurd van het Duitsche lichaam, in oost, west en noord, maar dat wat er overblijft
is een groot Duitsch land, bewoond door een groot Duitsch volk. En als ge de zeer
vermoeiende lectuur van de 440 artikelen hebt volbracht, dan zult ge wel dit volk
diep beklagen, dat eens zoo trotsch nu zoo diep onder het Caudynsche juk bukken
moet, en ge zult u wellicht ook verbazen en dikwijls ergeren over de verfijnde
zorgvuldigheid waarmee àlle quaesties, tot de schijnbaar nietigste toe, geregeld zijn
in voor Duitschland zoo ongunstig mogelijken zin, - maar ge zult niet kunnen
volhouden, dat 't met een natie die dit alles moet ondergaan, afstaan, opbrengen en
dulden, voorgoed gedaan is. Het is hard, weergaloos hard, soms op het kantje af van
wreed; er wordt voor de eerstkomende jaren aan de Duitschers bitter weinig vrijheid
van beweging, van ademhalen gelaten, maar doodgedrukt wordt de Duitsche natie
niet. Zij kan door noesten vlijt en zelftucht zich herstellen van dezen slag, en dat zij
dit inderdaad zàl doen, wie die haar kent twijfelt er aan?
Een noodzakelijk, maar toch wijs en moedig besluit was het dus, dat de Duitsche
Nationale Vergadering nam, om niet de vijandelijke overmacht te trotseeren en
opnieuw dood, honger en ellende te brengen over de Duitsche landen, met schier
geen ander vooruitzicht dan later nog hardere voorwaarden te moeten aanvaarden,
en daartegenover niets dan de zwakke hoop, dat de herleving van den oorlogstoestand
ook de overwinnende volkeren zou desorganiseeren, met het gevolg dat
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de Midden-Europeesche anarchie zich naar het westen zou uitbreiden. En wat hadden
bij dezen gang van zaken de Duitschers gewonnen? Het zou hun niet tot voordeel,
hoogstens tot troost door leedvermaak gestrekt hebben, als de ellende waaronder zij
lijden ook door hun vijanden werd ondergaan. Terwijl nu, tegenover alle verlies en
vernedering staat de onmetelijke verlichting van de ellende, die besloten ligt in dat
ééne woordje ‘vrede’.
Zoo gelooven wij dat er vandaag in menig Duitsch hart, naast rouw en gekrenkte
trots, plaats zal zijn voor een stille vreugde. Het is dan nu eindelijk, na bijna vijf
lange jaren, van onnoemelijk leed en van pijnigende physieke ontberingen, gedaan
met dit schrikkelijk avontuur, Duitschland leeft niet meer in veete met heel de
beschaafde wereld. Het werk van opbouw en herstel kan beginnen. Het zal zwaar
zijn, maar men mag ten minste aan het werk gaan, de handen uit de mouwen steken,
en de Duitsche energie gebruiken om den Duitschen naam weer tot eer te brengen.
Het beleg van de vesting is opgeheven en al zal de hongerende bevolking niet dadelijk
met volle scheepsladingen gespijzigd worden, van heden af kan toch de toestand
elken dag een weinig beter worden. Voetje voor voetje kan het Duitsche volk de
plaats in de volkensamenleving gaan innemen, waarop zijn qualiteiten het aanspraak
geven.
Was het tegenovergestelde besluit genomen, dan zou de dalende lijn nog langer
gevolgd, de ellende vermeerderd en het herstel later nog moeilijker geworden zijn.
***
Er is dus, al zal van vredesgejubel wel alleen in Frankrijk en andere
overwinnaarslanden sprake zijn, op dezen Sint Jansdag voor heel de wereld reden
tot kalme dankbaarheid en voldoening, en terwijl wij ons zeer weinig geneigd voelen,
om aan het einde van den vijfjarigen lijdensweg terug te blikken op de verschrikkingen
waarlangs hij geleid heeft, wij kunnen onze gedachten niet beletten voor een oogenblik
terug te gaan naar den
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tijd vóór dat de wereld werd opgeschrikt door het pistoolschot in Serajewo. Ach, zij
is wel een eeuw ouder geworden in die vijf bewogen jaren, maar als men voor alle
deelnemers aan het bloedig avontuur de rekening opmaakt van wat zij verloren, wat
gewonnen hebben, dan is hier duidelijker dan ooit de tragische waarheid gebleken
van de pacifistische leuze dat ‘war does not pay’.
Van de groote deelnemers is het zeker Frankrijk dat met de grootste moreele winst
uit het krijt treedt; de voortdurende, beklemmende bedreiging van dien in physieke
kracht tot berstens toe groeienden buurman is althans voor onafzienbaren tijd
afgewend; de onverdiende naam dan decadente natie maakte reeds in de eerste
maanden van heldhaftige verdediging plaats voor de al-oude Fransche glorie en aan
het eind van dit gruwelijk lustrum staat Frankrijk opnieuw daar als de groote, machtige
natie die het sedert de vroege Middeneeuwen geweest is. Helaas staat tegenover deze
winst zwaar verlies: Frankrijk bloedt uit duizend wonden: zijn jongelingschap is
gedecimeerd, diepe rouw is over het land verspreid en de mooiste en voorspoedigste
provinciën zijn tot een woestenij geworden. Ja, als de vredesvoorwaarden inderdaad
ten volle worden uitgevoed, dan zal de materieele schade gaandeweg vergoed worden,
en de tijd en de levenskracht der Gallische natie kunnen het onherstelbare en
onbetaalbare verlies aan ‘levend materiaal’ tot op zekere hoogte goedmaken.... maar
is de krachtsinspanning niet te zeer overspanning geweest en zullen de komende
tijden niet bewijzen dat Frankrijk ondanks zijn overwinning dezen
bovenmenschelijken krachtproef niet voldoende doorstaan heeft? Allen die Frankrijk
lief hebben stellen zulke vragen met angst om het hart en er is niemand die twijfelt
of het land zal nog moeilijke tijden doorleven.
Engeland smaakt de niet geringe voldoening dat zijn wereld-positie onaangetast
bleef; dat de concurrent naar de opperheerschappij over de wereldzee terneer
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ligt, de eens zoo gevaarlijke Duitsche vloot als met een symbolisch gebaar op den
dag vóór den vrede in Britsche wateren zonk. Maar, afgezien van de onnoemelijke
verliezen die ook de Britsche bevolking leed, staat ook hier een zware debet-post
tegenover de groote politieke winst, want dit resultaat kon niet bereikt worden zonder
dat mogelijke nieuwe concurrenten voor de toekomst dreigend opkwamen en de
Britsche, als steeds ver vooruitziende politiek moest, nu reeds maatregelen nemen
tegen zulke toekomstgevaren door een nieuwe organisatie van het Britsche rijk als
statenbond van moederland en koloniën en.... door den volkenbond, die zekerlijk
niet alleen dienen moet tot beveiliging van Frankrijk tegen Duitsche
revanche-pogingen, maar ook als middel om Engeland te waarborgen tegen een
mogelijke overvleugeling van zijn zeemacht door die van Amerika en Japan.
Italië won land en macht aan de Adriatische Zee, maar verloor - alweer afgezien
van het verlies aan menschenlevens en materieelnadeel - aan innerlijk evenwicht en
met inspanning van alle krachten moet de ontevredenheid binnenslands bedwongen
worden. België, Servië, Roemenië worstelen met de moeilijkheden en gevaren die
de gevolgen zijn van hun Pyrrhus-overwinning, en alleen Japan en Amerika kunnen
hun rekening met een winst-saldo sluiten.
Ziedaar in vogelvlucht overzien wat de oorlog aan de overwinnaars bracht. Over
het verlies van Rusland en de verslagen Centralen behoeven wij waarlijk niet uit te
weiden, maar in Duitschland, vermoeden wij, zal in deze dagen menigeen in gedachten
met bitterheid de vergelijking maken tusschen wat was vóór en wat is nà het
imperialistisch avontuur. Ja, als dit toekomstbeeld maar even had kunnen opdoemen
voor de staatslieden en gekroonde hoofden die in den Juli-maand van 1914 het
Servische ultimatum opstelden en zijn mogelijke gevolgen overwogen, met welk een
schrik zouden zij den noodlottigen weg verlaten hebben, die
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tot den ondergang van alle Midden- en Oost-Europeesche keizerpracht heeft geleid!
***
Dat er dank zij deze door dwang tot stand gekomen overeenkomst een tijdperk van
rust en stabiel evenwicht zal aanbreken als waarnaar wij allen gedurende den oorlog
verlangend hebben uitgezien, gelooft wel niemand, zelfs niet in Frankrijk, Engeland
en Amerika. Al dadelijk moet er nog veel en moeilijk werk tot stand gebracht worden:
de vredespreliminairen die nu met Duitschland tot stand kwamen, moeten aangevuld
worden tot een definitief vredesverdrag; er moet vrede gesloten worden met
Duitschland's vroegere bondgenooten en daarbij zullen nog een zeer groot aantal
uiterst moeilijke vraagstukken tot oplossing gebracht dienen te worden. Onopgelost
blijft ook voor onafzienbaren tijd het moeilijkste probleem van alle: het Russische,
waarmee alle Oost- en Zuid-Oost-Europeesche aangelegenheden ten nauwste
samenhangen. Met dit alles zullen nog vele maanden, jaren misschien wel, gemoeid
zijn en wij zullen ons moeten voorbereiden op nog menigen onverwachten en
ongewenschten schok, waardoor het opbouw-werk vertraagd kan worden. De meer
dan vierhonderd artikelen van dit vredesverdrag - wij schreven het reeds meer kunnen dus onmogelijk beschouwd worden als de bekroning van het werk, zij zijn
veeleer een fundament. Beter nog: het vredesverdrag kan niet anders zijn dan een
stap op den weg naar de nieuwe wereld-ordening, die noodig geworden is doordat
de oude in den oorlog volslagen werd afgebroken. Wereld-ordeningen nu zet men
niet in enkele weken of maanden ineen en men doet het ook niet in één verdrag al
telt het dan ook over de vierhonderd artikelen. Evenwel, dit brengt mee - en ziedaar
voor de Duitschers een lichte troost - dat dit verdrag ook onmogelijk als definitief
en onveranderlijk beschouwd mag en kan worden. Er kan nog zooveel onverwachts
gebeuren en er valt nog zooveel te regelen,
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waarbij ook de verhouding van het Duitsche rijk tot de rest van de wereld betrokken
is, dat het telkens noodzakelijk zal blijken wijzigingen in het verdrag aan te brengen
en daarbij kan de Duitsche diplomatie, als zij gaandeweg het verloren vertrouwen
een weinig herwint, de verzachtingen verkrijgen, welke zij nu niet heeft kunnen
bewerkstelligen.
Dit moet dan het heilzame gevolg zijn van het vredesverdrag, hoe onvolmaakt het
overigens ook wezen moge: het herstel van den vrede en daarmee van de mogelijkheid
van herbouw. Want zoolang het Duitsche volk opgesloten was in zijn geblokkeerde
vesting, was herleving van het verkeer tusschen de volken, waarvoor Duitschland
immers onmisbaar is, onmogelijk. Nu is de poort geopend en van morgen af kunnen
de banden, die in 1914 zoo ruw verbroken werden, weer worden aangeknoopt. Banden
van handel en verkeer en ook van geestelijk leven. Daar zal voorloopig in de
Ententelanden ongetwijfeld groote weerzin bestaan tegen het verkeer met ‘Boches’
en ‘Huns’, maar ten eerste is de haat in het half jaar wapenstilstand reeds aanmerkelijk
geluwd en vervolgens zullen deze gevoelsmotieven voor de noodzakelijkheid moeten
wijken. En noodzakelijk is het immers om weer met de Duitschers te verkeeren en
saam te leven: het is noodig voor den afzet van eigen producten en ook om Duitsche
producten te ontvangen in ruil en als afbetaling van schuld. Duitschland's onmetelijke
energie wacht slechts op het sein van den vrede om zich in te spannen voor de
productie en de vijanden van gisteren kunnen niet anders dan de producten dier
vlijtige handen gaarne aanvaarden. Zoo zal de vrede het sein geven tot ingespannen
arbeid, en arbeid alleen kan herstellen wat de oorlogsplaag heeft vernield. Daarom,
hoe slecht het verdag moge zijn, dankbaar aanvaardt het de menschheid.
Het groote gevaar, waardoor de heilzame voltrekking van het herstel-proces wordt
bedreigd, ligt - het spreekt vanzelf - in de arbeidsschuwheid en stakingslust, die
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in Rusland, naast veel idealisme, de drijvende kracht van het Bolsjewisme geweest
zijn en die in elk land voorkomen, onverschillig of het tot de overwinnaars, de
verslagenen of de onzijdigen behoort. Niemand mag dit gevaar onderschatten of ook
maar verwachten dat het spoedig geweken zal zijn. Maar dat het geleidelijk bezworen
zal worden, juist door het herstel van het verkeer tusschen de volken en door de
herleving van het internationale productieproces, dat mag men zeker wél hopen. Ach,
voor den Duitschen werkman, die uit de oorlogsellende terugkwam in een nog immer
geblokkeerd, revolutionnair, hongerend en chaotisch vaderland, moet het werken
met een leege maag weinig aantrekkelijks gehad hebben, en het pleit voor zijn
degelijken aard, dat onder die buitengewoon ongunstige omstandigheden het
Spartacisme bedwongen kon worden. Maar als eenmaal zachtjes aan het oude leven
terugkeert, als de oude voedings- en genotmiddelen terugkomen op de markt en in
de winkelkasten, te koop tegen eenigszins betaalbaren prijs, dan zal de neiging om
ordelijk te arbeiden onvermijdelijk die tot revolutiemaken en den boel in de war
sturen verdringen. Op den duur moeten het gezond verstand en het verlangen naar
vreedzamen arbeid en vooruitgang het winnen op stakingslust en arbeidsvrees. Wel
zullen vermoedelijk nog langen tijd arbeids- en wellicht ook politieke troebelen den
goeden gang van zaken storen, want de oorlog heeft het economische leven te diep
geschokt dan dat het zich spoedig zou kunnen herstellen, maar ten slotte kan het
herstel van het evenwicht en van de stabiliteit niet uitblijven.
Dan zal een innerlijk gestabiliseerd en opnieuw sterk Duitschland als door een
natuurwet zijn plaats in de samenleving der volken weer innemen, en als het dan
bevrijd blijft van de oude imperialistische en militaristische neigingen, dan gaat het
een schooner toekomst tegemoet dan zijn vroegere leiders gedroomd hebben.
Groningen, 24 Juni 1919.
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Leestafel.
Prof. Mr. J.C. Kielstra. De Suikerindustrie op Java en hare behoefte aan
grond. - Wageningen, firma A. Ophorst. 1919.
Een der punten, die bij de beoordeeling van de houding, door de Indische administratie
ten opzichte der suikerindustrie op Java aangenomen, ons wel het meest moeten
treffen, is hare averechtsche bemoeiïng met den prijs, waarvoor de inlandsche
sawahbezitter zijn grond verhuurt. Zij meent, diens financieel belang te behartigen,
maar bevordert in werkelijkheid slechts zorgeloosheid en indolentie. Zij meent er
toe mede te werken dat de ‘kinderlijke Javaan’ tot zelfstandigheid worde opgeleid,
en doet het tegenovergestelde. Niet, of niet voldoende, inziende dat de Europeesche
suikercultuur een der belangrijkste bronnen van welvaart voor het zoo dicht bevolkte
Java is, verstoort zij lichtvaardig de goede verhouding tusschen werkgever en
werknemer.
Overal ter wereld zal men, bij de bepaling van een huurprijs, nagaan wat, in de
omgeving, anderen betalen, en zich daarnaar richten. Een suikerfabrikant die de voor
zijne industrie noodige gronden wil inhuren, gaat dus na, wat de normale prijs is
waarvoor de inlanders onder elkaar hunne sawahs verhuren; hij biedt wat meer, omdat
hij belang heeft bij inhuur van aan elkander grenzende stukken en ook bij eene
welwillende gezindheid van de in zijn buurt wonende tevolking.
Neen, zeggen onze Indische, economisch toch blijkbaar weinig onderlegde
ambtenaren, dan betaalt gij lang niet genoeg: gij moet den grondbezitter vergoeden
wat hij, zelf zijn sawah bewerkende, daaruit zoude kunnen trekken: x pikols padi
tegen y gulden den pikol, verminderd met de kosten van zaadpadi, met een minimaal
arbeidsloon en met het aan anderen te betalen oogstloon. De Europeesche huurder
moet dus niet alleen de huurwaarde vergoeden, maar ook grootendeels den arbeid
dien de inlander zelf zoude hebben vereischt.
Zoodanige opvatting, die nu al sedert ruim 25 jaar gehuldigd wordt, komt ten slotte
hierop neer: gij, Javaan, werkt nu om in de behoefte van uw gezin te voorzien, maar
wij willen dat de Europeaan u zooveel betaalt, dat werken niet meer noodig is en gij
bovendien van alle risico ontslagen zult zijn. Ga gerust slapen, - het vaderlijk
gouvernement waakt dat gij en de uwen toch geregeld wordt gevoed.
Kan men iets bedenken, dat meer de goede bedoeling kan tegenwerken,
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den Javaan te sterken in den strijd om het bestaan? En het ongelukkigste is misschien,
dat de inlander nog de noodige ontwikkeling en zelfstandigheid mist om de hem
aldus opgedrongen, te hooge huursom goed te besteden; hij zal, de waarde van het
geld onvoldoende kennende, niet ‘zorgende voor den dag van morgen’, de ontvangen
penningen in korten tijd opmaken. En wanneer dat is geschied, dan komt geen
vaderlijk bestuur meer te hulp - dan dient er weer, maar allicht met eenigen tegenzin,
te worden gewerkt voor den kost.
Met de opdrijving van den huurprijs is de Javaan dus ten slotte allerminst gebaat;
hij werd, zeer tijdelijk, aan eenige weelde gewend en keert daarna tot zijn vroeger
bestaan terug, vermoedelijk ontevreden omdat de ontvangen gelden niet nog veel
grooter bedrag uitmaakten!
Men is nu al ijverig bezig, te komen tot de bepaling van minimumhuurprijzen door
de ambtenaren; niet naar de werkelijke huurwaarde, maar naar de levensbehoeften
van den verhuurder, waarbij verondersteld wordt dat hij weinig of niet behoeft te
werken!!
Naar dezelfde redeneering zal hier te lande de huurwaarde van een huis stijgen
met den omzet van den winkelier die daarin gevestigd is: als de normale huurwaarde
f 1000, - is en de man netto f 3000, - verdient, zal dus de vreemdeling, die voor eene
nieuwe zaak het huis wil huren allicht f 3500 moeten betalen. Niet de stadgenoot,
voor hem blijft de gewone huur f 1000 -. En om den winkelier en zijne stadgenooten
te beschermen, gaan we een wet maken krachtens welke, voor den vreemdeling, de
minimumhuurprijs op b.v. f 3500 wordt gesteld!!
Dien kant nu gaat het in Indië uit. Zoolang de suikercultuur goede winsten maakt,
kan zij natuurlijk veel verdragen; maar het eind draagt altijd den last, en in ieder
geval maakt het drijven der zoogenaamde Javanenvrienden nu al, dat de animo om
nieuwe kapitalen in Indische ondernemingen te wagen, niet toeneemt; vooral niet in
suikerfabrieken, zoolang deze alle bedrijfszekerheid missen, doch wel op allerlei
manieren zwaar belast worden (waartegen geen bezwaar bestaat zoolang 't hun goed
gaat) en door de Europeesche en inlandsche volksmenners als vijanden der bevolking
worden afgeschilderd......
Het geschrift van Prof. Kielstra gaf mij gereede aanleiding, op dit belangrijk punt de
bijzondere aandacht te vestigen. De suikercultuur is, maar moet ook blijven, een
voorname bron van welvaart voor Java's bewoners; het zou in het bijzonder voor
dezen een ramp zijn wanneer zij door ambtelijke maatregelen geheel of gedeeltelijk
werd vernietigd.
Buiten de boven eenigszins uitvoerig besproken aangelegenheid behandelt de
Schr. verschillende andere onderwerpen, met de suikerindustrie nauw verband
houdende. Het is te hopen, dat de Indische machthebbenden zijne opmerkingen en
aanwijzingen eene nauwgezette overweging waardig keuren.
E.B.K.
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Dr. C.B. Hylkema. Het Predikambt in de toekomst. (Haarlem H.D. Tjeenk
Willink & Zn. 1919).
De schrijver van het geschrift dat hier voor ons ligt is niet de eenige die de
veranderingen in de maatschappij en in de kerk met belangstelling gadeslaat en
zoowel de uitwendige positie van de predikanten als hun invloed op hun hoorders
en gemeenten beschouwt. Hij wijst op groote wijzingingen en in hun invloed, en
heeft het oog op het geheel andere gezag dat hun woord tegenwoordig heeft
vergeleken met vroegere tijden. Bijzonder heeft de schrijver ook het oog op de
menniste gemeente, waarin de invloed van de predikers meer van persoonlijke
betrekking tusschen voorgangers en gemeenteleden dan van met gezag werkende en
sprekende ambtsdragers is geweest. Hij wil evenmin het geestelijk werk geheel
afschaffen als het op ouderwetsche wijze bestendigen of herstellen. Hij meent dat
het werk van de evangelieprediking grootendeels naast ander werk kan worden
vervuld en nevenambt moet worden, en dat het als een soort leekenprediking kan
bloeien.
De gedachten van den schrijver doen in meer dan een opzicht vruchtbaar nadenken,
maar mij dunkt dat bij den vorm van de mededeeling der prediking te weinig nadruk
wordt gelegd op den geestelijken inhoud die de prediker te brengen heeft. De prediker
heeft in het evangelie zijn taak die hij te brengen heeft, waarvan ook in onzen tijd
zijn beteekenis en de zegen van zijn invloed afhangt.
l.S.
Cyriel Buysse. De Strijd. Rotterdam. Nijgh en van Ditmar's
Uitgevers-Maatschappij, 1918.
De verleiding is groot, bij de aankondiging van dit boek, heele brokstukken daaruit
over te schrijven, om te doen zien hoe gevoelig Cyriel Buysse ook hier weer het
schoone land van Vlaanderen weet te beschrijven en met hoeveel virtuositeit hij de
wisselende kleuren en stemmingen van het landschap schildert. Maar ik laat het
volledig genot daarvan liever aan den lezer. Het landschap trouwens is niet anders
dan achtergrond voor de handeling, maar die handeling is nauw saamgevlochten met
de plaats, waarin zij geschiedt. Het is de liefde voor zijn grond, de liefde voor zijn
arbeid aan dien grond en voor zijn hoeve, die Boerke Biebuyck beheerscht, ook
wanneer hij daarvan afscheid neemt om met zijn vrouw in 't dorp te gaan rentenieren.
De hoeve zal dan nu bestuurd worden door hun twee nog ongetrouwde kinders, den
zwijgzamen, stuggen Florimond en de dochter Reinilde. Wanneer wij dan het
renteniers-leven van de oude lui in het dorpje door en door kennen - hoe levendig
en uitvoerig wordt ons dat geteekend - valt alle aandacht op Florimond. Laat komt
in zijn leven de liefde en zij werkt verwoestend.
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De jonge, rijke boer ziet zich door de arme Lena versmaad; zij trekt met haar Oscar
naar Amerika. Dan zoekt de stugge jongeman elders troost en vindt dien
gemakkelijk...... Maar Reinilde ontdekt zijn geheim en weigert met hem op de hoeve
te blijven. Zoo wordt dan de boerderij verkocht en trekken broer en zuster ook naar
het dorp. Maar het luie leven daar demoraliseert den tot rust gedwongen werker......
Rasch nadert het episch slot van het eenvoudig, landelijk verhaal: de oorlog!
Florimond ijlt naar de hoeve terug, naar zijn hoeve immers! Want was ze niet altijd
zijn hoeve geweest? Hij vindt de plaats door Duitschers bezet, verwoest; opstandig,
dol van ongetoomde drift braveert hij de vreemde soldaten, totdat een schot aan alles
een einde maakt.
In den echt-Vlaamschen roman treft mij niet alleen de schitterende ‘verve’,
waarmee het land en het landschap worden beschreven, niet alleen ook de
detailteekeningen van den ouden boer en zijn vrouw op het land eerst, daarna in het
nesterige dorp, maar boven alles de diepe psychologie van Florimond's strijd. Zijn
biecht aan den ouden pastoor legt zijn zieleleven open; een eenvoudige ziel: een
Vlaamsche boer, aan hard werken gewend, maar het wondere talent van Buysse
belicht scherp het grootsche van den strijd. Daardoor wordt dit verhaal tot een
kunstwerk, waarvan de lezing een waar genot is.
H.S.
Voorts zijn door de redactie ter aankondiging ontvangen de navolgende boekwerken.
E. de Waard. Het erf der vaderen, drama in vijf bedrijven. Groningen. P. Noordhoff,
1918.
H. van Kol en S. Surya Ningtat. Het Indisch-Nationaal streven. I. Interview met
den heer H. van Kol. Ind. persbureau. Den Haag, 1919.
Dr. A.A. van Schelven. Omvang en invloed der Zuid-Nederlandsche immigratie
van het laatste kwart der 16e eeuw. 's-Gravenhage. Martinus Nijhoff, 1919.
H.H. van Kol. De Joden en de vrede. Amsterdam. J. Emmering, 1919.
Jac. P. van Ferm. Het ontstaan, streven en einddoel der vrijmetselarij. Bussum.
Paul Brand, 1919.
H.Ch.G.J. van der Mandere. Thomas Woodrow Wilson. (Mannen en vrouwen van
beteekenis I. 6 (Nieuwe Reeks). Baarn. Hollandia-drukkerij, 1919.
Rheinurkunden-Rijndocumenten, uitgegeven door de centrale commissie voor de
Rijnvaart, 2 deelen. 's-Gravenhage. Mart. Nijhoff, München und Leipzig, Duncker
en Humblot, 1918.
Prof. Dr. S. Freud. Psychoanalyse, vertaald en ingeleid door Dr. van Renterghem.
Deel II. Amsterdam. Mij. voor Goede en Goedkoope Lectuur, 1918.

Onze Eeuw. Jaargang 19

129

Het onbereikbare
Door Elisabeth Zernike.
(Slot).

V.
Het woei heel hard dien avond. Adriaan zat over een boek gebogen, maar deed niets
dan luisteren naar den machtigen wind. Hij wist niet waarom hij niet werken kon,
maar het leek hem goed, den wind om zijn slapen te voelen. Even later liep hij door
den regen en onwillekeurig nam hij den weg naar het huis van zijn moeder.
Halverwege gekomen, verwonderde het hem dat hij daar liep en geen tram nam.
Maar hij kon zich immers drogen bij moeders kachel. Hij herinnerde zich er altijd
van te hebben gehouden door de plassen te loopen. Dan kwam hij met natte voeten
thuis en werd ernstig beknord; maar even later drong hij dicht tegen moeder aan en
warmde zijn koude voeten op haar stoof. De stoof was niet groot, voor vier voeten;
hij moest zich stevig vasthouden aan moeders rokken. Och ja, op de straf volgde zoo
heel gauw de verzoening. En als je grooter werd bleef de straf wel eens uit, maar de
verzoening ook, en die ging je missen. O zoo. - Weer te zijn als een kind. Hij
glimlachte, een beetje weemoedig. Dat was nu weer één van die dingen, onbereikbaar
voor hem.

Onze Eeuw. Jaargang 19

130
Een windvlaag deed de deur met een slag achter hem dichtvallen. Dadelijk daarop
werd de kamerdeur geopend.
‘Ik ben het, moeder.’
‘Dat begrijp ik, ja; wat een verrassing, met dit weer.’ Ze trok hem naar binnen, en
kuste hem. ‘Toch niets bijzonders gebeurd?’
‘Neen, niets. Ik-ke - had geen zin in thuis blijven en warmpjes bij mijn eigen kachel
zitten, en niets doen dan wat suffen.’
‘Je hebt toch altijd je werk?’
‘Och ja, zeker. In arbeid ligt de eeuwige troost, hè?’ Maar ze lette niet op zijn
antwoord. ‘Ga nu bij mijn warme kachel zitten. Ik ben zoo blij, dat je gekomen bent;
je moet weten -’ Ze brak af en glimlachte.
‘Ja - gaat u verder.’
‘Het is zoo gek, om daarmee met de deur in huis te vallen.’
‘Dan maakt u een lange inleiding; ik ben erg geduldig vanavond.’
Ze verschikte een vaasje op den schoorsteenmantel. ‘Zeg, is mijn klok wel gelijk?’
Hij raadpleegde zijn horloge. ‘Een paar minuten achter, denk ik.’
‘O, dank je. Drie minuten? Arjaan, zit je daar goed? Heb je misschien natte voeten,
je bent toch komen trammen?’
‘Kom,’ zei hij, ‘gaat u nu ook zitten.’
Ze nam een stoel tegenover hem en bekeek haar handen.
Het was heel stil in de kamer; de wind was als een verre, doffe zucht. Langzaam
zei ze, en wist haar stem nog helder te doen klinken en onbewogen: ‘Het is een boek
dat Miep me heeft gebracht.’ Hij luisterde en zweeg.
‘Het is heel merkwaardig, Arjaan. De schrijver bewijst daarin dat Jezus niet geleefd
heeft.’ Ze keek hem aan en wachtte.
‘Zeg dan eens iets.’
‘Och, ja, moeder -’
‘Vind je het maar heel gewoon? - had je het meer
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gehoord? - Ik nooit, nooit. Och Arjaan, wat ben jij toch wijs. - Eerst schrok ik er van,
ik wilde haast niet lezen. Maar het lokte me toch, en nu ben ik er zoo blij om.’
‘Dat Jezus niet geleefd heeft?’
‘Ja. Het doet natuurlijk niets af aan zijn leer en zijn woorden. Zie je, het boek vind
ik niet heel mooi geschreven. Ook begrijp ik niet, waarom de schrijver het geschreven
heeft.’
‘Maar moeder.’
‘Ja, want hij noemt er niet mijn reden voor op, de reden van mijn blijdschap. Miep was er niet bijzonder door getroffen. Ze zei: Jezus heeft nooit voor me geleefd.
Zijn geest leefde, en zal altijd leven, wat doet het er toe, of die geest in den mensch
Jezus, of in een anderen mensch, of in een geheel volk huisde. - Misschien voel jij
het ook zoo. Maar ik - je moest weten, hoe ik opgevoed ben. Mijn moeder was
orthodox. Eerst moest ik me ontworstelen aan de woorden van haar leer: Gods eenige
Zoon, en dan die Drie-eenheid! - Maar toen werd Jezus de mensch, de mensch als
wij, maar die toch zoo ver boven ons uitstak, onbereikbaar ver. Ik heb me afgevraagd
of het mijn kleinheid is, die me zijn bestaan nu doet loochenen, die me, langen tijd
al, het ondragelijke liet voelen van zóó een voorganger. Want dat is het, Adriaan: ik
kan het niet verdragen dat Jezus, de mensch Jezus, volmaakt was. Voor hem golden
niet de wetten, die voor ons allen gelden. Wetten beteekenen grenzen -’
‘Maar moeder, als er één mensch met zijn kruis geboren werd, was het toch wel
die mensch Jezus, niet?’
‘Ja, ja, dat heb ik mijzelf ook tegengeworpen, maar dat zegt je verstand je -’
‘In den tuin van Gethsemane bad hij, en wat hij toen wenschte, kwam niet in
vervulling; hij moest den drinkbeker ledigen.’
Ze dacht even na. ‘Dat weet ik, natuurlijk. En toch, voor mijn gevoel, was hij de
mensch zonder pijnlijke tweespalt, de mensch die alles vermocht. Eén oogenblik
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in den hof van Gethsemane wenschte hij het onmogelijke, dat laat ik gelden.’
‘Hij wilde toen afwijken van zijn lijn.’
‘Maar hij kende toch zoo goed zijn lijn, en volgde die, onafgebroken. Wie van ons
kan dat? Neen Arjaan, hoe je het ook wendt of keert, hij blijft de volmaakte. En dat
hadden wij steeds voor oogen, dat drukte ons zoo. De Katholieken hebben al hun
heiligen; om de aandacht van Jezus af te leiden misschien. En die heiligen waren
niet zóó onmenschelijk vlekkeloos. Maar wat hadden wij? Jezus, altijd weer Jezus,
de goede, de zachtmoedige, de wijze bij uitnemendheid. Maar als hij door een dichter
is geschapen, zal je misschien zeggen, dan was die dichter toch zijn gelijke. Neen,
neen, dat was hij niet. Want hoe gaat het met groote dichters, zelfs met de
allergrootsten -’.
Adriaan glimlachte even en verviel in gepeins. Mevrouw Verscheer praatte voort,
maar hij voelde wel dat ze zijn aandacht kon ontberen.
Hoe vreemd, dacht hij, die blijdschap, dat geluk van moeder. Haar oogen glanzen
en ze lijkt jonger geworden. Maar maakt dat dan eenig verschil voor ons, menschen,
of Jezus al dan niet heeft geleefd? Zeker, het maakt verschil. Maar dempt het ook
die pijnlijke tweespalt, zooals moeder het noemde? Kijk, er was, lang geleden, een
volk dat altijd weer sprak en dichtte over den Messias, den koning, die het volk zou
verlossen. En een later geslacht antwoordde daarop, bracht dien Messias voort, alle
profetieën vervullend. Was het verbeelding of werkelijkheid? - Maar de verbeelding
kan meer werkelijk zijn dan de feiten, levensrijker, krachtiger. - Hij glimlachte. De
verbeelding gaf antwoord aan de verbeelding; de zielen der menschen ontmoetten
elkaar in het schoon verdichtsel omtrent Jezus. - Jezus is niet te loochenen. Zijn
lichamelijk bestaan wel, ja; dat was dan een loochening zooals die van Petrus: ik ken
den mensch niet. Niet den mensch, maar den geest, God's geest. Och moeder, wil
het goddelijke niet ontkennen; - het goddelijke
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is in ons, - en buiten ons. Omdat het buiten ons is, kunnen we het niet bereiken, maar omdat het in ons is, moeten we er toch naar streven.
‘Moeder’, zei hij, en stak zijn hand naar haar uit, ‘het zijn mooie dingen, waarover
we zoo ineens aan 't denken zijn geraakt, niet waar?’ - Ze hief haar gezicht naar hem
op en hij zag dat er tranen waren in haar oogen. Maar zijn uitgestoken hand vatte ze
met haar beide handen. Zoo bleven ze zwijgend zitten, eenigen tijd. Glimlachend en
bewogen keek hij naar haar. De tranen begonnen nu te vallen, langzaam in haar
schoot.
‘Je kunt niet begrijpen wat het voor mij is; je voelt het niet als ik, wel?’
‘Neen.’
‘Mijn moeder praatte altijd over Jezus, den verlosser en zaligmaker. Ik begreep
het nooit. En nu, eindelijk, voel ik me verlost.’
‘Door zijn niet-zijn. Als uw moeder dat had kunnen hooren.’
‘Stil, ik zou het haar nooit, nooit hebben durven zeggen. Moeder was een goede
vrouw, Arjaan, flink en rechtvaardig.’
Hij wilde niet vragen: en liefderijk? ‘Maar u werdt opgevoed in de vreeze des
Heeren.’
‘Haar godsdienst was zoo troosteloos. Ik wilde het niet altijd hooren, dat we
zondaars zijn en ons kruis te dragen hebben. Ons kruis? - dwaasheid. Hoe dikwijls,
later, voelde ik me gedragen door mijn geluk. Ik ben heel gelukkig geweest. Maar
na je vaders dood was het soms alsof die oude beklemming weer over me kwam.’ Ze huiverde even. ‘Zijn lange ziekte had me moe gemaakt - ik was toen ook graag
gestorven.’
‘Toe moeder.’
‘Nee ik wil nu niet meer klagen, ik zal stil zijn. Alles wordt immers goed, denk
ik dikwijls; - maar een enkele maal, als ik moedeloos ben, zeg ik: al het verkeerde
blijft, onveranderd. Het verdriet, dat ik als kind had, is nog in me, en het gevoel van
niet thuis te zijn hier,
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van nooit te kunnen rusten, nooit zoo recht veilig te wezen.’
Ze zwegen, een langen tijd. Haar woorden gingen door zijn hoofd, telkens opnieuw.
Hij wilde zeggen: ik ben een kind van u; - nooit heb ik dat zoo zeer beseft, vóór dit
oogenblik. Nooit ook had u me dit geopenbaard: niet recht veilig te wezen, niet te
kunnen rusten. En al het verkeerde blijft altijd in ons - Och moeder - Maar hij sprak
niet - Toen stond ze op.
‘Adriaan, had je vroolijker gezelschap verlangd vanavond? Kom, wat wil je eens
van me hebben? - er is een heerlijke cake, die Miep gebakken heeft.’
‘Kan Miep alles?’
‘Ja - dat weet je toch. Heb je haar misschien nog op het ijs ontmoet?’
‘Nee - hoe zoo?’
‘Niets, ik dacht maar.’
‘Ik kan wel eens met haar gaan rijden, als er weer ijs komt.’
‘Ja, doe dat.’ - Maar hij had het gedachteloos gezegd.
Ze praatten nog een beetje over onverschillige dingen, aten Miep's cake en dronken
warmen wijn.
Toen hij weer thuis was gekomen, bleef hij in zijn leunstoel hangen, en, starend
in het licht, dacht hij aan Hester.
Maar den volgenden morgen, al bij het opstaan, herinnerde hij zich het gesprek
met zijn moeder, en in de dagen die volgden ging hij het dikwijls weer na, woord
voor woord. -

VI
Op een avond ging hij naar Hester toe, maar wist niet wat hij haar zeggen zou. Hij
liep als een die zich bezint of het niet beter is, terug te keeren. Omdraaien, weer in
zijn kamer zitten bij de lamp, en aldoor zeggen: kom, nu ga ik werken, en aldoor het
toch niet doen. Neen, hij zou niet teruggaan. Hester zeggen, honderd maal:
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Hester, en haar oogen zien, waarin de rust was. Hij kon die rust niet langer verdragen,
en dien zuiveren glans van onwetendheid. Hij haalde diep adem, zijn neusvleugels
trilden. Als een beest dacht hij, als een beest ben ik, dat zijn prooi zal bespringen. Ja
God, hij kon niet anders. En toch - wat hij haar zeggen zou wist hij niet. Maar hij
kon die oogen niet verdragen, hij moest iets verstoren, vernielen. Hij was eenmaal
niet teerhartig. Hij kon haar niet in zijn armen nemen, en fluisterend zacht zeggen:
ik heb je lief. Anderen verstonden dat, jongens met gevoelvolle oogen. Hij niet. Een
liefdesverklaring? - dank je. - Hester, als je met mij trouwt, dan - nee, geen beloften,
zelfs dat niet. Wat deed het er ook toe? - Ze moest dat alles kunnen missen. Ze zou
hem liefhebben, ja, of nee, en dat ging buiten al zijn woorden en zuchten en heilige
beloften om. Zou ze dat begrijpen? Hij trok zijn mondhoeken spottend omlaag; - of
zou ze droomen van hem als van den romantisch ridderlijken minnaar? Hij werd
liever niet omdroomd. Plagend zoemde in zijn hoofd dat oude liedje van den
smeekenden jongeling: Rozegeurtjes, maneschijntjes, altijd kusjes volop. Tja, die
zoete verkleinwoordjes. Hester, de wereld is zoo groot, en de oneindigheid zweeft
er boven, en slaat soms in ons hart, zooals de bliksem neer kan striemen vanuit de
wolken. Dan weten we, één oogenblik, wat het beteekent: mensch te zijn. Hester,
begrijp je dat? Kijk me nu maar aan met je mooie, heldere oogen; jij kunt de geheele
wereld zijn, voel je dat wel? - Hij zou haar rust niet kunnen verstoren, als ze begreep.
Maar ze zou niet altijd begrijpen, evenmin als hij zelf. God, dacht hij, ik praat over
de oneindigheid en wat weet ik? Ik heb deel aan alles, en toch voel ik me gescheiden
van alles; ik rek me uit, ik strek mijn handen - naar wat in me zelven is. - Hij stond
stil en zei half luid: begin je weer, dwaas die je bent, begin je weer te philosopheeren?
Lees Heine nog eens: Und ein Narr wartet auf Antwort. - Hij voelde geen lust meer,
naar Hester te gaan: hij bedacht zich plotseling dat ze wel eens niet thuis kon zijn,
of dat iemand
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hen zou kunnen komen storen, als ze alleen op haar kamer zaten. - En toen liep hij
toch weer verder.
Het was een donkere avond, met wind en regen, juist zoo'n avond, moest hij denken,
als toen hij onverwachts bij zijn moeder was gekomen en ze hadden gepraat over dat
boek. Even verlangde hij het begin van dien avond terug. Hij had zich toen zoo zeker
van zich zelf gevoeld, rustig en groot - ja: groot. Een glimlachend man, ouder dan
de vrouw die daar warm, opgewonden tegen hem praatte. En Miep zou die dingen
hebben begrepen als hij? Bijna verlangde hij ook naar Miep, als naar den vriend,
voor wien woorden overbodig zijn. Woorden, woorden - wat moest hij Hester zeggen?
God, het deed er niet toe; hij zou ièts zeggen, als hij haar vragende oogen zag.
Hij belde aan haar deur. Even later stond hij in haar kamer; ze was er niet. Het
vuur in de kachel gloeide en flikkerde. Hij ging er zijn handen bij warmen. Een groote
kamer had ze, maar er stonden niet veel meubelen in. De zware, fluweelen
overgordijnen en het gespijkerde vloerkleed gaven er iets voornaams aan. Ook was
de lamp groot en kleurig omhangen. Hij liep weg van de kachel. Wat is het hier warm
en geluidloos, dacht hij; den wind hoor ik niet, of den regen tegen de ramen, juist
als dien avond bij moeder. Maar toen drukte dat alles niet zoo. Hester moest nu
komen. De deur ging open en ze kwam binnen. Ze droeg een zwart fluweelen rok
en een zachte wit wollen blouse. Hoewel ze haastig was binnengekomen, maakte ze
heel niet den indruk onrustig te zijn.
‘Dag Adriaan.’ Hij zag haar oogen, overschaduwd door de donkere wimpers,
goudachtig glanzen, en voelde heel even, dat ze op dat oogenblik gelukkig was.
‘Heb ik je gestoord?’
‘Och - maar ga zitten, waar je wilt. De jongens klagen, dat er geen gezelligheid
meer is, sinds ik studeer. Daarom bleef ik eens bij ze in de huiskamer. Edu vroeg of
ik jou daar ook wilde ontvangen, maar -’
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‘Maar?’
‘Als ik je voorstel aan mijn broers, dan voel je je verplicht wat met hen te praten.
En dan komt vader ook al gauw thuis, en gaat wijn schenken. Je bent je avond kwijt
- enne - nu ben je vrijer, niet? je kunt na vijf minuten weg gaan, als je dat wilt.’
‘Ik wil liefst wat langer blijven, en met jou alleen zijn.’ - Ze had een leunstoel
genomen bij de kachel, maar vroeg hem niet nog eens, te gaan zitten. Hij liep heen
en weer met doffe stappen. Een korte poos praatten ze niet. Toen vroeg ze:
‘Is er iets dat je hindert? Je ziet er uit, alsof je ruzie hebt gemaakt met je besten
vriend.’ Hij lachte even, als had hij maar half gehoord.
‘Ik ben eens kwaad weggeloopen van een vriendin; toen heb ik net zoo ongelukkig
gekeken als jij nu.’
‘Zoo. Maar heb je ook wel eens het gekke gevoel gehad, dat alle woorden van je
zijn weggenomen? Het is zoo iets als 's nachts wakker worden in de kou, en geen
enkele deken hebben, alleen nog een beetje onveiliger en hulpeloozer. Ik had gedacht
me met veel woorden te omwikkelen, als ik bij je zou zijn. Maar nu heb ik niets.’ Ze dacht: één ding moet er je toch zijn overgebleven, en dat ééne alleen zou ik willen
hooren. Als je het nu zegt, àls je het zegt, dan moet het wel waar zijn, want dan is
het het eenige dat je nog weet. - Ze keek naar hem, en had een vreemd, vreemd
gevoel, als werd ze opgenomen en naar hem toegedragen. Nu bleef er niets van haar
over, ze was verzonken in hem, ze was in zijn oogen, in zijn trillende lippen, in zijn
groot en mooi lichaam. En ze wist dat dit geluk was, het hoogste geluk misschien.
Ze bleef heel stil zitten, ze dacht niet aan praten. Maar toen ze opnieuw naar hem
keek, begreep ze, iets te moeten zeggen. Want het moest voor hem, die zoo onrustig
heen en weer liep, alles heel anders zijn dan voor haar.
‘Adriaan,’ zei ze, ‘ik wil wel vergeten dat je hier geweest bent, als je liever nu
weer weg gaat. Ik hoop dat je me zoo'n beetje als een vriend beschouwt, en wat
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doet het er toe, hoe de omgang tusschen vrienden is, - zoo uitwendig bedoel ik, - niet
waar? Als je geen woorden hebt, dan moet je vooral niet probeeren te praten.’
‘Wat ben je al wijs, Hester, voor je leeftijd.’
Ze glimlachte. ‘Ja, ik voel me heusch een beetje wijs vanavond.’ Ze stond op, als
verwachtte ze, dat hij gaan zou. Hij kwam voor haar staan, en keek naar haar oogen.
Ze liet hem rustig kijken. Haar hart klopte snel en luid, maar ze wist dat ze zijn
gedachten niet kende. Nu kwam er een klein, onverschillig lachje om zijn mond, dat
ze heel niet begreep, op dàt oogenblik.
‘Ja,’ zei hij, ‘dank je, ik zal dan maar weer gaan. Ik had gedacht wat met je te
praten over - neen, niet heelemaal over onbelangrijke dingen. Neem het me niet
kwalijk - het moet je dwaas voorkomen. Het is -,’ hij haalde zijn schouders op, ‘nu
ja, het is hoogst onhandig van me. Maar loop jij gauw terug naar je broers. Ik bezweer
je, kind, sluit je niet op om te peinzen. Ik ben niet veel van jouw gedachten waard.
Zoo onder het theeschenken even: wat deed hij gek, waarom zou hij zijn gekomen?
- meer niet.’ Hij reikte haar zijn hand, die ze even aannam. ‘Dag - ik - neen, ik zal
je liever niets vragen.’ Zwijgend, met gebalde vuisten liep ze achter hem tot aan de
buitendeur. Toen knikte ze hem toe en hield de deur voor hem open. ‘Wel thuis.’ ‘Wat had die man nu weer,’ vroeg Edu. Maar ze was niet gewoon, dat de broers
haar dergelijke dingen vroegen.
‘Niets, hoe zoo?’ Ze ging weer zitten en nam haar handwerk op.
‘Bloos je, Hester?’ zei Hans.
‘Neen, kijk maar.’ Glimlachend keken ze beiden naar haar opgeheven gezicht.
‘Je bloost niet, maar je oogen schitteren.’
‘Wees jullie nu maar tevreden, dat hij zoo gauw weer weg ging.’
‘Ik zal op hem drinken vanavond,’ besloot Hans, ‘op de gezondheid van zijn koel
hart.’
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‘En ik op de blindheid van zijn oogen.’ Maar Hester deed of ze hen niet hoorde.
Ze was weinig spraakzaam, en hield maar steeds haar hoofd gebogen over haar
werk. Eindelijk op haar slaapkamer gekomen, kleedde ze zich langzaam uit. De regen
drupte zachtjes langs de ruiten. Ze stond daar stil naar te luisteren een poosje. Het
is, dacht ze, of ergens binnenin me die regen druppelt, zoo'n beetje klagend, maar
het doet geen pijn. Adriaan houdt niet van me. Hij had misschien willen zeggen: ik
heb je lief - maar hij kon niet, hij kon niet liegen toen hij me zag. Waarom ben ik nu
niet heel, heel bedroefd? Ze keek om zich heen. Kijk, ze kon op haar bed neervallen
en snikken, en trachten, maar tevergeefs, haar tranen te bedwingen. Maar ze bleef
onbewegelijk staan en glimlachte. Ze hield niet van huilen. Het maakte zoo - hoe
moest ze het noemen, - zoo wanordelijk. Alle gevoelens en gedachten gooide het
ondersteboven en het ontzag niets. Vroeger had ze wel verdriet gehad, lang geleden,
toen moeder stierf, en later om ontrouwe vriendinnetjes. Toen had ze gemerkt: als
je niet huilde werd het zoo erg niet; dan voelde je je wel heel bedroefd misschien,
maar niet zoo wanhopig, zoo ontredderd. Ze keek naar de kaars, die op haar waschtafel
brandde, met groote spitse vlam. 't Leek of ook ergens achter haar oogen een vlam
brandde, rustig en helder. En ze dacht aan zijn oogen, waarin iets was geweest dat
ze niet begrijpen kon, alsof hij iets wilde, maar zich zelf niet vertrouwde. O, ze had
hem lief. - Wat ben ik nu gelukkig - zei ze fluisterend, - ik wist niet dat het zóó zijn
zou. Is het wel geluk? - Het is, - ik weet niet hoe, - om neer te knielen in het gras, en
je armen wijd uit te strekken over de vochtige aarde - je te voelen als een bloem, die
uit den grond opschiet en denkt: wat schijnt hier de zon mooi voor mij, wat is dat
heerlijk op mijn blaadjes. - En nu huilde ze toch, een enkelen traan, maar die deerde
niet, die liep langzaam over haar wang, en toen veegde ze hem weg met haar hand.
Kom, ze wilde gaan slapen. Misschien kwam hij gauw terug, en zou
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haar uitleggen, wat hij niet had kunnen zeggen. Iets uit zijn verleden misschien, iets
minder moois. Ze glimlachte en dacht blij: ik zal je alles vergeven. Ja, hij zou
terugkomen, dat kon niet anders. - Ik ben niet veel van jouw gedachten waard, - had
hij gezegd. O, hij wist wel beter. Ze kende dat zoo van hem, eens even wat
bescheidenheid tusschen al zijn hoogmoed door. Maar de hoogmoed was echt en de
bescheidenheid niet. Och Adriaan, wat was het toch, dat je niet dorst zeggen!

VII
Ze wist niet wat ze meer ging verwachten: een brief van hem of zijn komst. En voor
beide was ze een klein beetje angstig. Als hij kwam, dan zou hij spreken, - alles
zeggen. Ze wist niet, wat. En zij moest aandachtig luisteren; maar zoodra hij zweeg,
zou ze moeten antwoorden, praten als een verstandige vrouw. Ze had eens een oude
dame hoofdschuddend hooren zeggen: Och, wat hebben wij vrouwen toch altijd veel
tact noodig. Ze herinnerde zich dat zoo goed, want ze had toen verlangd een vrouw
te zijn, en wijzen raad te kunnen geven, aan zich zelf - maar liever nog aan anderen.
- Als hij kwam, zou ze zijn stem hooren, zou ze hem ongemerkt kunnen bekijken
terwijl hij sprak. Maar ze kon langer over een goed antwoord denken, als hij een
brief schreef. - Het was een heerlijke tijd, die tijd van het eerste, verlangende wachten.
Ze studeerde, en praatte met de broers als vroeger, maar toch was alles nieuw. Wakker
worden en lachen om den nieuwen dag en aan hem denken; - blij de trap afloopen
naar de eetkamer, neuriënd, als kon hij haar hooren en zou haar haastig tegemoet
komen; - naar den klank van haar eigen stem luisteren en verwonderd zich zelf vragen:
hoe heeft mijn stem toch vroeger geklonken, toen ik Adriaan niet kende, of toen ik
niet van hem hield? Het was haar nieuw, over straat te loopen en naar alle
voorbijgaande menschen te kijken. Ze begreep nu, dat ze
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nooit recht iets had gevoeld voor de menschen. Ze keken onverschillig, of ernstig,
of vermoeid, en ze wist zich bevoorrecht boven de velen. Jonge meisjes waren er
wel als zij, die liepen rechtop en glimlachten. Ook was het haar of ze den stillen glans
herkende in de oogen van arme oude vrouwtjes. Die glans beteekende liefde, liefde
die alle dingen mogelijk maakte, alles verdroeg en alles vergaf. Zij zelf wilde zoo
graag vergeven. Waarom kwam Adriaan niet, waarom schreef hij niet? Want het
werd haar duidelijk, dat hij nog niet op haar vergeving had durven hopen, dien avond.
Daarom was hij zwijgend weggegaan. Zwijgend liepen de menschen langs elkaar
heen; vertrouwde dan niemand op de liefde van den ander? Liefde, dacht ze, liefde
is de meeste van alle dingen. Hoeveel honderden jaren geleden was die waarheid
uitgesproken, en toch was het, of de menschen het niet wisten. Lazen ze het dan in
hun bijbel, en begrepen de woorden niet? Ze glimlachte en dacht: als Adriaan komt,
zal ik hem vragen: hoe kunnen jullie historici dikke boeken schrijven over
cultuur-geschiedenis en de menschen hebben altijd nog niet geleerd wat liefde is?
Maar hij kwam niet. Er ging een week voorbij; veertien dagen, en toen eindelijk zag
ze op een morgen zijn brief liggen. Ze las dien heel kalm van begin tot eind, onder
de oogen van haar vader en broers. Daarna legde ze hem naast zich neer. De jongens
praatten over den schouwburg waar ze dien avond heen wilden. - Hester mag niet
mee, - zei Edu. - In een recensie over het stuk stond: jonge meisjes thuis laten. Aan
zulke dingen houd ik me altijd stipt.
- Ik wil vanavond ook liever niet uit, - zei ze, en keek heel even naar haar brief en
dacht of Edu dien wel geschikt zou vinden voor een jong meisje? Heel dien dag - ze
had het toevallig druk met kleine onbeduidende dingen - verlangde ze naar dien
avond, wanneer ze alleen op haar kamer zou zijn. Heel stil zou het wezen: geen
geloop door de gangen en geroep om haar. De avond, - had Adriaan eens gezegd, is de tijd waar geen tijd
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meer achter is. Ja, je hoefde niet naar bed te gaan, als je niet wilde, maar je kreeg
slaap, en in halven sluimer leek de tijd heel, heel lang. Ze zou over zijn brief denken,
heel dien eindeloozen avond. Wel las ze hem dikwijls, in den loop van den dag,
telkens even als ze zich alleen wist. En twee dingen prentten zich vast in haar geest:
ze kende de regels daarover al gauw uit haar hoofd, zoodat ze die vele malen bij zich
zelf herhaalde. Allereerst dit: hij had een vrouw gehad, een maitresse, hij, Adriaan.
- Vraag me niet wat voor vrouw ze was, wat doet het er toe. Denk van ons beiden
wat je goed dunkt, of, nog beter: denk er heelemaal niet over. - Ze dacht wel heel
veel. Totdat weer dat andere al haar aandacht eischte: Hester, je bent zoo mooi,
daarom heb ik je lief. Je bent ook gezond en sterk; van een bleeke, lijdende vrouw
zou ik nooit kunnen houden. Maar - och, dan kwamen er weer andere dingen; die
wilde ze niet telkens lezen. Je bent zoo mooi, Hester, je bent zoo mooi. Dat werd als
een jubelend lied in haar keel; maar die vrouw was als een vreemd en spannend
verhaal, afgeluisterd ergens in een schemer donkere straat.
Eindelijk kwam de avond. Ze liep haar kamer heen en weer, langzaam, en keek
naar de punten van haar fluweelen pantoffeltjes, zoo schijnbaar heel rustig. Maar
haar hart bonsde. Ze moest den brief nu aandachtig lezen en dan beantwoorden;
waarom wilde ze het nog uitstellen? - Och, was het wel noodig dat ze hem nòg eens
las? Ze kende hem toch uit haar hoofd. Ze zou schrijven: ja, ik heb je lief, en het
verleden bestaat niet voor me. Niets zal me deren, want ik houd zoovéél van je. O
Adriaan, zei ze luid, en, stilstaande, hief ze haar gezicht op. O jij liefste. - Maar haar
hart bonsde. Ze wist immers wel: hij vroeg niet, hem te vergeven en hem lief te
hebben; hij praatte alleen over zich zelf, over zijn denkbeelden en onbereikbare
idealen. Ze vouwde den brief open en las: - Je moet begrijpen. Hester, dat ik dien
avond niet kon zeggen, wat jij stellig verwachtte: wil je mijn vrouw worden. - Zie
eens, ik heb zoo mijn
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idealen, als elk denkend mensch. Nu is het me wel langzamerhand duidelijk geworden,
dat jij die idealen niet schenden zal, - maar ik zelf, ik zelf zal ze bespotten. Ik moet
het eigen zelf aanvaarden, het is niet anders; - weet jij een uitweg uit het zelf dat je
veracht? Maar jij zult nooit veel verachtelijks hebben gevonden in eigen wezen, mijn
kind. Ik begrijp dat dit bij mij voortkomt uit ongeloof en wantrouwen in me zelf.
Ze wendde haar oogen af van zijn woorden. Ongeloof en wantrouwen, die beide
maakten hem machteloos. Hij kon wel zeggen: Hester, ik heb je lief, maar niet: wees
mijn vrouw. Weer las ze, aan 't eind van zijn brief: Zoo is dan dit nu het onbereikbare
voor mij: te trouwen met jou. Want als ik het kon, zou ik me jouws gelijke weten.
O, ik ben je meerdere misschien in vele dingen. Kloos heeft het gezegd voor alle
hooge, trotsche menschen: ik ben een God in 't diepst van mijn gedachten. Maar toch,
ik ben mezelf te zeer bewust, - ik ben een beest aan je voeten. De vrome beleeft de
hoogste blijdschap in de zelfkastijding en vernedering voor zijn God. Ik ken geen
vroomheid, en het besef van dat gemis maakt mij, trotsche vogel, vleugellam. - Hester,
kan jij me de vroomheid leeren? Och, ik weet dat je het niet kunt. Ze bleef voor zich uitstaren, langen tijd. Hoe had ze uit zijn brief die enkele dingen
kunnen onthouden en den heelen dag herhalen? - een simpel feit en een vleiend
woord. Nu hoorde ze om beurten den metalen klank van den hoogmoed die hem
vervulde, en het arme zuchten als van een die smeekt met leege handen. Hij vroeg
om vroomheid - aan haar. En zij? Vroomheid - het was haar een leeg en versleten
woord. Ze moest denken aan nonnetjes met bleeke, strakke gezichten; kwezelkens,
die ze een enkele maal tegen kwam op straat, en je huiverde even. Of aan een
ouderwetsche gravure: een vrouw in zwarte kleeren, die knielt op een met bloemen
overstrooid graf en haar onwerkelijk groote, droeve oogen slaat ze op naar den hemel,
en in haar handen omknelt ze een kruisje. Vroomheid, dat was vaal en dood. Ze stond
op en liep

Onze Eeuw. Jaargang 19

144
haar kamer heen en weer met langzame stappen. Ze kon Adriaan niet antwoorden.
Hij verwachtte iets van haar - en ze kon niet. Een rilling ging door haar lijf. En hij
vroeg om vroomheid, hij strekte zijn handen er naar uit. Het moest dus iets anders
zijn, iets groots en goeds, een kracht tot leven, en - en zij wist het niet. Vroomheid
- Ze trachtte opnieuw te denken. Ze zag een kerk, waarin ze eens uit nieuwsgierigheid
was binnen gegaan. De menschen hurkten op stoffige, ruw houten bankjes en bogen
hun hoofd tot op hun borst. Vóór hen, ver van hen af, was de geheimzinnige pracht
van het altaar. Koorknaapjes, in witte kanten kleeden, droegen brandende kaarsen.
En aan alle wanden was Jezus, naakt en ellendig aan het kruis. Vroomheid was een
kruis slaan voor het kruis. Neen, neen, als kind al was ze bang geweest voor het
Kruisbeeld. Ze dwong zich te denken aan een eenvoudig dorpskerkje dat ze kende.
Geen valsche pronk, niets dan kale witte wanden, en het zonlicht door de
boogvensters. Boven den preekstoel hing een duif, symbool van den Heiligen Geest.
Maar nu zag ze de kerkgangers binnenkomen; de boeren met hun harde gezichten,
en de vrouwen met een afwezigen, onverschilligen blik. Vroomheid - het galmend
woord van den dominee, het schraal en sleepend gezang? Ze viel in een stoel neer
en keek voor zich uit met starende oogen. Hij vroeg om vroomheid - aan haar.
Den volgenden morgen, toen haar vader haar weer voorstelde eens naar tante Regina
te gaan kijken, stemde ze gedwee toe. Dat verwonderde en bezwaarde hem een beetje:
ze was nooit gegaan dan na veel tegenpruttelen. Nu praatte hij door als gewoonlijk,
om zijn zaak te bepleiten. ‘Zie je kind, oom Dirk schrijft dat ze weer wat beter is een kleine opleving, - en nu zoo verlangt naar een beetje afleiding.’ Ze luisterde
nauwelijks, ze wist het alles al precies. Tante Regina was haar vaders eenige zuster,
die in Hilversum woonde.
‘Ik wil immers gaan, vader,’ zei ze.
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‘Maar ik zie je niet graag zoo slachtofferig. Scheelt er wat aan, kind?’
Ze keek strak voor zich uit. ‘Neen-maar-e, het vlot niet erg met mijn werk - ik wil
eens wat anders; ook wat afleiding, als tante Regina.’ ‘Goed - goed en - als je de
studie er heelemaal aan geven wilt, moet je het zeggen.’
Ze glimlachte even. ‘Wat een haast, vader.’
De zon was opgekomen ver achter grijze wolken. Hester werd wakker in het
Hilversumsche huis en beschouwde stil den nieuwen dag. Onderwijl lichtte een vage
droom door haar denken. Hij was bij haar geweest, Adriaan. Hij had haar hand
aangeraakt en glimlachend naar haar gekeken. Iets was er in zijn oogen, dat ze er
nooit eerder gezien had, een beetje teerheid - een beetje liefde. Ze voelde geen lust op te staan. Misschien, als ze probeerde te slapen, dat dan die
droom terug zou komen? Ze hoorde nog den klank van zijn stem, maar zijn woorden
wist ze niet meer. De witte gordijnen voor het open raam bewogen even en een koele
wind streek over haar slaapwarm gezicht. Och, ze zou niet meer kunnen droomen,
ze leefde immers al weer in den dag en rook de lucht van de vochtige aarde. Tante
Regina klaagde dat de winter zoo doodsch was hier, zoo kleurloos. Ze had geen
kinderen en was bijna altijd ziek. Ze had alleen het witte huis en den grooten tuin,
en de bosschen. Maar gisteren nog zuchtte ze: ik heb de bosschen nooit gezien. En
ze woonde aan hun zoom. Och ja - zoo ging het. - Nu glimlachte Hester even. Wat
een ouwenwijvenpraat: zoo ging het. Zij zou nooit aan den zoom wonen en het bosch
niet zien. Als je immers maar verlangde, heel sterk verlangde, dan werd je wel beter
en liep er heen. - Ze stapte uit bed en ging voor het raam staan. Een grijze lucht en
regen? De dennen stonden roerloos; een reiger vloog hoog er boven, snel en
doelbewust. De lucht zelf leek een fijne regen; alle naakte rozestammetjes glommen
van vocht. Ze zou willen wandelen vandaag, heel ver over de hei. Maar Tante Regina
zou klagen als ze uit-

Onze Eeuw. Jaargang 19

146
ging. Ze bracht immers kleur in huis, kleur en warmte. - En ik voel me toch een
beetje kleurloos van binnen, - zei ze prevelend en keek naar zich zelf in den spiegel.
Zoo triestig en grijs als deze regendag. En toen glimlachte ze toch om haar eigen
beeld. In haar glanzende oogen zag ze weer een verlangen: eenzaam loopen over de
hei; en toch niet eenzaam zijn, want durven luisteren naar het eigen hart dat klaagde
en huilde en leefde. Ja, leefde - goddank. Ze kleedde zich vlug aan en dacht onderwijl
over de morgenpost. Als Adriaan eens geschreven had - dat was toch heel best
mogelijk; honderde dingen zou hij haar kunnen zeggen. Kom toch bij me, Hester,
waar blijf je zoo lang. Maar hij wist immers niet dat ze weg was gegaan, naar tante
Regina, omdat ze zich zoo leeg voelde en niet tot werken in staat. Wat wist Adriaan
van haar? Hij kende alleen zich zelf, zijn twijfelmoedigheid. Vroomheid, dat was
wat hij miste. God, moest ze dan altijd weer daarop terug komen - vroomheid. Tante
Regina was vroom. Ze zei: de Heer heeft me dit zwakke lichaam gegeven, opdat ik
tevredenheid en deemoed leere. Zijn wil geschiede. - En dan kon ze daarna weer
vrij-uit klagen. Het klagen was niet zoo erg, dacht Hester, maar ze kon die
aanvoegende wijs niet uitstaan. Zoo zalvend klonk het - een doekje voor 't bloeden,
maar de wond bleef schrijnen en genas niet. Ze zuchtte en dacht aan huis. Ze zag
weer de dagen van niets dan vroolijkheid en geluk. Vader, en de jongens, en haar
studie - meer was er niet. Toch kon ze er nauwelijks naar terug verlangen. Het zou
nooit meer zoo wezen als vroeger - goed, goed, er kwamen betere dingen, - of
slechtere misschien? - Maar het oude moest toch eenmaal dood. Er was een gedicht
van Gezelle - ze had het op school moeten leeren:
‘Laat morgen, avond al dat heen moet, henen treden, laat uw oneindig licht mij
zien in 't vaderland.’
Ze schrok op. Was dat vroomheid, verlangen naar den dood? Het klonk zoo mooi,
zoo sterk en vurig. Maar het waren woorden van een oud man.
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Zij was nog zoo jong en Adriaan ook. Voor hen moest vroomheid toch iets zijn van
het leven, iets als naastenliefde - of - Ze wist het immers niet, en ze zou het toch
zeker niet ineens kunnen oplossen, 's morgens, terwijl ze zich aankleedde en in den
spiegel keek? Kom, ze moest naar beneden gaan. Even nog wilde ze aan Adriaan
denken; als ze naar zich zelf keek, heel ernstig, dan was het soms of ze hèm zag en
zwijgend groette.
's Middags liep ze alleen over de kale hei. Het regende niet meer, maar het duister
viel. Er was niet veel licht geweest, dien dag, maar nu werd de grijze hemel zoo
grauw als het dorre land. Thuis blonk de lamp en was het vuur rood in den haard. Jij
vrije vogel, had tante Regina zuchtend gezegd, vlieg jij maar uit. Ja, ze had niet
anders gekund. Nu voelde ze de wijdheid van het stille land in zich, en haar denken
zweeg voor een kort oogenblik. Maar dadelijk daarop meende ze dat er iets moois
in haar was binnengekomen, en ze wilde zich bezinnen - Wat kon het geweest zijn?
Ze had zich gelukkig gevoeld. Wat vreemd, peinsde ze, je gelukkig te voelen op deze
duistere eenzame hei, terwijl de grijze wolken geluidloos voorttrekken langs den
grooten hemel. Gelukkig, zij die was weggeloopen om Adriaan, dien ze zoo lief had.
Want ze kon niet bij hem zijn; in haar droom alleen keek hij haar glimlachend aan,
en nam haar hand, liefkoozend, en zijn stem - Ze vergat den droom. Zijn stem was
zoo hard. Hester, kan jij me de vroomheid leeren? - Hoe zou ze het weten - ze dorst
het niet weten; het leek een zwaar geheim, dat ze niet raden mocht. Vroomheid God. Ze keek naar de wolken, die snel voorbij dreven, naar de donkere hei aan haar
voeten. Rustig zijn en durven raden, durven weten. - Haar oogen gingen wijd open,
als hoorde en zag ze iets wonderlijks. Ze dacht aan alle eeuwen die voorbij waren,
alle volkeren, die hadden geleefd en waren gestorven. Een machtige, breede stoet
van menschen, die handelden en luid spraken, die de aarde beheerschten. Sommigen
gingen met gebogen hoofd en trage voeten, maar ze
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moesten wel mee in den stoet, mee met de moedigen, de lachenden. Iets was er in
hen, iets geheims, dat hun het leven deed aanvaarden en, eenmaal aanvaard, lief
hebben. Ze gaven het elkaar over, het bleef altijd tusschen hen, het liep van vader
naar kind - Vroomheid - ze zou Adriaan antwoorden: Vroomheid is het stille, geheime
leven, maar het leven zelf. Waarom wist hij dat niet? stond hij dan buiten het leven?
Aan den kant van den weg en zag alle menschen voorbijgaan, en liet ze gaan, met
even een moedeloos gebaar van zijn handen? Zij zou hem lokken en meevoeren, zij.
Hij zou glimlachen en haar volgen, naast haar zijn en altijd naar haar kijken. Je bent
zoo mooi, Hester, had hij gezegd, daarom heb ik je lief. - Ze liep voort met
veerkrachtige stappen, haar handen tot vuisten gebald juist zooals ze dien avond
achter Adriaan had geloopen na zijn vreemd bezoek. Sterk was ze voor twee, en vol
vroomheid. De koele wind die streelend om haar was, blies de vlam van haar
levensliefde aan. Ze ademde diep en voelde een stuwing in haar lijf - o God, ze wilde
iets doen. Een groot verlangen naar Adriaan trilde in haar. Als hij nu bij haar was,
hij met zijn spottende, treurige oogen, dan zou ze hem omvatten, hem haar adem
inblazen. - Maar plotseling viel haar steigerend vertrouwen. Hij zou haar armen
afweren en praten lang en veel, over al wat wel heel mooi klonk voor andere
menschen, maar onbereikbaar was voor hem. Hij zou den glans van haar oogen niet
zien; hij kon niet zien, niet hooren. Och, werd ze nu al moedeloos? En ze probeerde
te glimlachen onder 't verder loopen; - maar ze begreep niet goed hoe ze even zoo
gelukkig had kunnen zijn. -

VIII
Alleen op zijn kamer iederen avond, probeerde Adriaan te werken, als was er niets
dat hem daarin hinderen kon. Het gelukte hem ook vrijwel. Hij boog zich over zijn
boeken en las, half luid soms als hij den zin der woorden niet zoo dadelijk vatte, of
vlug, met zijn oogen alleen,
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wanneer iets hem een nuttelooze uitweiding leek. Als hij slaperig begon te worden
en moe van het zitten in één houding, stond hij op en stapte zijn kamer door. Dan
moest hij wel aan Hester denken. Maar meer dan aan haar, dacht hij aan zich zelf.
Hij had haar dus geschreven, daarmee zijn stumperige houding van dien avond
eenigszins te niet doend. Eenigszins, hm. Een vrouw, over 't geheel, onthield wel
slecht, en de laatste indruk bleef de eenige, - maar Hester - Enfin, hij vertrouwde
toch op dien brief. Maar dan trok er al gauw een minachtend lachje om zijn mond.
Immers als ze goed kon lezen, zoo'n beetje achter de woorden om, dan zou ze hem
nu eerst recht een stumperd vinden. Waarachtig, hij was wel benieuwd in hoeverre
een vrouw dat vermocht: den man die ze liefhad zien, zien de schamelheid van zijn
hart. Toch, als ze liefhad alleen, was het mogelijk dat ze zien zou. Welke vrouw kon
de liefde ontberen en een wezen zijn dat vrouw mocht heeten. Hij zou Hester prijzen
als ze hem dorst verachten, als ze schreef: blijf ver van me, jij man zonder
levenskracht, of levenskunst, zonder vuur of heerlijkheid. Ha, zou hij niet verlangen
naar haar sterken adem, die zijn lichtlooze vuur zou doen oplaaien tot hooge roode
vlammen? Al was het maar voor een kort oogenblik, een zwijmel van leven, - een
warme gedachtenflits: ik ben haar gelijke. Hester, prevelde hij, meer vraag ik niet
van je. En dan, na dat korte oogenblik, de lusteloosheid van al zijn spieren, en het
moede denken: ik haar gelijke,? ik dorre mensch met mijn ouden glimlach, en mijn
verre, doode idealen. Ik ben een zwarte nachtvogel vergeleken bij haar, blijzingend
vogeltje in het helle, trillende licht. Ik ben een dwaas, ik weet het, en toch kan ik niet
anders.
Hij zou opnieuw aan 't werk gaan, als hij zoo met zich zelf gepraat had, heimelijk
blij, er zich nog uit te kunnen losmaken.
En naarmate de dagen verliepen en Hesters brief niet kwam, vroeg hij zich af hoe
het einde zou zijn tusschen hen. Hij voelde het heel dicht genaderd - dat kon niet
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anders, hij was immers een dwaas. Een mooi jong meisje, een paar maanden van
verliefdheid en begeerte - hij herinnerde zich zijn schaatsentocht, als om haar te
zoeken en ineens te veroveren - dan weer het terugkeerende juiste inzicht: dit alles
is niet voor mij. Hoe Hester ook wezen mocht: groot-menschelijk en heilig, en rijk
aan liefde, hij bleef de zelfde. Het tekort had altijd aan zijn kant gelegen - zelfs
tegenover Wiesje. Een andere man zou van Wiesje iets goeds hebben gemaakt - hij
niet, hij had niets goeds te geven. Toch, telkens eens, stelde hij zich voor hoe het
zijn zou als hij zich met Hester verloofde. Ze was zoo mooi - hij zou bij haar zijn en
heel haar schoonheid indrinken. Goed - vijf minuten, een kwartier iederen dag? Dan
verder plannen maken voor hun huwelijk - een huis zoeken, meubelen koopen. Ze
zou naast hem zijn, altijd door, aan zijn arm hangen, en al die uren dat ze niet alleen
waren, hem beteekenisvol aankijken, en, als ze er even kans toe zag, hem glimlachend
toefluisteren over later, wij samen, het eigen huis, Arjaan denk eens! Hij dacht er
aan en het benauwde hem. Driftig stapte hij heen en weer door zijn kamer. Hij zag
hun huis, klein en knus; een suitetje en de deuren altijd open. Boven een slaapkamer,
proper, met nieuwe, lichte meubels. Hij was bang voor nieuwe meubels. Hij dacht
zich Hester als bruid; wat was ze mooi - wit en rein. Maar dan zou ze al haar pracht
afleggen voor hem, en haar mooie naakte armen om zijn hals slaan. Hij had het gevoel
of ze hem worgde, en in zijn angst, zijn afschuw, viel hij haar aan, hij, de sterkste.
En zoo gingen ze samen ten onder. Konden ze het dan nog verborgen houden - maar
uit hun ondergang werd een kind geboren. Hij herinnerde zich het gesprek met zijn
moeder, dien zomeravond in den Artistuin. Een kind van mij? och nee, dat is immers
onbereikbaar, mijn kind zou een zon moeten zijn. Nu werd hij weer rustig en
glimlachte. Hij deed zijn oogen wijd open en keek om zich heen, als ontwaakte hij
uit een benauwden droom. Stil maar, nu kwam gauw heteinde tusschen Hester en
hem. Dit alles zou weer
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voorbij zijn - en misschien was het meteen voor het laatst geweest, want zou hij ooit
een vrouw ontmoeten, mooier en begeerlijker dan zij? Hij ging weer aan zijn
schrijftafel zitten en voelde de betrekkelijke rust en veiligheid van de gedachtenwereld,
waarin zijn studie hem leiden wilde. Even nog bepraatte hij met zich zelf, dat Hester
nu stellig wel gauw zou schrijven, maar dat hij voorbereid was op iederen brief. Toen
zuchtte hij en gaf zich over aan de boeken. Op een avond kwam Kees opgewonden bij Adriaan. Hij sloeg met de deur en
gooide zijn hoed met een zwaai op den grond.
‘Kerel, wat heb je het hier warm; kamergeleerdentemperatuur; en dat zit weer als
uitgedroogd perkament achter zijn schrijftafel. Ga mee naar moeder, dan zal ik jullie
wat vertellen.’
‘Wat heb je, -’ zei Adriaan en draaide zich langzaam om.
‘Ik ben verloofd, daar, ik kan het toch niet zoo lang verzwijgen; - in allen ernst,
hoor -’ en hij lachte luid op. Ze grepen elkaars handen.
‘God man, zoo ineens; - moet ik je gelukwenschen?’
‘Waarachtig.’
‘Van harte dan - en vertel nu maar.’
‘Ga mee naar moeder, onderweg zal ik dwepen.’
‘Goed - maar zeg, wou je haar niet meteen meenemen?’
‘Een volgend keer; ze is een beetje bleu en ze houdt niets van mijn luidruchtigheid;
daarover heb ik nu al een uitbrander te pakken. Het ergste moet ik dus maar luchten
zonder haar. Ze heeft zoo'n zacht, stil snoetje, en heele fijne oortjes, die zijn niet
bestand tegen fortissimo.’
Ze liepen de straat op. ‘Gauw een tram?’ - vroeg Adriaan.
‘Liever niet, ik spektakel te veel.’ Zijn jas hing open en zijn hoed stond wat scheef.
‘Je ziet eruit als een halfdronken spullebaas,’ zei Adriaan en grinnikte. ‘Het spul is
goed gegaan, en daar moet je altijd op drinken. -
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Verleden week had ik nog weinig idee op haar - ik vond haar toen een beetje om te
lachen. Ze heeft zulke grappige, bolle oogen, daardoor komt ze aldoor het eerst met
die oogen op je af. Maar als ik om haar lachte, had ik meteen zin om te huilen. Dan
kon ik haar niet goed meer aankijken. Maar ze vond het niet prettig als ik net deed
of ze er niet meer was - ze begon dan maar zoo'n beetje te praten, en ik moest weer
lachen om haar stem. Ze zet heel hoog in, dan daalt ze glissando, maar als ze zoo in
de diepte blijft, is ze in haar wiek geschoten.’
‘Door al dat lachen van jou natuurlijk.’
‘Natuurlijk - maar o, ze haalt gauw weer op.’
‘Vertel nou verder - verleden week had je nog geen idee op haar.’
‘Nee - nauwelijks. Zoo gek kan het gaan, kerel. Ik dacht: waarom zou ik trouwen?
- Ik kreeg ook juist een plaatsje aangeboden in een kwartet, tweede viool.
We zouden veel reizen, ook in het buitenland. Hoe lang heb ik er niet op gevlast,
in een goed kwartet te zitten, en wat van de wereld te zien, en een beetje naam te
maken. Ik dacht dat ik eindelijk iets zou bereiken. De menschen moeten het tijdens
hun leven hebben, en een uitvoerend kunstenaar vooral. Een beetje applaus, en een
krans - die gauw verdort - en nog wat meer van die ijdelheid. Nou ja, wou jij het
iemand kwalijk nemen?’
‘Nee - en nu ga je dat verwisselen voor een beetje vrouwenliefde en wat
kindergeschreeuw.’
Cornelis lachte. ‘Weet je, ik heb het toch ook altijd beroerd gevonden te denken
dat mijn mooie instrument aan den eersten den besten jood verkocht zou worden, als
ik dood was. Nu kan ik gaan denken: wat zal mijn oudste jongen er op spelen.’
‘Toekomstmuziek.’
‘Daar heb je het - toekomstmuziek, die ik nooit zal kunnen maken.’ Ze zwegen
even. ‘Zie je,’ ging Cornelis dan voort, ‘ik voel me anders dan anders. Vroeger
droomde ik wel eens zoo'n klein beetje, van dat ik iets moest bereiken; of ik dacht
dat het leven nog komen
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moest, het eigenlijke leven. Misschien heb jij ook wel eens zoo'n gevoel gehad, als
je naar huis liep, na je werk. Je voelt je voldaan en niet ongelukkig. Maar ineens
verdwijnt dat, ineens - en je zegt: God, is dat nou het leven. Jij vindt het misschien
klets -’
‘Nee, zeker niet - ik - ik ken dat gevoel. En nu - is zij gekomen - hoe heet ze toch?’
‘Christina Zwarte. Ze wordt Chrisje genoemd.’
‘Is ze gezond?’
‘Dat weet ik niet - wat een vraag. Haar stem klinkt gezond - dus moet ze wel
heelemaal gaaf en goed zijn.’
‘Een mensch is geen viool.’
‘Mijn Chrisje wel - en een heel kostbare. Wat zal moeder wel zeggen? Mijn Chrisje
- ze heeft een langen hals, die kan ze zoo aardig uitrekken. Ik geloof dat ze coquetteert
met dien zwanenhals.’
‘Zoo - maar kerel, je was eigenlijk nog bezig te vertellen over dat onbevredigd-zijn
van je.’
‘Onbevredigd-zijn?’
‘Nou ja, vroeger, toen je meende nog te wachten op het eigenlijke, groote leven.
Blijkt het leven nu te zijn: een vrouw liefhebben, in alle eer en deugd? -’
‘Spot niet, Arjaan; je zult het zelf eens ondervinden, hoop ik. Wat het leven is,
weet ik niet, en als ik het wist zou ik het niet goed kunnen zeggen. Maar misschien
zal ik het voor je kunnen spelen op mijn viool. God, ik verlang om te spelen; ik heb
nooit zoo sterk gevoeld als nu, dat een dominant naar zijn tonica trekt’.
‘Is dat als: the desire of the moth for the star, of the night for the morrow?’
‘Och ja, maar dit spreekt meer tot me. Muziek is de muziek van menschen - maar
de nacht, en de stomme beesten -’
Adriaan keek om zich heen. De avond was donker en zonder sterren. Sommige
dichters, dacht hij, bezingen het verlangen van den nacht naar den morgen, - maar
anderen prijzen de heiligheid van den nacht. En Cornelis praat liever over dominant
en tonica. Ja, ieder gevoelig

Onze Eeuw. Jaargang 19

154
mensch zegt onbewust het goede, maar de ongevoeligen kunnen alleen napraten.
Waarnaar zou hij verlangen? - naar een innerlijk licht, dat eens alle dingen helder
zou beschijnen - Hij glimlachte even - Kijk, mooie woorden, die scheen hij wel altijd
bij de hand te hebben - Hij praatte ze immers maar na, hij? Mevrouw Verscheer zat alleen in haar kamer. Ze was aan het peinzen geweest
over haar gestorven man, totdat ze op 't laatst niet meer goed begreep, waarom zij
zelve nog leefde. Stil zat ze onder de vroege lamp en steunde haar hoofd in haar
handen. Toch is het me nog goed te leven, dacht ze, en hief haar hoofd op. Het was
nog niet laat; ze kon zoo verlangen, 's avonds, naar iemand die haar zou komen
bezoeken, ze hoorde graag in haar verbeelding een stem in de donkere gang die haar
riep -: moeder, een van haar jongens, haar volwassen zonen, die toch nog naar haar
toe kwamen, en haar in hun leven betrokken. Ze eischte niet veel van hen: een uurtje
bij haar zitten en vluchtig praten over kleine dingen. Soms zouden ze even het grootere
aanraken, of samen luisteren naar ernstige muziek. Als er nu iemand kwam, dezen
avond, ze zou dankbaar zijn voor elken lichten handdruk.
Even later kwamen Adriaan en Cornelis met luide woorden binnen.
‘Jongens, jullie alle twee, en jullie kijken zoo vroolijk, kom gauw in de warme
kamer.’ Ze lachten en kusten haar. Cornelis begon te vertellen. Haar wangen gloeiden.
Kijk, had ze niet willen leven om dit te hooren? Och Kees, zei ze maar, och Kees.
‘Ze is zoo aardig en lief moeder, u zult van haar houden.’ Een glimlach bleef
aldoor om zijn mond. ‘Toen ik haar voor 't eerst zag, vond ik haar een gewoon leelijk
meisje. Maar haar stem paste daar toch niet bij. Als je haar stem hoort, moet je wel
beter naar haar kijken, en als je dat doet, moet je lachen om haar oogen.’ Hij lachte
luid-op.
‘Maar Kees.’
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‘Verontrust u niet moeder,’ zei Adriaan, ‘de geschiedenis heeft een blij eind.’
‘Ja, ja, dat geloof ik wel. Och Kees, vindt ze het wel prettig als je om haar lacht?’
‘Ze laat een traantje van geluk, als ik het doe. Ze zegt dat andere mannen altijd
alleen om zich zelf lachen, en dat dat een beroerd ding is voor een vrouw met zulke
grappige oogen als zij.’ Even verborg hij zijn vroolijk gezicht achter zijn handen,
maar toen hij die weer weg nam, waren zijn oogen vochtig. Mevrouw Verscheer
sprak niet, en Adriaan, lui uitgestrekt in zijn leunstoel, neuriede zacht. - Later dien
avond - ze wisten niet recht hoe het zoo gekomen was, - vertelden ze elkaar van oude
dingen. Mevrouw had de hooge schemerlamp aangestoken, die ze kende vanuit haar
vaders huis. Zij zelf zat het verst er vandaan, in het zacht doorschenen duister. ‘'s
Zaterdagsavonds,’ zei ze, ‘dat was de mooiste tijd van de heele week voor ons,
kinderen. Dan zaten we allemaal om deze lamp en genoten al de feestelijkheid van
den Zondag. Maar eens - och, waarom denk ik nu daaraan.’
‘Toe, vertellen,’ zei Kees.
‘Zie je, Kees, we hadden in ons huis een wit houten trap, die iederen
Zaterdagmiddag geschrobd werd. En eens schreef ik met potlood op een van de
treden het woord God, duidelijk, in groote letters. Toen was ik natuurlijk wel huiverig
voor ontdekking, en ik schuwde de trap een beetje. Maar ook voelde ik een vreemde,
prikkelende voldoening in me. Het was gebeurd, ik had het gedorst, ik had: God
geschreven. De meid heeft het ontdekt. 's Avonds - de lamp brandde zoo mooi kwam ze binnen en fluisterde moeder iets in. Die keek toen naar ons, één voor één,
nadenkend. We werden allemaal stil en wachtten. Toen werd ons gevraagd, wie had
op de trap geschreven, met potlood, een woordje, één enkel woord: God? - Ik loog:
ik had het niet gedaan, ik wist er niets van.’
Adriaan glimlachte. ‘Toen verloochende u God.’
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‘Ja. Laat jullie kinderen dat nooit hoeven doen, Kees -’
‘God Moeder -’
‘Och ja Kees, je gaat nu immers trouwen.’ Ze zweeg. Neen, niet alles liet zich
zeggen, al zaten ze nu zoo goed bij elkaar in dit halve licht. En kijk, de jongens
hadden hun hoofd afgewend, als peinsden ze alweer over andere dingen. Waarom,
dacht ze - hadden de groote menschen haar niet verteld van God? 't Was, of ze nu
nog zich schaamde voor hun verlegenheid en geheimzinnig doen. En ze wist, die
beide dingen neemt een kind zoo gauw over en built ze uit tot geniepigheid en
wantrouwen. Maar nu kon ze zelfs haar eigen jongens niet zeggen: denk eens, zoo'n
kind. Moest dan ieder kind het zelfde doormaken? Ze zuchtte - Er moest toch ergens,
ergens, het begin zijn voor een betere menschheid.
‘Vertelt u liever nog eens,’ zei Kees, ‘van het eerste liedje dat u kende.’ Zacht en
een beetje wankel begon ze te zingen:
Waarheen pelgrims, waarheen gaat gij,
't Hoofd omhoog en hand aan hand,

Maar ze voelde een paar warme tranen naar haar oogen komen en brak af. ‘Een
vroom liedje, - ik begreep niets van de woorden. En eens tilde vader me op van mijn
stoeltje - ik was nog een heel klein meisje - en kuste me. Maar ik dwong om weer
gauw neergezet te worden, want ik moest het slot nog zingen, dat ging zoo mooi
galmend:
Over bergen en door dalen
Gaan wij naar de blijde zalen,
Gaan wij naar de blijde zalen,
Van Gods huis, in 't Vaderland.’

Nu was het haar of ze, ootmoedig, haar ouders om vergiffenis vroeg, voor het verwijt
dat ze hun gedaan had. Het begin voor een betere menschheid? - Maar wie kon zeggen
waar het verborgen lag - in een kinderwoord misschien. En toen, plotseling, dacht
ze weer aan Kees.
‘Kees,’ zei ze, en liep naar hem toe, ‘Kees.’ Met
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bei haar handen nam ze zijn hoofd en trok hem zacht tegen zich aan. ‘Houd veel van
haar, veel meer dan je van mij houdt hoor je, veel meer.’
Hij keek naar haar op - ‘O ja, veel meer.’ En zijn blijde ontroering deed haar
glimlachen
‘Weet u,’ zei Miep, ‘als je iets niet bereiken kunt - het is heel eenvoudig - dan doe
je het weg uit je leven; je ziet het niet meer voor je, en je zet koers naar andere
dingen.’ Mevrouw Verscheer had haar van Kees' verloving verteld, maar
langzamerhand waren ze afgedwaald en begonnen te praten over Miep zelf.
‘Zou dat heusch kunnen, Miep?’
‘Ja - zeker. Of dacht u, dat het toch altijd zou blijven lichten aan den horizont, en
dat je moest blijven denken: misschien, als ik het niet had opgegeven zou ik het toch
ééns hebben bereikt? - Och ja, ik ben er nog niet zoo heel zeker van. Dat is het
ellendige: altijd die twijfel. Ik zou zoo graag niet twijfelen. Denk eens, dat het iederen
dag weer over je kan komen, dat het je weer heelemaal vervult, bijvoorbeeld juist
als je sterven moet. Je voelt: nu is het haast uit met me, en je wilt denken aan dien
langen weg, dien je geloopen hebt, maar je wordt ineens verward, je weet niet meer,
je ziet niet meer, of je wel goed geloopen hebt.’
‘Och nee kind, ik geloof niet dat het zóó zal zijn.’ Ze zwegen even. Dan schudde
Miep haar hoofd.
‘O, ik denk niet dikwijls aan den dood, hoor; ik ben veel te jong, en ik zie er wel
heel slecht uit, zeggen de menschen, maar ik ben erg taai. Neen, ik denk aan het
leven.’ Ze zette haar tanden op elkaar en keek strak voor zich uit. ‘En ik voel wel,
dat het toch blijft tarten, dat verre, onbereikbare. Je moet heel sterk zijn, of heel
onverschillig, denk ik, om het van je te kunnen zetten. Kees heeft het gekund - en ik
ga het leeren.’
‘Kees?’
‘Hij heeft idealen gehad omtrent zijn kunst - roem en rijkdom. Hij en ik zijn
menschen die veel moeten
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vechten. Maar Adriaan ook.’ Ze knikte, haar hoofd gebogen, en peinsde even. Toen
keek ze weer op en haar oogen schitterden.
‘Adriaan maakt een meisje het hof; heeft u het ook gehoord? Ze is mooi en rijk,
ze heet Hester. Ik heb me altijd afgevraagd hoe de vrouw toch moest heeten, die hij
begeeren zou, maar ik kon het nooit bedenken. Hester is niet kwaad, dunkt me. Er
zit een mooie golf van klank in. Het is honderdmaal beter dan Miep. Als mijn vader
me nu eens anders genoemd had, hè? - wie weet - Maar nee, herinnert u u die olifant
in Artis, die Louise heette, en hoe we dat logge beest altijd hebben uitgelachen
daarom? Een naam is maar geen dood ding. Ze heet Hester.’
‘Weet je het wel zeker, Miep, Adriaan heeft me er niets van verteld.’
‘Waarom zou hij het vertellen? - het moet leuk zijn, zooiets geheim te houden;
Hester te zeggen, zoo stiekum voor je zelf alleen, en er alleen van te genieten.’
Mevrouw Verscheer ging achter Miep's stoel staan, en boog zich wat naar haar toe.
‘Miep, je moest niet zooveel praten. Gun je verdriet ook eens een beetje rust. Je
jaagt het altijd maar op met je woorden, en eindelijk, als je moe gepraat bent, zal het
des te luider om aandacht roepen, niet?’
Miep legde haar handen in haar schoot; heel haar houding verslapte.
‘Ik zal niets meer zeggen, niet eens antwoorden; ik zal mijn wapens weggooien om beter te overwinnen? toe dan maar -’
‘Stil Miep.’ Ze zwegen samen, een korten tijd. Toen stond Miep op.
‘Ik moet nu naar huis terug. Vader zal zijn ingedruild door de schemering. Ik zal
hem wekken en een spelletje halma met hem spelen. Maar onderwijl denk ik aan
mezelf; ik denk eigenlijk altijd aan mezelf. Ik wil schrijfster worden, ééns iets moois
maken, voor Adriaan; misschien zal ik het kunnen als ik oud ben.’
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Mevrouw Verscheer lachte - ‘Kind wat praat je nu weer.’
‘Ik praat veel te veel - dat zal hem ook hinderen, hè? - en toch kan ik niet anders.
Ja, ik zal nu gaan; werkelijk U bent lief en geduldig - dag hoor.’
Ze hoorde Miep's woorden nog, dien verderen avond. Ze peinsde ook over Adriaan
en dat vreemde meisje, - Hester. Och, ze had zich haar volwassen kinderen dikwijls
anders gedroomd. Iets ontbrak hun; ze zou niet weten te zeggen wat, maar het leek
soms, alsof hun leven niet recht vlotten wilde. Adriaan - Miep. Voor Kees alleen
was het nu gekomen, de groote golf die hem meevoerde. Ze moest maar geduldig
zijn. Maar ze was al oud - ze zou sterven misschien, voor ze hen gelukkig zag. - En
ze veegde een paar tranen uit haar oogen.

IX
Toen Adriaan Hesters brief had gelezen, deed hij hem werktuigelijk terug in de
enveloppe, en steunde zijn hoofd in zijn handen. Zoo - dat was dus Hester. Heel even
zag hij haar, zooals dien avond van zijn laatste bezoek. Ze kwam de kamer binnen
en er was een mooie glimlach op haar gezicht. Toen voelde hij: ze is gelukkig. Ja,
hij had het dus vooruit wel kunnen weten, hoe ze schrijven zou. Hij wist haar verheven
boven zich, en hij lachte schamper. God was wel mild voor sommige menschen. Had
zij ooit iets moeten missen in jaar weeldeleven? - Die veel heeft, dien zal gegeven
worden, maar die niet geeft, dien zal ontnomen worden. - Waarachtig. Hij draaide
den brief tusschen zijn vingers en wierp hem toen plotseling op tafel. Hesters beeld
bleef voor hem. Dat ze mooi was, had hij altijd geweten. Nu kreeg ze dan nog dien
zachten, wijzen glimlach. Hij mocht naar haar kijken en heel zijn armoede voelen,
zijn moede machteloosheid. Hij haatte dat gevoel van berooidheid, van naakt en
bevend staroogen naar het warme vuur van een ander. God, hij haatte het. Eens, toen
Wiesje
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zich had verraden, had hij zich ook ellendig gevoeld. Zij wierp haar hoofd in haar
nek, en lachte om zijn nijdige verwijten. Ze stapte weg, in haar volle zelfbewustheid,
en stond op straat nog eens stil onder zijn raam, en riep hem goedag, terwijl hij - God
- niet wist hoe zich te houden van ellendige ergernis. Nu was het Hester die voor
hem stond. En zijn ergernis verwijdde zich tot een droefheid, zooals hij die nog maar
enkele malen had gekend. Droefheid die, wel altijd binnen in hem, soms open barstte
als een rijpe vrucht. Droefheid om het eigen ik, die hij had leeren onderscheiden van
het simpel en zuiver verdriet, het van buitenaf komende. Verdriet kon je liefhebben,
zooals je een klein stervend zusje liefhad, met een brok in je keel, en een lach in je
betraande oogen - maar droefheid moest je altijd haten, omdat het je deed lijden als
een beest.
Hij ging op den divan liggen en dacht aan Hester. Ze was wel ver van hem af. Ze
zou trouwen met een man, die zijn levensliefde voelde branden in zich, zoodra hij
hàar had ontmoet. Und an mein Herz drück fest dein Herz, dann schlagen zusammen
die Flammen. - Dergelijk moois zou ze er op kunnen zingen. Zeker, die Flammen.
En hij kende niet anders dan een lauwe waggelende vlam van afgunst. Wat had hij
toch gewild met Hester - het leek nu alles zoo absurd. Hij had gehoopt haar lief te
hebben. - Daar zat hem immers al de fout: hij kon niet liefhebben. Van zijn moeder
hield hij - een klein beetje - en van Kees? Hij trok met zijn schouders. Bij vrouwen
hoefde je niet aan te komen met kleine beetjes - ze wilden altijd een volle teug, - ze
waren heelemaal niet te verzadigen. - Och, onzin, hij kletste als een kleine jongen.
Ieder dronk zich wel zat aan zijn eigen liefde, of leed dorst - altijd. En hij hoorde tot
de dorstigen. Zie zoo, daarmee kon zijn redeneering volstaan, niet waar?
Hij zou Hester schrijven, voor 't laatst. Een gelukwensch leek hem niet ongeschikt,
en dan een afscheids-
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woord. Ja - enfin, hij hoefde geen haast te maken.
Er volgden drukke dagen voor Adriaan. Kees' verloving was aanleiding tot allerlei
pretjes. En hij zag overal Kees en Chrisje samen, hij zag hun ernst en hun teederheid.
Eerst lachte hij om hen, stilletjes en ongemerkt, dacht hij; maar er waren twee
vrouwen, die zijn lach beoordeelden: Chrisje en Miep. Miep bleef zwijgen, zooals
ze dat tegenover hem geleerd had, en lachte mee. Dikwijls ook gaf ze hem een
knipoogje, dat moest beduiden: aandoenlijk niet, die twee verliefde groote kinderen.
En Adriaan antwoordde, door even een trekken met zijn mond: waarachtig,
aandoenlijk. - Maar Chrisje zocht een geschikt oogenblik om met hem te praten.
Eens stuurde ze Kees uit, om bonbons voor haar te koopen, en toen wist ze een minuut
of wat met Adriaan alleen te zullen zijn.
Ze was een verlegen meisje, en ze had al gebloosd toen Kees de deur achter zich
dicht trok; maar ze had veel liefde in zich, en die hielp haar in haar moeilijkheden.
Ze begon maar dadelijk: ‘Zeg Adriaan, mag ik je wat vragen?’
Hij zat achterover geleund in zijn stoel, zeurig spelend met wat oude gedachten.
Nu schrok hij op en zag hoe aardig ze haar hals naar voren had gestoken en hoe ze
hem met haar bolle oogen ernstig aankeek.
‘Graag’, zei hij, en boog even zijn hoofd.
Ze keek naar hem en meende een vagen trek van droefheid om zijn mond te zien.
Dat deed haar bijna weer afdwalen - maar ze moest nu wel spreken. ‘Is er iets in onze
houding dat je hindert, of heb ik iets dat je heel onaangenaam vindt? Ik wilde, zie
je, dat wij tweeën vrienden zouden zijn, - als dat kan. - Je bent Kees' eenige broer
en hij houdt van je.’ - Ze wachtte even, maar hij bleef zwijgen.
‘Je wist het misschien niet: - hij is gehecht aan zijn ouderlijk huis en aan zijn
familie - ook aan Miep, doordat die met hem is opgegroeid. Miep lacht ook om ons,
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net als jij - maar alleen als ze het met jou doen kan.’
‘Zoo - en ik?’
‘Jij doet het altijd.’
‘Och kom, verbeeld je je dat nu niet?’
Ze schudde haar hoofd en zei zacht: ‘nee, dat verbeeld ik me niet.’
Het trof hem even, en hij vond geen wederwoord. Hij dacht over Kees en haar,
over hun huwelijk. - Haar vraag was hij vergeten. Toen zei hij, en zuchtte even:
‘Jullie zult gelukkig worden. Jij bent juist de vrouw voor Kees, - je zult hem leiden,
- niet maar blindelings in alles toegeven. En jij zult de kinderen verstandig opvoeden.’
Ze bloosde nog meer. ‘Maar, - daar hadden we het nu niet over?’
‘En liefdevol, natuurlijk, maar dat ligt al in het verstandige besloten.’
‘Toe, dadelijk is Kees terug.’
‘Moet ik je nu werkelijk nog antwoordden? - God, je begrijpt toch dat armzalige
lachen wel -’
‘Armzalig? -’
‘Ja.’
Ze keek hem aan, maar vroeg niet verder. Zwijgend bleven ze tegenover elkaar
zitten. Zoo graag wilde ze hem nog iets zeggen - met luchtige stem, maar toch iets
liefs. Ze wist niet wàt - ze kende hem toch ook nog nauwelijks. - Hij zat weer als te
voren, lui geleund, en peinsde een beetje. Kees kwam terug, schudde de bonbons uit
in Chrisje's schoot, en omhelsde haar uitbundig. ‘Meid, wat ben ik lang van je weg
geweest.’ Maar zij keek heel even naar Adriaan, en toen ze het oude spotlachje zag
om zijn mond, probeerde ze Kees van zich weg te duwen.
‘Kom nu naast me zitten, Kees?’ Hij brauwde haar na: ‘Kom nu naast me zitten?
- Moet je dat stemmetje hooren, zeg.’
Adriaan stond op en liep de kamer uit.
Hij moest ook kennis maken met de familie van Chrisje
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en zelfs met de vriendinnen uit haar muziekclub. Meest werkte hij in 't begin van
den avond nog wat voor de school, en repte zich dan naar de plaats waar hij verwacht
werd. Hij mocht nooit ontbreken. Eens, toen hij toch niet gekomen was - hij had den
heelen avond wat over zijn boeken gehangen, zonder te studeeren, - kwam Chrisje
hem den volgenden middag opzoeken. Ze liep zijn kamer rond, bekeek alle platen
aan den muur en vertelde onderwijl: ‘Kees heeft repetitie - nu mocht ik vanmiddag
doen wat ik zelf wilde - heeft hij gezegd.’ Ze glimlachte - ‘Hij geeft zich graag het
air, mijn meester te zijn. - Ik wilde eens naar jou toe; - ik was een beetje bang, - je
ziet er soms niets goed uit, Arjaan? - dat je ziek zou zijn.’ Het viel hem op, dat ze
dikwijls vragend sprak. Hij stond maar naar haar te lijken. ‘Het is wel iets nieuws,
dat iemand zich over mij bezorgd zou maken.’
‘Kom, en je moeder dan?’
‘Je hebt gelijk - mijn moeder.’
Ze wist niet, had ze iets miszegd, of stemde hij haar werkelijk toe?
‘Trouwens, door Miep begreep ik ook laatst ook, dat je niet zoo heel gezond bent.’
‘Maar Miep bedoelde stellig mijn geestelijke gezondheid. Miep kent haar klantjes,
- laat die maar loopen.’
‘Houd je niet van Miep?’
Hij lachte en haalde zijn schouders op. ‘Och Chrisje, breek je niet het hoofd over
mij. Kijk, ik beloof je voor vanavond, wat je maar wilt. Waar zullen we feest vieren?
- ik zal komen.’
‘In Trianon. Dat wil zeggen: geen feest vieren - bij elkaar zijn -’
‘Goed - bij elkaar zijn, heel gezellig. En dan verder zal ik zes maanden lang - is
dat zoo de daarvoor gestelde tijd? - zes maanden de eenige broer zijn van je
toekomstigen man. - Maar vraag me dan niet of ik van Miep houd, en of ik wel
gezond ben.’
Ze was zichtbaar verlegen en zweeg. Hij praatte nog
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wat, heel ongedwongen, maar spottend zei hij zich zelf: ze heeft wel gelijk, wat geeft
een man zich toch gauw - en valschelijk - een air van meesterschap.
Hij kwam nogal eens met Miep in aanraking. Soms dacht hij aan wat Kees hem lang
geleden had gezegd: Miep houdt van je, - en dan lette hij wat nauwkeuriger op haar.
Hij vond haar gezicht niet mooi; te spits, te scherpzinnig voor een vrouw - maar hij
wist dat ze geestig was, en zag, dat ze zich zeer smaakvol kleedde. Eens zat hij
ongestoord in een hoek van de kamer, en keek naar Miep, die druk stond te praten.
Hij hoorde nog juist haar wat magere doordringende stem. Als ze van me houdt,
dacht hij, dan wint mijn theorie toch veld, dat een vrouw dikwijls den man zoekt
waarop haar liefde kan stranden. Stranden en breken, maar ook: vast blijven zitten
en niet dan langzaam ten gronde gaan. Hij kon zoo'n dwaze voorkeur niet waardeeren,
zei hij zich. Een goed schip hield van de open, diepe zee, niet van de gevaarlijke
zandbanken. - Zoo bouwde hij nog wat voort op zijn vergelijking en trachtte zich
zelve te overtuigen van zijn minachting voor dat soort vrouwen.
Maar als Miep in zijn nabijheid kwam, noemde hij haar dikwijls: zusje, en nam
spelend haar arm. Wij zijn de broer en de zuster van den bruidegom, zou hij zeggen;
voel je je daardoor niet nauw aan me verbonden? Ze gaf het lachend toe, en praatte
hem fluisterend, zoo recht vertrouwelijk, over oude herinneringen. - Weet je nog,
we waren kleine kinderen, en toen - Adriaan? - Maar ze bedroog zich zelf niet. Ze
meed mevrouw Verscheer, die verheerlijkt zou kijken, telkens als ze hen zoo samen
had gezien. Ze wilde niet hardop zeggen, hoofdschuddend: neen, o neen we zijn zoo
vèr van elkaar af.
Er kwam geen antwoord meer van Hester; hij verwachtte het ook eigenlijk niet. Wel
zei hij zich zelf soms spottend de regels van Heine: und ich seufze manchmal
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dennoch, möchtest du mich dennoch lieben. En soms viel de tijd hem lang, doordat
hij wat last van slapeloosheid kreeg. Den heelen dag voelde hij zich suf en moe; maar
tegen den avond werd zijn geest helder. Omdat hij dan nog weinig goeds had gedaan,
bleef hij laat op, maar kon daarna den slaap niet vatten. Hij was spraakzaam in
gezelschap en, de avonden dat hij thuisbleef, wel tevreden over zijn studie, - maar
een groot gedeelte van den nacht wachtte hij op den slaap. Hij maakte zich er niet
ongerust over. Dit alles, Hester, zei hij dikwijls in den stillen, donkeren nacht, dit
alles is jouw werk. Het gaat wel weer voorbij, mijn kind, het is alleen wat vervelend
voor 't oogenblik, en ik vraag mezelf nog steeds tevergeefs: waartoe was het noodig?
Een paar jaar later trouwde Hester met een eenvoudig, verstandig man, die haar heel
liefhad. Zij vond in hem de onbewuste, zwijgende vroomheid van een sterk mensch,
en ze had hem lief, omdat ze de eerlijkheid van zijn wezen begreep, en om het mooie
wonder van haar eigen macht over hem. Want ze wist hoe hij ontroerde door haar
woord, of lach, of klein gebaar. Dan keken ze elkaar aan, en in hun oogen was hun
groot geluk.
Eens vroeg hij haar - ze had hem van Adriaan verteld - hield je veel van dien
ander? - En ze zei: ‘Ik weet het niet meer; het was zoo'n vreemde, volle tijd. Al heel
gauw ging ik aan hem denken als aan dien man, dien ik tevergeefs had liefgehad. Ik
meende wel, hem goed te hebben gekend, - maar ik geloof nu, dat ik alleen mezelf
leerde kennen. En toch - ja, ik heb toch van hem gehouden.’
Hij was tevreden. Het feit dat ze hem dit zeggen kon, zoo ernstig en met nadruk,
maakte hem rustig. Hij glimlachte haar toe. - Ik ben blij dat je je niet schaamt voor
je eerste liefde, kind. Laat het maar iets heiligs voor je zijn, behoud het. - Ze keek
hem lang aan en streelde peinzend zijn hoofd.
- Nu heb ik jou lief - zei ze zacht.
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Uit het oude Nijldal
Door Dr. E. Slijper.
Voor de dagen van Winckelmann, wiens oorspronkelike denkbeelden sinds de helft
der achttiende eeuw zulk een diepgaande invloed gehad hebben op de waardering
van de klassieken der Oudheid, kende men de geestelike erfenis der Grieken en
Romeinen uitsluitend uit de geschriften, die tot ons gekomen zijn uit hun nalatenschap.
Winckelmann heeft zijn tijdgenoten de Kunst der Ouden geopenbaard, hij heeft
hen geleerd het verband te begrijpen tussen deze beide Kunst-uitingen van de
volks-ziel, zijn letterkunde en zijn kunstgewrochten in marmer en in brons; voortaan
kon niet ongestraft een van beide verwaarlozen wie de geest der klassieken tot
voorwerp koos van zijn wetenschappelik onderzoek. De natuurlike aanleg van een
kunstenaar had beslist of hij wat er in zijn ziel leefde op schrift bracht in gebonden
of ongebonden stijl dan wel hieuw in marmer of sneed in brons. Willen wij, hun
verre nakomelingen, de volkeren der Oudheid leren begrijpen, dan moeten wij tot
de gedachten doordringen, die er achter de schepping scholen van zulk een kunstwerk:
door ons helder voor ogen te stellen, welke eisen men toen stelde aan een kunstenaar
en zijn voortbrengsel, wat men mooi vond en waarom, komen wij tot een idee van
wat er in hun geest
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moet omgegaan zijn. Want aannemelik is het niet, dat de kunstenaar heel ver stond
van de opvattingen van zijn tijd, de denkbeelden van zijn omgeving vinden wij in
zijn schepping weer: zijn ideaal en de voorstelling daarvan in woord of beeld wortelt
in de denkbeelden van het geslacht, dat hem viert en eert; omgekeerd voedt hij zijn
omgeving in de ruimste zin op en vormt hij hun smaak.
Men denke echter niet, dat een geheel volk in al zijn lagen aan het geestelik leven
van een zekere periode deelneemt; toen zo min als nu; Plato laat het voldoende blijken
- en moge het heden ten dage een beetje anders schijnen, naar verhouding is het toch
weer gelijk - het het zijn alleen bepaalde kringen geweest, die de gedachten van hun
geslacht gevormd hebben; een groot gegedeelte van het zielental prijst, wat anderen
prijzen, vindt mooi wat hun gezegd wordt mooi te vinden; een nog groter aantal is
zelfs niet op te schudden uit een dikwels pijnlike onverschilligheid ten opzichte van
de dingen des geestes.
Het gevolg hiervan ligt voor de hand.
Wat wij uit de letterkunde leren kennen van een oud volk of uit zijn kunst, geeft
een beeld slechts van de geestelik welgestelde kringen in die maatschappij; de
maatschappij zelf in al haar uitingen, in de gehele breedte van haar bestaan blijft een
gesloten boek voor ons.
Met kennis alleen van de letterkunde zelfs met de kunstprodukten erbij, in brons
en in marmer, zullen wij het doen en laten van de burgerklasse toch niet begrijpen;
evenmin van de mensen die beneden deze blijven.
Voeg daarbij, dat de letterkuude ons zeer brokkelig bereikt heeft; er is meer verloren
gegaan dan overgebleven, meer verwoest dan bewaard; dan gevoelt men, hoe
onvolledig en oppervlakkig vaak het beeld is, dat wij ons kunnen vormen van een
oude maatschappij als die der Grieken of die der Romeinen uit de tijd, dat Rome de
heerserstaf zwaaide over geheel de toenmaals bekende wereld.
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Kort na Winckelmanns dood, juist tien jaar daarna, is ons een nieuwe bron ontdekt
van de kennis der oudheid; in 1778 heeft een Duitser die in Egypte voor zaken reisde,
voor het eerst papyri naar Europa gebracht. Niet dadelik heeft die ontdekking de
belangstelling getrokken, waarop zij recht heeft; misschien was de geleerde wereld
nog te vol van het nieuwe inzicht, dat Winckelmann gegeven had, misschien ook
kon die ééne rol, die toen naar Europa kwam, niet voldoende boeien.
Eerst de laatste vijf en twintig jaar heeft de aandacht der geleerden zich
gekonsentreerd op de wetenschap, die uit de papyri bijeengezocht is. Hun aantal is
gestegen tot in de duizenden; hun inhoud heeft onze kennis vermeerderd en verdiept.
Want juist wat ons ontbrak, hebben zij aangevuld; en wat wij brokkelig slechts
kenden, hier en daar volledig gemaakt.

I.
De papyri die ons de bodem van Egypte terugggegeven heeft en nog steeds voortgaat
terug te geven, zijn voor de oudste bewoners geweest, wat voor ons het papier is:
middel om te schrijven.
Het land zelf bracht het produkt voort, vrijwel met uitsluiting van alle andere
landen. Mocht de papyrus ook al op Sicilië gevonden worden, waar zij nu nog groeit
en in Syracuse aan toeristen voor veel geld als merkwaardige reis-herinnering gesleten
wordt, Egypte is het stamland; dáár groeit het hoge gewas in poelen en moerassen;
het oeverriet van Pharaoos dromen, de biezen van Mozes' kistje; al heel lang geleden,
men gist 2600 jaar vóór Christus, kenden de Egyptenaren het gebruik van papyrus
als schrijfmateriaal. Aldus behandelen zij dan de stof: de stengel spleet men in smalle
stroken, legde de delen naast elkaar, zodat de hoogte minder cM. bedroeg dan de
breedte; dwars daaroverheen kwamen andere stroken te liggen, dit vlak drenkte men
in Nijlwater, hing het in de zon te drogen, polijste het en bracht
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het in de handel, waarschijnlik als Staats-Monopolie.
De koper kocht een willekeurige lengte - het ging als ons pakpapier per Meter in de winkel van een tussenhandelaar, beschreef het met zwarte inkt (rode inkt
gebruikte alleen de militaire administratie der Romeinen) rolde het op, deed er een
touw om, hechtte daaraan een zegel en gaf de brief ter verzending aan degeen, wiens
naam buitenop geschreven stond met doorgaans de naam van de bezorger erbij.
Geheel gaaf zijn zulke schrifturen, soms hele familiearchieven, netjes gerangschikt
in één korf, uit de grond naar boven gebracht. Dikwels geeft het fabrieks-merk op
de grondstof aanwijzing omtrent het staatsmagazijn, waaruit het papier herkomstig
is.
Vermoedelik is de prijs, die men betalen moest, vrij hoog geweest, een aanmaning
tot zuinigheid. Rollen aan beide zijden beschreven zijn geen zeldzaamheid, de
binnenste tekst is dan de oudste. Ook wijzen de massaas afkortingen in het schrift,
de grootste moeielikheid bij het ontcijferen, op een streng volgehouden stelsel om
van de beschikbare ruimte zo veel mogelik partij te trekken.
Men schreef met een spits riet, later, evenals onze pennen, gespleten. Dergelik
schrijfmateriaal kan men in het British Museum in ruime verscheidenheid vinden;
uit de vorm der letters kan men opmaken, wanneer zij geschreven zijn; maar in het
bizonder bij de Griekse papyri, verschilt die vorm naar de inhoud, staatsstukken of
partikuliere briefwisseling, naar de tijd en naar de persoon, die schreef. Bij
staats-stukken maakt de gelijkheid van schrift het mogelik niet gedateerde stukken
door vergelijking met wèl gedateerde in de tijd te plaatsen, waarin zij behoren; bij
partikuliere stukken komt men menigmaal tot het besluit, dat menig stuk door een
‘schrijver’ geleverd is, tegen betaling natuurlik, wanneer de betrokken persoon zelf
de kunst niet verstond.
Dit alles zouden wij door onderlinge vergelijking niet kunnen vinden, ware het
niet dat de papyri, niettegen-
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staande hun hoge ouderdom, betrekkelik weinig geleden hebben; de bodem van het
Nijldal schijnt van zodanige samenstelling, dat het vochtgehalte groot genoeg is om
verpoeiering te beletten, en toch niet zo groot dat de plantenvezels rotten. Buiten
Egypte zijn papyri dan ook niet gevonden, in Griekenland, zomin als in Klein Azië
of in Italië, niettegenstaande daar vele en verschillende opgravingen allerlei hebben
aan het licht gebracht.
Schijnbaar een uitzondering maken de papyrus-rollen uit Herculanum, het stadje
dat met Pompei in 79 n. Chr. onder de lava van de Vesuvius bedolven is. Daar zijn
1500 rollen ongeveer gevonden - niet echter in de grond maar in de onder de
versteende lava bedolven huizen. Deze papyri bevatten meest geschriften van
wijsgerige inhoud naar de leer van Epicurus; omdat echter hun aantal, vergeleken
bij de vele in Egypte gevonden, betrekkelik zo gering is, denkt men, van papyri
sprekend, niet allereerst - bijna in het geheel niet, aan die 1700
Herculanum-dokumenten.
Zoals het meer gaat in de Kultuurgeschiedenis (en waar eigenlik niet?) heeft ook
bij de ontdekking der papyri het toeval de mens gediend.
Dat is geweest in 1778. Toen reisde een Europeaan van Germaanse stam in Egypte,
ontmoette in de midden egyptiese provincie el-Fayum een karavaan Arabieren, die
hem 50 rollen te koop boden. Het verhaal wil, dat Mayer of Müller door zijn
hooghartige onverschilligheid de Oosterlingen dermate ontstemde, dat zij negen en
veertig rollen in het vuur gooiden en voor de 50e evenveel vroegen en bleven vragen
als voor de gehele koop van vijftig. Toen kreeg de Duitser een onbehagelijk gevoel
van bezorgdheid, hij eindigde waarmee hij had moeten beginnen, werd eigenaar van
de éne rol, die hij naar Europa bracht.
Kardinaal Borgia keeeg haar in bezit, naar wie zij Charta Borgiana heet; nu kan
men haar in het Museum te Napels vinden; zij bevat een opgave van herediensten
die de bewoners van het dorp Ptolemais Hormos in 191
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n. Chr. ieder gedurende 5 dagen leveren moesten bij de bouw van kanalen en dijken
ten behoeve van de Romeinse stadhouder.
Wat er in de 49 andere gestaan kan hebben?
Dat weten wij niet en zullen wij ook wel nooit te weten komen. Lang genoeg is
daarom getreurd; eigenlik heeft de Duitser van zijn ontdekking nooit heel veel plezier
gehad; dankbaar voor die éne is men hem nooit geweest, omdat hem niemand zijn
onhandigheid vergeven wilde, die het nageslacht op wie weet wat te staan is gekomen.
Alleen hebben lateren het verhaal van de Arabieren, die in een kring voor het vuur
zaten de geurige rook der 49 rollen op te snuiven, betwijfeld, omdat, naar zij
beweerden uit eigen ondervinding, papyrus-rook niet welriekend is en omdat het
geheel te veel denken doet aan de voorstelling van de koop, die de Sibylla met een
der beide Tarquinii gesloten zou hebben; negen heilige boeken bood zij aan, tweemaal
drie verbrandde zij, voor de laatste drie bleef zij een zelfde prijs vragen, die Tarquinius
dan ook betaald heeft.
Vijftig jaar zou het duren voor een tweede zending naar Europa kwam. Voor ons
land is dit een gebeurtenis geweest van bizonder belang; immers met Turijn en Parijs
wist ook Leiden een deel van de buit te bemachtigen. In het Museum Antiquarium
op de Breestraat bezit men sinds 1829 door de zorgen van Reuvens 24 hele papyri
en 8 brokstukken, door Leemans uitgegeven en verklaard in twee boekdelen, waarvan
er één in 1843 en het andere in 1885 verschenen is; spoedig schijnt er een tweede
druk te zullen komen of liever een tweede bewerking; een buitenlander heeft de
eerste stappen ten minste gedaan om dit te bereiken.

II
Een tweede periode begint in 1877, toen werden er weer papyri gevonden in de beurt
van Fayum: daar
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waren Fellachen bezig heuvels af te graven om de aarde naar akkers te kruien, die
mest behoefden. Die heuvels bleken door stuiving ontstaan te zijn boven de vaalten
van steden en dorpen uit de tweede eeuw vóór Chr. verwoest of verlaten door vijand
of bewoners, daarna niet weer hersteld of herbouwd. Op die vaalten had men ook
oud schrijfmateriaal achteloos weggeworpen, dat onder stadsvuil en zandstuiving
even veilig tegen kwade invloeden van de atmosfeer bleek als de in graven of onder
de lavastroom van Herculanum. De inboorlingen wisten al heel gauw dat zij iets van
waarde gevonden hadden: trouwens wie zou dat niet die een korf of kruik met rollen
vindt, van buiten beschreven, met touwtjes netjes ingepakt, van zegels in lood of in
lak voorzien? En Arabieren-slimheid is niet om niets berucht! Hun vondsten brachten
zij naar de stad naar antiquiteitenhandelaars die met Europeanen, reizigers voor
genoegen of om wetenschap te vergaren, zaken deden. Die verkochten nooit meer
dan één Meter tegelijk of enkele onsen, waarvan de prijs gaandeweg steeg. Wat zij
gaaf van hun handlangers ontvingen, sneden zij door, soms in de lengte soms in de
breedte; Maandag verkochten zij één stuk - het laatst voorradige - bestelden de koper
terug, met de gewone truc; over twee dagen zouden zij wellicht meer hebben. Heel
toevallig hadden zij dan Woensdag meer; lieten een verminkte rol zien en bespiedden
heel nauwkeurig de ogen van de koper; zelf verstonden zij in hun onschuld niets van
de inhoud. Was de koper deskundig, herkende, hij bij de eerste blik de nauwe
verwantschap van dit stuk met het reeds verworvene, verried een blijde blik die
ontdekking, dan vroeg de onwetende Arabier het vijfvoud desnoods, de argelooze
koper verheugde zich als hij er met het drievoud afkwam van de eerst betaalde prijs.
Kwam de Maandagse vreemdeling niet terug of ging hij op het bod niet in, dan werd
de voorraad aan een ander verkocht, desnoods voor wat minder kontanten. Zo komt
dat, dat wat eenmaal rustig eeuwenlang aaneen gerust heeft, nu
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voor de eene heeft in het British Museum ligt, voor de andere in een Florentijns
Museum, omdat de Engelsman van Maandag niet terugkwam en op het einde van
de week een Italiaan bemachtigde, wat de Arabier in zijn onbaatzuchtigheid voor de
Brit bestemd had.
Het wetenschappelik onderzoek wordt hier evenzeer bemoeielikt als bij
handschriften bijv. bij de beroemde Codex Sarravianus-Colbertinus van het Griekse
Oude Testament, waarvan in Leiden 244, in Parijs 44 en in St. Petersburg 2 bladzijden
liggen. Soms hebben mensen van wat hoger aanleg hun eigendom aan de bezitter
van de andere helft overgedaan of afgestaan, waardoor dan weer bijeenkwam wat
bijeenhoorde.
Gemakkelik gaat dat, wanneer een partikulier eigenaar is; zo dankt het Museum
in Cairo een bundel papyri, de Aramese papyri van Assuan (Syene) aan de
vrijgevigheid van Robert Mand, die 5½ rol en van Mevrouw William Cecil, die 3½
bezat; moeieliker schijnt dat, wanneer de Staat eigenaar is; de eerste rol van genoemde
bundel ligt nog steeds in de Bodleiana. Stel u voor, wat er geworden was van de
kostbare gegevens in die bundel vervat, wanneer de bezitters hun eigendom onder
zich gehouden hadden! Geen der stukken, die een familiearchief vormen en alleen
in onderlinge samenhang te begrijpen zijn, zou tot zijn recht hebben kunnen komen!
Nu zijn zij ten slotte in één Museum beland en eenmaal daar, voor de wetenschap
der gehele wereld door middel van de fotografie toegankelik.
Maar het werd hoog tijd, dat aan de Arabieren-praktijken voor goed een eind
gemaakt werd, ook om te voorkomen dat door ongeschoolde arbeiders in het wilde
weg gegraven en gezocht en, onwillekeurig maar noodzakelik, veel vernield werd,
wat bij meer overleg en ook maar enige zorg zeker ongeschonden aan het licht zou
zijn gebracht.
Er ontstond een soort internationale, systematiese arbeidsverdeling, waartoe de
Engelsen het initiatief genomen hebben. Zij zijn in de winter 1895-1896 voorge-
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gaan: Grenfell en Hunt zijn de namen der onderzoekers die met meesterlike kennis
van het terrein en met onovertroffen geleerdheid en speurzin het exploratiegebied
afgezocht hebben.
Sinds 1898 publiceren zij en, na Grenfells dood, Hunt alleen hun vondsten in
keurig voorziene, prakties ingerichte delen, waarvan er tot het rampjaar 1914 twaalf
uitgekomen zijn. Duitsers sinds 1898-1899, Fransen sinds 1902 ook andere naties
graven ieder binnen een eigen gebied volgens vaste regels en geven hun vondsten
uit in verzamelingen, die gewoonlik naar de vindplaats heten: Oxyrhynchus-,
Hibeh-papyri of naar de plaats, waar zij bewaard worden: Papyri-Genève, Hamburg,
Giessen of ook naar de eigenaar: Amherst en wie het allereerst plicht is te noemen:
Aartshertog Reinier van Oostenrijk, een zeldzaam voorbeeld van vorstelike
belangstelling in wetenschap. Deze in Januari 1913 overleden, heeft vrijwel zijn
gehele vermogen aan papyrus-onderzoek besteed; gesticht heeft hij het naar hem
genoemde Museum in Weenen, dat de schatten bergt onder hoede van Josef de
Karabacek een bij uitstek deskundige vooral van Arabiese papyri, wiens heengaan
de tijdschriften zo even berichtten.
De inhoud der verzameling wordt geregeld - is ten minste geregeld uitgegeven als
Corpus papyrorum Raineri door Carl Wessely.

III.
Wanneer men bij papyri van perioden spreekt dan bedoelt men behalve verschil in
tijd, ook verschil van vindplaats. Eerst in graven, daarna op vaalten, omstreeks 1890
ook daar, waar alweer een Brit, Flinders Petrie baanbreker geworden is en dat wel
terecht niet zonder grote roem, in mummiën van krokodillen.
Wat Flinders Petrie daar ontdekte, behoort tot het oudste, wat er aan Griekse papyri
aan de dag gekomen is, tot de derde eeuw vóór Chr.
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Bij enige der Egyptenaren, vertelt ons de oudste der geschiedschrijvers, Herodotus,
(II. 69) zijn de krokodillen heilig; zij die rondom Thebe wonen en het meer Moiris,
houden hem zelfs voor zeer heilig. Beiden onderhouden zij één der krokodillen, die
geleerd heeft tam te zijn; zij doen hem glazen en gouden hangers aan de oren en
armbanden om de voorpoten, geven hem de voorgeschreven spijzen en offerdieren
en behandelen hem op hun best bij zijn leven, na zijn doodbalsemen en begraven zij
hem op een heilige plaats.
Aan de zuidelike oever nu van het Moiris-meer lag een stad Crocodilopolis, later
Arsinoë genoemd naar de zuster, later de vrouw van Ptolemaeus Philadelphos. Toen
daar de geograaf Strabo (65 v.- 24 n. Chr.) reisde, bracht hem zijn gastheer naar het
meer van de heilige krokodil (XVII pag. 812); van de maaltijd had men wat koekjes
meegenomen gebraden vlees, wat melk en honig in een kroesje. Wij vonden, zo
verhaalt Strabo, het dier Souchos genaamd op de oever liggen; de priesters liepen
naar hem toe, openden zijn bek en één goot er de lekkernijen in; daarna dook de
krokodil in het water en zwom naar de overkant; toen er kort daarna een vreemdeling
kwam met een gelijk onthaal, liepen de priesters om het dier te halen en gaven hem,
wat voor hem bestemd was. Een vertoning dus als in Artis bij olifant of nijlpaard,
zonder fooi echter aan de oppasser, tenzij Strabo dit als vanzelfsprekend verzwijgt.
Honderd jaar vóór Strabo echter, anno 112 v. Chr. deed een Romeins Senator
Lucius Memmius, een reis door Egypte; hij had brieven van aanbeveling bij zich aan
de gouverneur van de provincie en aan de dorpshoofden. Eén daarvan luidde: zorg,
dat overal nachtverblijf goed in orde is: dat de landingssteigers netjes uitzien, dat de
hoge gast overeenkomstig zijn waardigheid met geschenken begroet wordt en dat
het brood voor de Petesouchos en de andere Krokodillen gereed ligt.
Hoe wij dit epistel kennen? De krokodil zelf heeft het voor ons bewaard. Want
toen deze machtige godheid het
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eeuwige leven ingegaan was, hebben de priesters hem, in papyri gewikkeld, op het
krokodillen-kerkhof bijgezet, zoals reeds Herodotus op zijn reis door Egypte gezien
had. Daar rustten 5 tot 10 soortgenoten naast andere heilige lijken, volwassennen en
pasgeborenen, soms zelfs namaaksels van hout of van steen, alle in beschreven
papyrus rollen gewikkeld.
Zo heeft men van 31 krokodillen 264 schrifturen gekregen. Niet overal echter,
waar een krokodillen-begraafplaats gevonden is, zijn ook geschriften aan de dag
gebracht.
Sommigen mummiën werden die eer niet deelachtig zonder dat men echter een
reden gissen kan voor dit ongepaste verschil, dat de vorser wel eens een avond van
teleurstelling bracht na een morgen vol blijde verwachting en een dag van ingespannen
arbeid.
Mochten mummiën ook al eens teleurstellen, vaalten leverden altijd wat op, dikwels
zeer kostbare overblijfsels. 't Zijn heuvels van wel 70 Meter hoog, die hoewel
begroeid, de kenner terstond verraden, dat daar eens een nederzetting in de nabijheid
geweest is, waarvan de bewoners de inhoud hunner prullemanden ter plaatse
deponeerden. Vaak ook wijst de inhoud der papyri op een archief van een of andere
rijksadministratie; gouvernements- en gemeentebureaux, rechtbanken, notarissen,
rederijen, kadaster, bankdirekteuren, bibliotheken van schoolmeesters, schriften van
leerlingen, proefwerk- en huiswerkpapier, van alles tot het eenvoudige huishoudboekje
van een stille, eerzame matrone, dat om de telkens weerkeerende postjes van dagelikse
benodigdheden, belangrijke gegevens bergt omtrent de warenkennis en de waarde
van het geld, juist door de eentonigheid van de optekeningen in hun simpele eenvoud.
Het totaal aantal jaren tussen de oudste ons bekende papyrus en de jongste bedraagt
bijna 3600 jaar van ± 2600 jaar vóór Chr. tot 996 na Chr.
Grieksche papyri zijn echter niet ouder dan 310 vóór
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Chr. de tijd dus juist na Alexander de Grote. Daarvóór was Egypte van de
Egyptenaren, altans tot 525, toen het aan Cambyses verviel, de koning der Persen;
deze hielden het land tot 370, herwonnen het in 346 om het in 332 aan Alexander af
te staan. Van 306-30 onder de Lagiden of Ptolemaeen kwam het daarna onder Rome.
Wat er nu uit de tijd voor Alexander de Grote gevonden is, zijn teksten in
hieroglyphen; de uitleg van deze teksten behoort tot de aegyptologie; voor de
klassieken blijft tot misschien een nog ouder dokument gevonden zal zijn, punt van
uitgang het jaar 310 v. Chr.
De dertien eeuwen tot 996 na Chr. pleegt men in vier perioden te verdelen:
1.
de tijd der Ptolemaeen tot 30 v. Chr.
2.
de tijd der Romeinen van 30 v. Chr. tot 284 na. Chr. toen Diocletianus Keizer
werd, het rijk in vieren splitste en Egypte bij het Oosten indeelde.
3.
de byzantijne tijd tot de inval der Arabieren in 639 na Chr.
4.
de Arabische tijd.
Gedurende deze vier perioden hebben antiek heidendom, jodendom, christendom
en de islam geestelike heerschappij gevoerd, soms naast elkaar met wederzijdse
inwerking, vaker na elkaar en dan ieder oppermachtig. Oudegyptiese beschaving in
haar taal. Christelik Egypte in het Kopties, Joden in het Hebreeuws van de Bijbel of
in het Aramees, hun spreek- en schrijftaal, de Romeinen in de landstaal, het Grieks
(hun eigen Latijn hebben zij er nooit kunnen planten), de Arabieren ten slotte in het
Arabies hebben hier de sporen nagelaten van hun beschaving in dit door de natuur
bij uitstek met vruchtbaarheid gezegend land om zijn bodem een steeds fel begeerd
bezit.

IV.
Wie nu uit de inhoud der papyri iets zou willen mededelen, dient meer dan ooit zeer
nauwkeurig het gebied af te palen, waarbuiten hij zich niet wagen kan of mag.
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Zelfs wanneer men voor de vierde periode eenvoudig verwijst naar de katalogus van
het Reinier Museum, waar men bijv. een stuk beschreven vindt met de oudste
aanwijzing omtrent de vervaardiging van papier uit oude lompen, een van
krijgsgevangen Chinezen geleerde vaardigheid; wanneer men van dokumenten als
de Assuan-papyri alleen maar om de merkwaardigheid mededeelt, dat zij een archief
bevatten van een Joodse familie uit Syene gedurende jaren 490-407 v. Chr. stukken
dus even oud als de slagen bij Marathon en Salamis; wanneer men zich tot de Griekse
dokumenten voor de klassieke kultuur van belang bepaalt, dan nog is er een
verbijsterende veelheid en verscheidenheid, maar die zich in twee hoofdgroepen als
vanzelf scheiden laat: in litteraire en in niet-litteraire teksten.
Elke litteraire tekst, door papyri bewaard, heeft vergeleken met de ons door
handschriften van boven de grond in kloosterbibliotheken bekende overlevering, dit
voordeel, dat zij ouder is en dichter bij de autograaf staat. Papyrusfragmenten van
de Laches of de Phaidon uit de Ptolemaeiese tijd zijn maar honderd jaar jonger dan
de oorspronkelike tekst van Plato zelf. Nu staat hier tegenover, dat zulk een papyrus
van onzekere herkomst niet zo nauwkeurig behoeft gekontroleerd te zijn als een wel
jong, maar in het algemeen betrouwbaar handschrift.
Homerus-fragmenten zijn biezonder talrijk; Vooral de Hibeh fragmenten uit de
3e eeuw voor Chr. bevatten een tekst ± 250 + ± 950 jaar = ± 1200 jaar ouder dan het
handschrift te Venetië in de S. Marco Bibliotheek, de beroemde Venetus Marcianus
454 uit de 10e eeuw. Zelfs wanneer de papyrus-teksten weinig afwijken van die ons
uit het Venetiaansc handschrift bekende, die door de Alexandrijnse geleerden
vastgesteld is, dan nog geeft ons de wetenschap dat er weinig veranderd is, grote
geruststelling ten opzichte van de overleving.
Wel hebben de papyri dit geleerd, dat de ouden zelf niet zo veel hechtten aan één
bepaalde tekstgedaante. Zij waren aan machinale verveelvuldiging van boeken
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niet gewend en namen met kleine afwijkingen, mits ze de zin niet raakten of de
gedachte, genoegen. Hierdoor heeft de zuivere oudhollandse tekstkrietiese richting
een zeer gevoelige depreciatie ondergaan; het herhaaldelijk beweren: dit kan deze
of gene auteur niet zo geschreven hebben, blijkt hoe langer hoe meer een uiterst
subjektief argument van uiterst geringe, zakelike waarde
Maar door de papyri zijn ons verloren teksten herboren! Daar ginds in de
dorpsbibliotheek, in eigendom of onder beheer van de schoolmeester, bevonden zich
klassieke auteurs, ook zulke, die ons alleen maar bij name bekend zijn door een citaat
bij een geestelike naneef of een levensbeschrijvende compilator. Bovenaan op de
lijst die al aardig lang begint te worden, staan van Hesiodus omvangrijke stukken
uit de Catalogi, Archilochos en Alkman, Alkaios en Sappho deze laatste met zeer
aanzienlike fragmenten, Pindarus, van deze juist wat ons ontbrak, en Corinna.
Bacchylides heeft ons het Egyptiese woestijnzand teruggegeven, ook van Timotheus
de Perzen.
Spreuken van Simonides, choliamben van Phoinix en gnomen van Chares; ziedaar
de winst aan lyriese dichters.
Veel van Euripides, van Sophokles de verloren gewaande Ichneutai, van de komici
Kratinus en Eupolis is heel wat voor de dag gekomen. Aristoteles' geschrift over de
Staat der Atheners en Hyperides Redevoeringen hebben hem, die de papyrus, die ze
bevatte, vond evenveel vreugde bereid als Menanders blijspelen, in 1907 den
Fransman Lefebure; van deze zijn vijf jaar later weer stukken gevonden, zodat wij
nu over hem kunnen oordelen en meteen over zijn navolger Plautus, de Romeinse
kluchtspel-dichter, met wie voor ons de Romeinse letterkunde begint. Alle namen
op te noemen van herwonnen schatten zou vermoeien daarbij maar weinig zeggen;
het weinige wat hier vermeld is, geeft een denkbeeld van wat de papyri ons in dit
opzicht gebracht hebben en als het toeval wil, nog brengen kunnen. Men bedenke
dat van de drie grote tragici ons samen 33 stukken overgebleven zijn, maar dat wij
141 dichternamen kennen
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met 386 titels in de overlevering der Ouden, dan is het ieder duidelijk, wat ons
misschien nog kan teruggegeven worden.
Op zichzelf beschouwd krijgen wij door deze vondsten een zuiver denkbeeld van
de geestelike sfeer, waarin de bewoners van het oude Egypte onder de Ptolemaeen
en in de Romeinse keizerstijd leefden; hoe daar in de afgelegen Nijldorpen de
klassieken gelezen werden; wel diep was in het geestelik leven doorgedrongen de
behoefte aan voedsel voor wat er ook in die mensen leefde naast het stoffelike.
Dit nu is het, wat ons het meest boeit; te vernemen, hoe de mensen in hun dageliks
bedrijf zich gedragen hebben; wat uit de letterkunde, uit de rijpe voortbrenselen van
een scheppend kunstenaar zelfs niet te benaderen is hebben ons de Egyptiese graven
bewaard en weergegeven. En niet zuinig weergegeven! Zonder enige voorkeur voor
rijk of arm, voor oud en jong, geleerd of onwetend.
Toch niet zonder moeite onzerzijds! Want onze plicht is het uit die duizenden
papyri het beeld op te bouwen naar de gegevens, hier en daar verspreid. Vele
dokumenten hebben toch nog geleden in hun overigens veilige ondergrondse
bewaarplaats - zodat dikwijls letters mankeren, regels onleesbaar zijn of, wat niet te
herstellen is, de heeft van een schriftuur geheel verloren gegaan is. Lacunen heeft
het scherpe verstand en de scherpzinnige gissing van een geleerd onderzoeker dikwijls
zonder enige twijfel juist weten aan te vullen.

V.
De spil, waar alles om draait in het oude Egypte, is het ambtenaars-bureau.
Geen wonder; het land zelf is, dank zij de overstromingen van de Nijl, een der
vruchtbaarste, zo niet het rijkst gezegende van alle landen. Graan, wijn, welrie-
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kende kruiden, linnen en boomvruchten groeien er in overvloed. Maar de voordelen
van zulk een overvloedige voortbrengingskracht waren het eigendom van de vorsten;
eerst van de Pharaonen, na hen van de Ptolemaeen, die voor de egyptiese bevolking,
de zonen van hun god Re bleven, al waren zij Macedoniërs. De Ptolemaeen
beschouwden het land als hun eigendom, de graanhandel was hun handel, het land
was verpacht, maar niet stond het den pachters vrij hun land te bebouwen naar eigen
inzicht; alles was geregeld en een heirleger van ambtenaren lette nauwkeurig op de
naleving der voorschriften; immers - de belasting was het eigendom van den Koning,
die zich om de ontwikkeling van de boer niets bekommerde! Toen de Romeinen in
30 v. Chr. Egypte veroverden, bleef de toestand gelijk zij was, altans voor de
inboorling. Niet voor de Grieken, die naar Egypte verhuisd waren. Onder de
Ptolemaeen waren zij het intellekt, de hoogere volksklasse, zij genoten onderwijs,
behoefden bij gebleken knapheid geen hoofdgeld te betalen, waren doorgaans
ambtenaar; onder de Romeinen verdringen Romeinen hen van hun plaats; dan zijn
de Grieken zelf onderworpelingen, wier taal en oude kultuur ook hier de Romein
weet te overwinnen; al weet deze zijn recht in de administratie door te voeren.
De vice-Koning spreekt in hoogste instantie recht namens Augustus, maar in het
Grieks!
De administratieve verdeling van het land onder de Ptolemaeen blijft; het spreekt
vanzelf, dat waar er een leger ambtenaren, provincie, district, provincie-hoofdstad
met omliggende dorpen bestuurt en dageliks met elkander in ambtelike briefwisseling
staat, er een goed geordende post moet wezen, koeriers bezorgen de brieven en
postduiven, die van station tot station dienst doen; waar alles op belasting betalen
aankomt, moet natuurlik de gelegenheid om te betalen zo gemakkelik mogelik
gemaakt worden en zo veilig mogelik; vandaar in deze egyptiese maatschappij een
bankwezen met een giro dienst, die het mogelik maakt zonder gemunt geld, waar-
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van het aanschaffen kostbaar is en het vervoer omslachtig en onveilig, grote betalingen
te doen.
De talrijke staats-, provinciale en gemeente-bureaux met hun massaas akten en
paperassen geven ons zeer uitgebreide inlichtingen omtrent de administratie van het
land; daarnaast zijn bewaard gebleven schrifturen, die de zedelike en de godsdienstige
waarde der bewoners leren kennem.
De Griek was godsdienstig niet hoog gestemd; hij was filosoof; om uiterlike
godsdienstvormen bekommerde hij zich weinig. De Egyptenaren, de inboorlingen
dus, hadden een zeer eigenaardige voorstelling van hun goden; dieren waren hun
heilig en in diervorm aanbaden zij ze; Ptolemaeus I voerde de Cultus van Serapis in,
die de bewoners spoedig vereenzelvdigden met Osorapis, de gestorven Apis-stier.
Sarapis werd de god bij uitnemendheid, ook voor dat gedeelte der bevolking, dat
ontstond uit verbintenissen van Grieken met Egyptiërs. Dit gemengde ras heeft een
voorstelling van de godheid, die aan het wonderlike grenst; maar die voor de
godsdienstgeschiedenis daarom van zoveel belang is, omdat het Christendom, dat in
Egypte gepropageerd werd, met zulke voorstellingen te rekenen had en zich moest
aanpassen. Uitingen als: ‘Wanneer de god zich om mij niet bekommert, dan zal ik
mij ook aan hem niet storen’ zijn zeer gewoon bij graeco-egyptenaren. Het geloof
dat men iemand benadeelt, door zijn naam op een scherf te schrijven met een reeks
verwensingen erbij en die onder de drempel van zijn woning te begraven, was ook
in Egypte - van Syrie weten wij het bij overlevering - wijd verbreid. Het eiland van
Soknopaios, de heilige krokodil, was een zeer geliefde bedevaartplaats; droomorakels
gaven de een een begeerd meisje, de ander een voordelige handel, natuurlik tegen
de nodige gaven aan de priester van de godheid.
De taal waarin de papyri geschreven zijn, is de algemene spreektaal, de Koine,
die door de soldaten van Alexander de Grote over de gehele oostelike wereld gebracht
is;
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in deze Koine is het Nieuwe Testament geschreven. Misschien heeft geen wetenschap
als juist de exegese van het N.T. en de godsdienstgeschiednis in het algemeen zoveel
geprofiteerd van de papyri; de kring van degenen, die hier voor ons opleven en van
wie de letterkundige overlevering nagenoeg geheel zwijgt, is juist dezelfde laag der
maatschappij als die, voor wie de Evangelien gepreekt zijn. Na de godgeleerde vindt de jurist in de papyri een ruim studieveld.
Wat al akten liggen daar, van de eenvoudige kwietantie tot de vrachtbrief, het
cognossement, van het huwelikskontrakt tot het testament, het zijn alle bronnen van
onderzoek, vooral voor de vergelijking van de rechtsverhoudingen die binnen het
tijdperk van enige honderd jaren wisselden naar de wil der regerende heerser, naar
de volksaard der partijen. -

VI
Gaan wij in gedachten zulk een stadje binnen.
Een plattegrond kan ik u niet verschaffen, wel kan ik u een nauwkeurige opgaaf
doen van de politieposten en hun bezetting.
De politie heeft de taak de rust te bewaren; wordt deze verstoord, dan wordt er
rapport van gemaakt. Lektuur belangwekkend als geen andere! Een voorbeeld;
Eens op een avond waren twee jonggezellen na een vrolik eetpartijtje met veel
zoete wijn, de stad nog eens ingegaan. Zij kwamen natuurlik toevallig daar terecht,
waar alleen het onzalige toeval iemand heenbrengt als hij er voor eigen welzijn niet
behoorde te komen.
Twee dames staan op de stoep van haar woning en roepen het tweetal een
liefelikheid toe. Een is gereed daarop in te gaan, de andere houdt hem bij zijn jas en
neemt hem mee, dat bevalt een der dames niet; die gaat schelden, van het ene woord
komt het andere, tot de eerste
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juffrouw plots naar de eerste verdieping loopt en op de hoofden der gasten iets
leeggooit, waarvan men zich verwondert dat zulke mensen zulke dingen altijd bij de
hand hebben. Nu ontstaat er een Amsterdams standje met politie - er wordt rapport
opgemaakt, dat het juist beschreven voorval nog smakeliker verhaalt dan hier
weergegeven is!
Aan de Oostzijde stroomt de Nijl langs een peilschaal, kort daarbij het Gymnasium
de oefenschool met badinrichting en een poort; zo is het in 295 n. Chr. geweest de
straten hebben namen, Noorderkerkstraat, Zuiderkerkstraat, Herderstraat, Ganzendiep,
Hippodroomstraat klinken heel modern; de straat die aan de Gymnasiumpoort
noordwaarts loopt naar het Hierakion, heeft in 283 n. Chr. 4 talenten 4000 drachmen
gekost aan bestrating; twee jaar eerder waren aan het Hadrianus-bad 3 talenten
verbouwd.
Twee archonten en een gemeenteraad bestuurden de stad; voor biezondere takken
van openbare zorg had men bizondere kommissiën; vooral op de belastingen werd
nauwkeurig gelet; men betaalde belasting letterlik van alles, daarvoor was nodig, dat
de Staat precies wist, hoeveel mensen er waren, hoe oud zij waren en waar zij
woonden.
Iedere 14 jaar werd er volkstelling gehouden; dan behoorde, volgens Romeinse
opvatting, iedereen weer aanwezig te zijn in het dorp, waar hij oorspronkelik
ingeschreven stond. In het Evangelie van Lucas, vooraan in hoofstuk 2, wordt gewag
gemaakt van een bevel van Augustus dat de gehele bewoonde aarde opgeschreven
moest worden. In geheel dezelfde geest is ons een papyrus van het jaar 104 n. Chr.
bewaard: Caius Vibius Maximus, stadhouder van Egypte beveelt: daar de volkstelling
staat gehouden te worden, worden allen die zich om een of andere reden buiten hun
oorspronkelike woonplaats bevinden, gelast terug te keren om hun plicht jegens de
census te doen. De uitkomst van zulke tellingen hebben
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wij over; een ervan begint aldus uit 189 n. Chr.: Aan Harpokration, genaamd Hierax,
koninklijk schrijver van het arrondissement Herakl. in de provincie van Arsinoë,
Afzender Herodes, zoon van Heron en Irene, kleinzoon van Heraklides, gedomicilieerd
in de hoofdstad van de provincie, opgeschreven daar ter plaatse.
Ik bezit in de Bithyniese wijk het tiende deel van een huis, waarin ik woon en ik
meld hierbij mij zelf en mijn familie voor de census van het 28e regeringsjaar van
onze Keizer en Heer Aurelius Commodus Antoninus. Eerst ikzelf Herodes,
bovengenoemd, hoofdgeld-plichtig beroep wever, oud 50 jaar; dan mijn vrouw Irene,
54 jaar oud; dan onze kinderen Heron, 29 jaar oud, Nilus goudsmid, 25 jaar enz. Na
de kinderen komen hun vrouwen en kinderen; dan de huurders; met telkens de
opmerking: deze heb ik bij de vorige volkstelling 14 jaar geleden reeds vermeld.
Bezit aan meubels en vee moest ieder jaar opgegeven worden; kamelen, runderen,
paarden, zwijnen, ezels en schapen, zelfs duiven werden belast;
‘Van de 8 kamelen met één jong, die ik in het jaar 13 aangegeven heb, zijn 2
gestorven; de overblijvende 7 geef ik bij dezen aan voor het jaar 14, alle nu volwassen,
en daarenboven 2 jongen, pas geworpen.’ Een andere aangifte, betreffende een schip,
luidt aldus:
Ik bericht hierbij volgens bevel van de stadhouder, dat mijn minderjarige zoon
een schip van grieks type bezit; het meet 250 artabanen, het teken is het fabeldier
Pantomorphos; Kapitein ben ik zelf.
De bevolking was in gilden verdeeld; het gilde in zijn geheel betaalde voor zijn
leden onverschillig hun aantal een vaste som per jaar als bedrijfsbelasting; nam het
aantal leden af, dan hadden de overblijvenden des te meer te betalen. Zulke gegevens
bezitten wij van allerhande beroepen: wevers, olieslagers, bakkers, brouwers, volders,
loodgieters, kleerhandelaars, drogisten, zoutevishandelaars, barbiers, imkers e.a.
Dan werd er belasting geheven 10% bij overdracht van
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bezit, zeer kenmerkend is het systeem de belastingbetaler te laten betalen met een
bepaalde omschrijving van het doel waarvoor, zodat Minister Treub met zijn
Verdedigingsbelasting in zoverre niets nieuws gebracht heeft, dat ook in het oude
Egypte een bedrag geheven werd meer biezonder voor de diensten van de
torenwachters, mensen die in de toren uitkeken en waarschuwden, wanneer benden
rovers uit de woestijn in aantocht waren om te plunderen. Men liet de mensen bloedig
betalen, maar bracht hen tevens onder het oog, hoeveel onbetaalbare weldaden de
staat voor dat geld gaf.
Het hoofdgeld zal wel de meest drukkende geweest zijn van alle heffingen; de
Grieken hadden het als overwinnaars de Egyptenaren opgelegd, de Romeinen deden
op hun beurt met de overwonnen Grieken hetzelfde; alleen intellektuelen werden na
examen vrijgesteld van deze belasting, die van 14 tot 60 jaar betaald werd en tussen
12 en 14 drachmen 's jaars schommelde.
De administratie bediende zich voor de belasting van de organisatie en eiste bijv.
opgave van de aanwezige voorraden, in de pakhuizen opgeslagen.
Behalve van de kopersmeden bezitten wij van de bierverkopers, van de olielagers,
van ijmkers en van de bakkers dergelike opgaven.
De gilden waren nauwkeurig gereglementeerd, het leerlingwezen streng beperkt.
Herakles, een wever, zal op verzoek van diens voogd den jongen Thonis het
ambacht leren; anno 183 n. Chr. Slapen en eten zal de jongen tuis, maar van
zonsopgang tot zonsondergang moet hij ter beschikking zijn van zijn meester. De
eerste 2½ jaar krijgt hij geen loon, daarna van 12-14 drachmen per maand. Kleeren
moet zijn meester voor hem betalen, die daarbij gehouden is aan stof van een zekere
hoedanigheid; de prijs van een chitoon loopt van 16 tot 32 drachmen. Vakantie moet
de leerling 20 dagen per jaar hebben; wil de jonge Thonis vaker boemelen, dan kost
hem dit nadienen.
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Dat zulke bepalingen algemeen gebruikelik waren, dat men in dit kontrakt van 183
n. Chr. niet met toevallige voorwaarden of met een uitzondering te maken heeft,
blijkt uit andre kontrakten met nagenoeg dezelfde kondities.
Een daarvan uit 66 n. Chr. betreft Thoön dertienjarige zoon van Tryphon, die door
zijn vader bij een kollega Ptolemaios besteed wordt voor de tijd van één jaar.
De jongen moet alle diensten bewijzen, die hem bevolen worden door Ptolemaios
in het wevershandwerk, zoals hij dat kent. Gevoed en gekleed wordt de knaap door
zijn vader gedurende de gehele tijd, ook de belasting betaalt deze voor hem, ‘op
voorwaarde dat hem maandeliks geven zal Ptolemaios ter vergoeding van het
onderhoud 5 dr. en na afloop van de gehele tijd ter vergoeding van de kleding 12 dr.
Tryphon zal zijn kind niet kunnen wegnemen van Ptolemaios voor de leertijd geheel
om is. Zoveel dagen als hij niet werken zal, evenzoveel moet hij beschibaar zijn
daarna, of hij betaalt voor iedere dag één zilveren dr; voor het weghalen binnen de
afgesproken tijd moet de vader 100 dr. boete betalen en evenzoveel aan de
gemeentekas. Leert Ptolemaios zelf de knaap niet grondig, dan vervalt hij in een
gelijke boete. Ik, Ptolemaios, zoon van Pausirion, zoon van Ptolemaios - mijn moeder
heet Ophelus, dochter van Theon, zal alles nakomen in één jaar.
Ik, Zoilus, heb dit voor hem geschreven, omdat hij niet schrijven kon. Jaar 13 van
Nero Claudius Caesar Augustus Germanicus Imperator, 21e dag van de maand
Sebastos.’ 18 Sept 66.
Tryphon zelf is wever; wij weten meer van hem, hij is immers diezelfde Tryphon,
zoon van Dionysius, zoon van Tryphon, zijn moeder heet Thamounis, dochter van
Onnophris, en zijn vrouw, Thoönis moeder, heet Saraeus, dochter van Apion - van
wie wij het huweliks-kontrakt nog kennen, gedateerd 36 n. Chr. een rekeningcourant
met zijn vader en nog veel meer akten, die ons in staat stellen zijn gehele geschiedenis
te vervolgen van zijn geboorte in 8 n. Chr.
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Waarom Tryphon zijn spruit niet zelf de edele weefkunst onderwees? Wel, hij had
een oogziekte, was halfblind en daarom afgekeurd voor de militie. Saraeus is niet de
liefde van zijn jeugd geweest, van deze, Demotrous geheten, is hij gescheiden; in 37
n. Chr. klaagt Tryphon haar en haar moeder aan, omdat zij Saraeus beledigd en
gescholden hebben. Saraeus heeft er misschien aanleiding toe gegeven door woord
of gebaar, misschien was directe oorzaak van het standje het feit dat zij een blijde
gebeurtenis wachtte, de geboorte van een meisje, de oudere zuster van onze Thoon,
die omstreeks 54 het levenslicht aanschouwt dus op twaalfjarige leeftijd een ambacht
leren gaat. Zo was het in een niet onbemiddeld milieu; Saraeus' bruidschat kennen
wij: 40 dr. kontant 2 oorringen waard 20 dr. en een chitoon chalaktinos een melkwit
zijden japon ter waarde van 12 dr. samen 72 dr., alles uitgekeerd door bemiddeling
van Sarapion, bankier in het Serapeum te Oxyrhynchus.
Een ander leerlingkontrakt betreft een stenograaf anno 155. Choirammon, slaaf
van de ex-kosmetes Panechotes, zal in de leer komen bij Dionysius, zoon van
Apollonius, beiden vader en zoon, stenograaf. Het salaris zal bedragen 120 dr. te
weten: één derde kontant één derde als de leerling het systeem kent en het laatste
derde als hij vloeiend lezen en zonder fouten schrijven kan. De leraar behoeft er niet
de bepaalde tijd over te doen, maar de heer Panechotes mag hem niet eerder
wegnemen om dusdoende aan de betaling der laatste 40 drachmen te ontkomen.
Feestdagen heeft de leerling vrij.
Het huiselik leven in al zijn intimiteit, de verhoudingen in het gezin van ouders
tot kinderen, van kinderen tot ouders, de manier van leven, hoe men at, hoe men
feest vierde, hoe men stierf en begraven werd, dit alles laat zich door kombinaties
bepalen. Zelfs de prijs van levensmiddelen, hoe die mettertijd steeg, ook zonder de
invloed der goudproduktie, die in de eerste jaren der twintigste eeuw naar de mening
der deskundigen, de levensstandaard opgedreven heeft.
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Talrijke kwietanties en huishoudboekjes van zuinige huismoeders geven inlichting
omtrent de prijzen en wat er in een gezin zoal gebruikt werd. Dor moge zulk een lijst
zijn, maar in zijn eenvoud welsprekend en om de objektiviteit veel waard. Een van
die Rekeningen - onder dit hoofd geeft de uitgave van Grenfell en Hunt ze bijeen stamt uit een gezin omstreeks Christus' geboorte. De 21e.... voor de jas van Choraxus
10 dr.; radijs om in te leggen 1 dr. 2 obolen; een ketel verglaasd 2 ob.; zout 1 ob.;
maalloon voor 1 maal tarwe op de 18e 3 ob. enz. Er zijn kinderen in dit gezin, hun
melk kost ½ obool daags; hun schoolbehoeften: lei (was-tafel) en griffel samen 1
ob.; versnaperingen 1 ob. Wil men lekker eten, dan koopt men asperges en doperten,
is er iemand jarig, dan bloemen voor 2 ob. Geregeld weerkerende uitgaven zijn die
voor maalloon tarwe en dienstboden loon. Versnaperingen ook voor andermans
kinderen worden vaak gekocht; maar nooit voor een hoog bedrag; een koekje kost
1 obool. Speelgoed ook; melk ½ ob. bier 3 helaas zonder maat; 1 kan olie kost 4 dr.
4 ob., maar uit de voortdurende terugkeer der posten kan men besluiten dat voor ½
ob. voldoende melk te krijgen is, bier dat duur is blijft een extraatje.
Feestmaaltijden houdt men 's middags om 3 uur. Zo nodigt Herais de onbekende
geadresseerde te komen eten ter gelegenheid van het huwelik harer kindere in haar
huis morgen, Donderdag, om 3 uur; of Choirammon ter ere van het feest van Sarapis
in de tempel het Serapeum, ook om 3 uur.
Biezonder vriendelik is deze brief: Gegroet hoogvereerde Serenia van Petosiris!
Doe alles, lieve, dat ge de 20e overkomt op het geboortefeest van de god en schrijf
mij of ge per boot of per ezel komen wilt; dan stuur ik je die. Maar vergeet niet te
schrijven! Blijf steeds gezond!
Wat men op zo een feestmaal opdiste, weten we tot dusverre niet, maar men
amuseerde zich daarna. Een politierapport uit 182 n. Chr. aan Hierax strateeg in de
provindie Oxyrhynchus vermeldt dat een zijner onder-
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geschikten Claudius Serenus met de gemeente-arts ingevolge gegeven opdracht
gegaan is naar het huis van Plution om het lijk te schouwen van Epaphroditus, een
slaafje van acht jaar. Deze is uit het venster van een bovenverdieping op straat
gevallen toen hij zich vooroverboog, maar te ver, om de kastanjetten-danseressen te
zien, die een voorstelling gaven in de benedenkamer.
Zulke danseressen bestelde men bij een artistenburo. gelijk er een geweest is in
Arsinoë dat zich ook belaste met de levering van rhapsoden, die Homerus
voordroegen. Uit de tweede eeuw is een rekening bewaard, waaruit blijkt dat een
toneelspeler bij de openbare spelen op 23 Mecheir ontvangen heeft 496 dr. een
rhapsode (homeristes) 448 dr. behalve de kosten van muziek en dans, die 2.4 dr.
bedroegen; het sijfer der tientallen is onleesbaar.
Niet altijd is de bezoldiging zo hoog geweest; uit een dokument, gedateerd anno
8-9 n. Chr. blijkt, dat een artiest voor praestaties bij de feesten van Hera en Isis 40
dr. per jaar krijgt behalve een extra fooi van 13 dr. en 2 ob., zeker niet veel, maar
het zal er een artiest naar geweest zijn; het begin van deze papyrus is verloren en laat
ook geen gissing toe.
Kopreus heet een strijkjes-impressario uit de derde eeuw; hij had een verbintenis
met het bestuur van de gemeente Souis in de provincie Oxyrhynehus om met zijn
fluitspelers en overige muziekanten gedurende 5 dagen 10-15 Phamenoth te komen
spelen tegen een vergoeding van 140 dr. per dag 40 paar broden, acht moten
rammenasolie en voor de vijf dagen een vat wijn en één vat azijn. Tien ezels moet
het gemeentebestuur voor het vervoer leveren.
Dit schijnt enigszins het tarief geweest te zijn voor een behoorlik orkestje, zoals
uit vergelijking met andere gegevens op te maken is.
Men amuseerde zich in de afgelegen dorpjes van Egypte; de schoolmeester
organiseerde de feesten; hij zorgde ook
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voor de jeugd dat zij geen analfabeten bleven. Gehele schoolschriften zijn gevonden
met de eerste schrijfproeven van een knaap die verbuigen leert en vervoegen opstellen,
Homerus prepareren en netjes partes maken moet, maar ook wel strafwerk: Werk o
knaap, anders krijg je slaag! moest hij naschrijven. Paste zo een jongmens goed op,
dan kwam hij op een Gymnasium, leerde daar dichters begrijpen, muziek, lier, fluit
en zingen, sport, zwemmen, roeien. Hierin werden wedstrijden gehouden - agones
- de prijswinnaars zagen hun naam op steen of op papyrus vereeuwigd.
Was de jongeling dertien jaar, dan onderwierp hij zich aan een epikrisis, een
examen; slaagde hij, dan behoorde hij tot de bevoorrechten, die geen of een
verminderd hoofdgeld moesten betalen. Toen Heratheon slaagde gaf hij een feestmaal
bij zich aan huis, waar ook Chairammon genodigd was.
Nu moest de jongen kiezen; of hij ging studeeren of hij kwam op een kantoor of
op een buro, in partikuliere of in staats-dienst. Had hij geen keus - keus veronderstelt
altijd enigszins bemiddelde ouders - dan werd hij arbeider, moest soms dorp en gezin
verlaten om elders werk te zoeken, alleen of met anderen in één ploeg, schreef dan
brieven naar huis; zulke arbeidersploegen kon men in een land, waar dijk- en
kanaalwerken aan de orde van de dag zijn, met onze polderjongens vergelijken die
tijdelik in hun keten verblijven, nu eens hier, dan daar. Werd hij soldaat of op de
vloot matroos, dan schreef hij uit het garnizoen of uit de havenplaats, waar hij zich
bevond aan vader of moeder die in de geboorteplaats achtergebleven was.
Er volgen hier enige zulke brieven; zij zijn eenvoudig en zonder opsmuk, kort
maar pittig, het papier was duur, en dwong tot kortheid; toch staat de beknoptheid
de beleefdheid hier nooit in de weg; en klinkt in deze familiebrieven een zachte toon
van gemoedelikheid.
Laat mij beginnen met twee brieven van de beroemde wijsgeer Epikurus één aan
een kind, een andere aan een
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vrind: geschreven zijn zij in 270 v. Chr. nu dus bijna 2100 jaar oud.
Epikurus aan een kind:
Wij zijn gezond in Lampsakus aangekomen, ik, Pythokles, Hermarchus en
Ktesippos en wij hebben hier Themistas en de andere vrinden gezond en wel
aangetroffen; ook gij doet wel, wanneer gij gezond zijt en uw Grootmoeder en Matron
in alles gehoorzaamt, gelijk vroeger. Want weet wel, de reden, waarom wij allen
zoveel van u houden, is, dat ge hen in alles gehoorzaamt. Epikurus aan een vrind:
De laatste dag is voor mij gekomen; ik schrijf u dit nog; de aanvallen van mijn
kwaal, een blaasziekte, zijn zo pijnlik als maar mogelik is; maar gebleven is te midden
van dit alles de herinnering aan onze gesprekken. Zorg gij voor de kinderen van
Metrodorus, naar behoren, wanneer gij u inderdaad van jongsaf aan gevoeld hebt
door de philosophie aan mij verbonden. De kinderen van Metrodorus waren na de dood van hun vader door Epikurus als
pleegkinderen aangenomen.
Een fragment van een brief door een moeder aan haar zoon:
Toen ik vernam dat gij de egyptiese taal leert, verheugde ik mij zeer voor u en
voor mijzelf dat ge naar de stad gaat en bij de dokter Phaleus de kinderen onderwijs
moogt geven en zo een teerkost voor de oude dag krijgt.
De dokter laat zijn kinderen dus Grieks leren door een gouverneur; de dokter is
evenals al zijn kollegaas, specialiteit, want dit is sedert de dagen van Herodotus zo
geweest en gebleven; Phaleus is specialiteit in lavementen; dat en braakmiddelen
waren van de oudegyptiese geneesmiddelen de meest gebruikte. Wat wij in de papyri
van die oude kunst weten is door deskundigen verzameld - maar wordt niet biezonder
hoog aangeslagen.
Opmerkelik is deze brief, zij het dan ook maar een
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brokstuk, omdat daaruit blijkt de eerste poging van een voornaam Egyptenaar zich
aan de Grieken te assimileren.
Een brief van een polderjongen, Hilarion, aan zijn vrouw, die in hun dorp
Oxyrhynchus achtergebleven is, terwijl hij met een gedeelte van de ploeg, waartoe
hij behoort, nog op karwei blijft.
Hilarion groet zijn zuster Alis en mijn Moeder Berus en Apollinaris.
Weet dat wij ook nu nog in Alexandria zijn; wees niet angstig, wanneer de anderen
(van mijn ploeg) thuiskomen; ik blijf in Alexandria; ik verzoek je en herinner je
eraan voor het kind te zorgen; zo gauw ik loon uitbetaald krijg, stuur ik je wat.
Wanneer je met Gods hulp baart, - als het een jongen is, behoud het, is het een meisje,
zo leg het te vondeling. Ge hebt mij laten weten, door Aphrodisius, vergeet mij niet!
hoe zou ik kunnen? Ik verzoek je dus dringend; maak je om mij niet bezorgd! In het
29e jaar van Augustus de Keizer, Payni 29. = 23 Juni.
Hoe menselik klinkt dit alles! Hoe leren wij door zulke dokumenten de ziel beter
kennen van die eenvoudige mensen nu zeventienhonderd jaar geleden!
Toch in tegenspeod leert men de diepste roerselen van een mens beter kennen dan
als het hem goed gaat. Een volgende brief geeft een waar beeld van een verwoest
leven, dat terug wil naar het goede. 't Is de brief van ‘de verloren zoon’, iammer
genoeg heeft het lot ons deze brief niet gaaf bewaard, alleen het begin is
ongeschonden, maar daar spreekt het verdriet luid genoeg!
Antonius groet Neilus zijn Moeder veelmalen! En door alles heen hoop ik dat je
gezond bent! Het gebed aan Serapis verricht ik elke dag voor je welzijn!
Ik wilde je laten weten, dat ik niet erop rekende dat je naar de hoofdstad gaan
zoudt.
Daarom kwam ik er ook niet heen. Ik schaamde mij naar Karanis te komen, omdat
ik zo sjofel rondloop. Ik schreef je reeds dat ik geen draad aan het lijf heb. Ik bid je
Moe-
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der, verzoen je met mij! Ik weet nu voor altijd, wat ik mezelf op de hals gehaald heb;
ik ben gestraft zoals het mij toekomt; ik weet, dat ik misdaan heb. Ik hoorde van
Postumus die u in Arsinoe ontmoet heeft, en te ongeleger tijd heeft hij u alles verteld.
Weet je dan niet, dat ik liever kreupel ben dan dat iemand een sent van mij hebben
moet?
Tot zover; er volgen nog negen regels, waarin leesbaar is: tweemaal: Ik bid je!
eenmaal: kom zelf! toe!
Zulk een brief vol zelfbeschuldiging en berouw, maar vooral van innige moederliefde
en kinderliefde - dat dagelikse gebed voor Moeders welzijn in de Serapistempel, toch
ook van karakter en fatsoen, is een schat. Hoe leven die mensen - hoe staan zij dicht
bij ons in hun levenszorgen en menselike gewaarwordeingen!
Niet ten onrechte wijzen de Nieuw Testament-uitleggers in deze en dergelijke
brieven op overeenkomst tussen deze mensen en de figuren tot wie de Evangelien
zich richten. Merkwaardig is dikwijls de woord-keus en de gezegden in deze brieven
vergeleken met die van de Nieuwtestamentiese tekst.
Zo begrijpt men, hoe ook indirekt de kostbare gegevens van de Papyri voortdurend
de aandacht blijven trekken van geleerden in allerlei takken van wetenschap.
In een andere kring komen wij door Apion, geboortig uit Philadelphia in de
provincie Fajum; hij wordt soldaat en als zoodanig komt hij bij de marine; hij schijnt
op transport naar Misenum, de westelike oorlogshaven van Italie, schipbreuk geleden
te hebben maar gered te zijn. Hij krijgt bij aankomst handgeld en modern gesproken
- is het eerste wat hij doet, zijn portret laten maken. Voortdurend toeven zijn gedachten
bij huis, vol dankbaarheid om de schone toekomst, die hij voor zich heeft! Misschien
heeft de eenvoudige boerenzoon nog nooit zoveel kontanten te zijner beschikking
gehad!
Apion groet hartelik zijn Vader en Heer Epimachus!
Voor alles hoop ik, dat u gezond zijt! en dat u steeds
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goed en gelukkig leeft met mijn zuster en haar dochter en met mijn broer! Ik dank
de Heer Serapis, dat Hij terstond redding bracht toen ik op zee in nood verkeerde.
Toen ik in Misenum aangekomen was ontving ik van de Keizer als handgeld drie
goudstukken en ik ben zeer tevreden. Ik verzoek u dringend mijn Heer en Vader,
schrijf mij een briefje, eerstens aangaande uw gezondheid, dan aangaande die van
de huisgenoten, ten derde opdat ik uw hand kusse, omdat u mij zo goed opgevoed
hebt en daarom hoop ik met gods hulp, snel vooruit te komen! Groet Kapito
veelmalen, mijn broer en Serenilla en mijn vrienden! Ik zend u mijn beeltenis door
Euktemon. Mijn naam is Antonius Maximus, Ik wens u gezondheid! Centuria
Athenonike.
Van dezelfde Apion, in het Romeinsche leger genaamd Antonius Maximus hebben
wij over een brief enige jaar later geschreven, toen hij Serinilla zijn zuster meldde,
dat hij een vrouw had: Aufidia, een zoon Maximus en twee dochters: Elpis en
Fortunata. Maximus blijkbaar de jongste van het drietal met zulke schone namen,
schijnt zo juist geboren; zijn verjaardag valt 30 Epeip naar Helleense rekening (24
Juli).
Had zulk een soldaat wat geluk, dan kon het hem gaan als Lucius Bellenus
Gemellus, die in 100 n. Chr. 76 jaar oud was en tien jaar later leefde met zijn beide
zoons, Satinus en Harpokration, die hem zijn grote hoeve in het Fayumgebied hielpen
besturen. Veertien brieven zijn ons vrij goed en ongeschonden uit zijn archief bewaard
gebleven; zij geven ons een beeld van een vriendelik, oud mannetje met energie en
zakenkennis, die goed op de kleintjes weet te passen. Uit een vergelijking van zijn
brieven, in verschillende jaren geschreven, kan men duidelik zien, dat de ouderdom
ten slotte ook voor hem met gebreken gekomen is, zijn hand wordt beverig, zijn
schrift minder leesbaar. Tien andere brieven leiden ons de familiekring binnen, lichten
ons in omtrent vele biezonderheden aangaande het landbouwbedrijf, omtrent de
verhouding
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tot de regeerings-ambtenaren, ook toen reeds van een lieve gave, mits niet gering,
niet afkerig.
‘Vergeet niet,’ schrijft Gemellus aan zijn zoon, ‘hem (zijn hoogheid de prefekt)
een mand olijven en wat vis te zenden, want wij hebben hem nodig!’ ‘Koop tegen
het Isisfeest geschenken voor de mensen, die wij gewoonlik bedenken, in het
biezonder voor de Strategen!’ luidt het in een volgende brief. Olijven heeft Gemellus
verbouwd, hij heeft er hele boomgaarden van, maar tevens is hij veefokker!
Met zijn zoons zal hij verstandiger omgegaan zijn dan de vader uit de volgende
brief, een toonbeeld van stijl en aardige jongensmanieren, maar ook een bewijs dat
verwende kinderen en onverstandige ouders al heel oud zijn, al uit de tweede eeuw
onzer jaartelling.
Theon heet de zoon, Theon heet ook de vader.
Vader Theon zal op reis gaan, naar Alexandrië, Theon junior wil mee, het verveelt
hem in het nest zuidelik van Oxyrhynchus te blijven, hij wil wat van de wereld zien;
maar vader Theon wil of kan hem niet meenemen, verzint een list en geeft voor naar
Oxyrhynchus slechts te gaan; op 7 Januari vertrekt hij en trakteert de zoon op peultjes,
zo vroeg in het jaar een lekkernij; dag na dag verwacht Theon zijn vader terug, maar
deze komt niet; eindelijk 13 Januari bemerkt zoonlief gefopt te zijn; hij uit zijn
boosheid aldus;
Theon groet zijn vader Theon.
Netjes heb je je gedragen! je hebt mij niet neegenomen naar de stad!
Wanneer je me niet naar Alexandrië mee wilt nemen, dan zal ik je geen
brief meer schrijven, dan spreek ik niet meer met je en wens je niet meer
gezondheid! Wanneer jij echter wél naar Alexandrië gaat, geen hand neem
ik meer van je aan, ik negeer je voortaan! Als je me niet mee neemt, gebeurt
dat. Moeder heeft al tot Archelaus gezegd: Hij maakt me gek! Vort met
hem! Netjes heb je je aangesteld! Kadoos heb je me gegeven! 't Zou wat!
Peultjes! Misleid hebben ze me de 12e toen je wegging!
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Dus: laat me halen! alsjeblieft! Doe je het niet, dan eet ik niet en drink ik
niet! Heus!
Gezond zal je blijven, hoop ik.
18 Tiby.
Het adres: Af te geven aan Theon van Theotje zijn zoon:
Zou Theon Senior bezweken zijn? Dit kunnen wij slechts gissen! Maar de bengel
verdient zijn zin te krijgen! En de vader? Als kinderen inderdaad de waarheid zeggen
dan was hij wel zwak! - Maar ook mama kon de jongen niet aan!
Nu volgen twee brieven van moeders aan zoons die elders vertoeven. de eerste
schrijft haar zoon, die nog geen student is, maar in de stad bij een leraar in huis,
voorbereid wordt tot zijn latere studie: de leraar verhuist plotseling; nu is het zaak
een anderen te zoeken, de paedagogus, wij zouden zeggende de goeverneur en
oppasser tevens, een slaaf, die zijn jongen meester vergezelt, kan het verlangde
onderwijs blijkbaar niet geven.
Schrijf mij zonder te talmen, wat ge nodig hebt. Het speet ons van de
dochter van onze leraar Diogenes te moeten horen, dat haar vader
weggereisd is. Want zolang je bij hem woonde, had ik geen zorg, daar ik
wist dat hij op je letten zou. Ik stelde er prijs op hem een boodschap te
sturen om te informeren naar je gezondheid en naar je vorderingen, vooral,
wat je leest: hij zei: Zeta en gaf je paedagoog zeer uitvoerig een goed
getuigenis. Nu moet je met je paedagoog naar een goede meester omzien;
Je zusjes groeten je, alle hier groeten je. Groet van ons je hooggeachten
paedagoog Eros.
Is dit de brief van een ontwikkelde, rijke dame, de andere stamt uit een gehele andere
maatschappelike kring. De brief is geschreven op de keerzijde van een gebruikte
akte, misschien wel omdat de vrouw een nieuw blad papyrus niet bekostigen kon.
De stijl van het Griekse stuk
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is als die van Tante Betje, de spelfouten doen aan een schoonmaakster denken.
Moeder aan haar zoon Hegelochus! Zoo juist ben ik bij den oud gediende Serapion
gekomen om te vragen naar uw welstand en die uwer kinderen; hij zei mij dat gij
aan uw voet lijdt door een splinter, en ik maak mij bezorgd dat ge zeer ernstig ziek
zijt. Toen ik tot Serapion zei: ik ga met je mee! zei hij mij: heb je niets beters te
doen? Wanneer je meent mij nodig te hebben, zo schrijf mij en ik ga met de eerste
de beste gelegenheid mee. Vergeet het dus niet, mijn zoon, schrijf hoe het je gaat;
je kent de bezorgdheid om een kind! Je kinderen laten je groeten! (Blijkbaar die bij
hun grootmoeder achter gebleven waren).
Deze moeders zouden onze tijdgenoten kunnen zijn. Haar zorg begrijpen wij
volkomen; niet ten onrechte geldt de moederliefde voor de hoogste volmaking van
menselik gevoel. Wat is levendiger dan het medeleven van een moeder in het lot van
haar kinderen, vooral die buiten de onmiddelike omgeving elders wonen?
En wat is natuurliker dan dat de zoons vooral die op studie zijn, wel eens geldgebrek
hebben en dan brandbrieven schrijven? Er zijn dan gelukkig voor hen ook altijd wel
vaders, zo goedgeefs als Kornelius voor Hierax geweest is, Kornelius een welgezeten
burger in een plattelands gemeente, Hierax de zoon op-studie:
Kornelius groet zijn veelgeliefde zoon Hierax.
Hartelik groeten u alle huisgenoten, u en uw vrienden.
De man, van wie ge zo dikwels schrijft - tracht die niet aan u te verbinden,
tot ik - het moge tot ons geluk zijn - bij u kom met Vestinus en de ezels.
Want, wanneer de Goden het willen - kom ik spoedig bij je, na de maand
Mechir, daar ik nu dringende dingen moet afmaken. Let op dat ge niemand
in huis aanstoot geeft; blijf veel liever bij je boeken, en studeer ijverig en
je zult er pleizier van hebben! Laat je door Onnophras witte
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kleeren maken, die bij de purperen jas kunnen gedragen worden; de andere
kun je dan bij de myrrhekleurige dragen. Door Annubos zal ik je geld en
mondvoorraad sturen en het andere stel purperkleeren.
Met de vis heb je ons iets heel goeds gedaan, het geld zal ik je met Annubos
sturen. Verschiet mij tot dan van het geld, dat je nog hebt, datgene wat je
voor je dagelikse behoeften nodig hebt.
Met deze staaltjes is de voorraad nog lang niet uitgeput.
Laat dit echter genoeg zijn.
Er blijkt voldoende uit, hoe uit deze dokumenten de ziel van een heel mensdom
luide spreekt, hoe die spreekt in een taal, die wij late nakomelingen daarom zo goed
begrijpen, omdat het de taal is, die bij alle volkeren één en dezelfde klank heeft: de
taal van het hart.
Deze nog steeds levende taal hebben ons de graven van het oude Nijldal zwijgend
bewaard, dank zij een gelukkig bijgeloof van de bewoners. Na eeuwen rust zijn zij
opgedolven; vol spanning wachten wij de tijden dat er weer aan het werk kan getogen
worden, opdat de voorzichtige spade nog meer doden wekke om de taal der levenden
te doen spreken.
Als er Vrede is!
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Achab en Izebel
Door Dr. P.A. Dietz.
I.
Personen:
Achab, koning van Israël.
Josaphat, koning van Juda.
Benhadad, koning van Aram of Syrie.
Ithobaäl of Ethbaal, priestervorst van Tyrus.
Jehu, krijgsoverste van Achab.
Naboth, een rijk grondbezitter.
Hanan,}profeten.
Micha,}profeten.
Elia,}profeten.
Zedekia,}profeten.
Ezra, een Joodsch koopman
Hiram, een Tyrrheensch koopman.
Naäman, dienaar van Izebel.
Zadok, dienaar van Jehu.
Een Baalspriester.
Wagenmenner van Achab.
Gezanten van Syrie.
Izebel, dochter van Ithobaal.
Sira, haar vriendin.
Een kruidenzoekster.
Burgers van Samarie, soldaten, herauten, priesters en profeten.
Tooneel en tijd van handeling: Tyrus en Palestina in de 9e eeuw v. Chr.
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Eerste bedrijf.
In het havenkwartier van Tyrus; op den achtergrond de stad, tegen de bergen aangelegen.

Ezra, een Joodsch, Hiram, een phenicisch koopman.

H.
Nu, Ezra zeg, of ik een zwetser was.
Is Tyrus niet een weelde? alle zinnen
Gaan hier aan buitensporigheen te gast.
E.
'k Erken, een wonder is uw stad, uw land.
'k Wist niet, dat zooveel volks op aarde was.
Nooit zag ik zulk een vlucht van zeilen; nimmer
Zoo'n drom van bontgewade vrouwen, nooit
Zoo'n zwerm van goden weemlen door elkaar.
En driewerf staar ik alles aan, en weet
Mijzelf van wonder niet te bergen!
H.
Vriend
Zoo gaat het elk, die uit een armlijk land
Een boersch, eenvoudig volk, aan Tyrus' disch
Een feestlijk uurtje slijt! Tast duchtig toe!
Eén zonde kennen we: ingetogenheid!
‘Gedenk te leven’ is de losse leus
In Tyrus en in Sidon; volg mijn raad
Geniet zoolang het aan uw lot behaagt.
E.
Schoon veel mij meer verwarrelt, dan behaagt....
H.
Laat d'oogen dwalen in de havenstad
En tracht der masten tal te tellen; snel
Zal u de lust daartoe vergaan. Voor 't hout
Van romp, en bank, en roeispaan hebben wij
Den Taurus en den Libanon ontlooverd.
E.
Ik kan alleen bewonderen en zwijgen.
H.
Zie naar de buiken onzer schepen, van
Der wereld schatten zwanger, en gij weet
Door wie Phenicie's rijkdom wordt gebaard.
De dorre lijsten onzer koopmansboeken
Zijn als een praalgedicht, als slaafsche zangen
De macht en rijkdom vieren van een vorst!
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Zee noch woestijn weerhoudt ons; wij ontrooven
De huid aan 't felle roofdier; d'eedle steenen
En goud aan 't kronklend ingewand der bergen,
De zee haar parels en haar wangedrochten.
Nauw zijn de sterren aan den hemel veilig
Voor onze moed en list en koopmanskunst.
E.
'k Raakte in die weinig dagen, dat mijn voet
Deez' wonderstad betrad, het twijflen kwijt.
Ik vraag bij 't vreemdst verhaal: wat meldt gij meer?
H.
En is uw oog van 't bonte wonder moe
Verlustig 't in der vrouwen luide drommen
Die op de pleinen in de tempels dringen.
Voor luttel prijs Astarte's offer plengen.
Hier vindt ge Egypte's vrouwen, fijn en bruin
Als reeën, en brandzwarte negerinnen;
Griekinnen als getinte marmerbeelden
En meisjes van de Scythen, wier gelaat
Wanneer zij komen, is gelijk een offer
Van rozen op een marmeren altaarsteen.
Maar 't schoonst van al; de vrouwen van de kust
Drie dagen zeilens achter 't barnsteenland
Wier leden blank en krachtig als de bergen
Wier oogen groen zijn als beschuimde zee
En 't haar is vlammend rood. Gij schudt het hoofd?
Noem mij een leugenaar, een Tyrrheensche zwetser,
Het raakt mij weinig, 'k laat u wondren zien
Waar al mijn wonderpraat bij achter staat.
E.
Mijn oor neemt willig al uw woorden aan
Wijl 't oog gespijzigd wordt met vreemder kost.
Maar zeg mij - dat ontstelt mij 't meest - vanwaar
Die zwerm van goden, die in Tyrus wemelt?
H.
Die vreemde vrouwen dragen vreemde goden
Zorgzaam gewikkeld in 't gewaad, naar hier.
En Tyrus neemt die allen willig aan,
Voor alle goden bouwt het tempels op.
Aanschouw het bonte marmer van hun zuilen
Talrijk als halmen, en de ranke rijen
Der gouden tinnen, die ten hemel stijgen
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Geen god zoo barsch, die hier geen wierook slurpt.
En naar die vrouwen en die goden trekken
De karavanen van de volkren op
En voeren aldoor nieuwe schatten aan.
En nieuwe schatten lokken nieuwe vrouwen
En nieuwe vrouwen brengen nieuwe goden
En nieuwe tempels - en ons Tyrus heeft
Aan vrouwen en aan goden nooit te veel
Als nooit natuur teveel van bloemen geeft.
E.
Gedoogt uw eigen god......?
H.
Hoog boven 't weemlen
Der mindre gôon heerscht over onze stad
De groote Astarte, Baäls gemalin.
Astarte maakt van d'eigen liefdegloed
Onze aarde brandend, en haar ademtocht
Stroomt balsemgeur door onze luwe lucht,
Maakt d'avondstond van rosse verven vol
Trilt in de praal van zwart- en gouden nacht.
Het is Astarte, die de purpren vloed
Der hartstocht zwellend door de straten stuwt
De tempels in, der gouden lijst gewijd!
O, breng haar offer, Ezra, dronkenschap
Van 't druivenvocht is daarbij nuchterheid!
E.
Ik ben u dankbaar, vriend. Tot wederdienst
Neem ook van mij een welgemeenden raad:
Kom, vergezel mij naar Jeruzalem
En, op mijn woord, de reize rouwt u niet!
Daar, Hiram, toon ik u drie kostlijkheden
Drie wondren, als uw oog nog nooit genoot!
H.
En welke wondren bloeien daar zoo stil
Dat 'k op mijn tochten nooit hun roem vernam?
E.
Vooreerst: een eerlijk man, die geeft en neemt
Naar d'eisch van plicht en recht, en voordeel schuwt
Wanneer bedrog de koopprijs is. Ten tweede......
H. (ter zijde)
O, konden toch op Tyrus grond gedijen
Die stakkers, voor hun eigen bate blind.
Welk edel koopmanschap! voorwaar mijn rijkdom
Zou wassen als de jonge maan. (tot E.) Vriend Ezra
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Uw eerste wonder lokt mij niet, ga voort.
E.
Verlokt u dan wellicht: Een vrouw wier kuischheid
De schatten van haar schoonheid zorgzaam hoedt
Die zij alléén in volle korven biedt
Aan d'echten man, wiens huis en bed zij deelt?
Gij acht het licht een fabel, beste vriend,
Mijzelf een sukkel, en mijn lange neus
Geschikt om aan te grijpen; 'k doe 't gestand:
Zoo zijn er vele onder Juda's dochteren
H.
Uw derde en grootste wonder? Of ik vrees
Ik gun mijn reiszak nog een tijdje rust.
E.
't Is 't tempelhuis van een waarachtig God,
Gediend in ootmoed en in heilige vreeze
Die van zijn outers alle lusten bant,
Maar rijklijk schenkt de lust van zijn genade,
Aan wie de blanke vlam der vroomheid voedt
Uit eigen hart, en aan zijn eigen haard.
H.
Mijn beste vriend, wij zien elkander weer
Maar, naar ik vrees, niet in Jeruzalem.
(Zij schudden elkaar lachend de hand; H. gaat zijns weegs, roept dan E. toe:)
Wie Tyrus éens geproefd heeft, dorst naar meer!
(Beweging onder het volk op den achtergrond).

E.
Wat nu weer? Van de bergen daalt een stoet
Die goud en purper vonkt. Het is een vorst
Of ook wellicht eens afgods ommegang.
De menigte valt op haar aangezicht.
Herautenroep:
De zon van Tyrus nadert, Ithobaal!
E.
Die met den zwarten krulbaard moet het zijn,
Die voortschrijdt onder purpren baldakijn.
(Hij slaat ingespannen de stoet gade).
Wel is er majesteit in elk gebaar,
Maar, naar mij dunken wil, zijn handen grijpen
Te gierig om zich heen. Zijn fier gelaat,
Nu, daarin pastte wel een aadlaarsblik,
Maar in zijn oogen glimt: een eksterlist.
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De zon van Tyrus nadert, Ithobaal!
E.
Nu, Ezra, wordt het tijd, en pak je weg.
't Werp voor dien menschelijken afgod niet mijzelf
Ter aarde, en ben er ook niet op gesteld
Dat mij een Tyrier dien dienst bewijst
Die zijn te hard van hand. - Voor allebei
Zijn Ezra en zijn beste rok te goed (af).
Ithobaal, priestervorst van Tyrus, met gevolg; plaatsnemen enz.

Heraut:
Jehu, gezant van Israël, vraagt gehoor!
Jehu; als gezant van koning Achab; met klein gevolg.

J.
Mijn Meester Achab, Israëls koning, groet
Den machtigen Ithobaäl, wijdvermaard
Van Tyrus wereldlijk en geestlijk vorst
En wenscht hem voorspoed, en Jehova's gunst.
Ith.
Van iederen held verneem ik gaarne een groet.
Van iederen god ontvang ik gaarne een gunst.
Dies bied ik op mijn beurt mijn groet, en gunst
Van mijn godin, en heet u welkom hier!
Wil mij het doel vermelden van uw tocht.
J.
De koning Achab, door der volkren nood
Geroerd, bedacht, dat eendracht sterkte geeft.
Reeds sloot hij broederbond met Juda's rijk
Met Syrie, eens zijn vijand, pleegt hij raad;
Nu biedt hij ook aan Tyrus vriendschap aan.
Ja, meer dan dat: bond van saamhoorigheid
In elk gevaar, en dat dit schoon gebouw
Te vaster sta, aan stormen weerstand biede
- En - Ithobaal - de lucht is vol van storm Vraagt hij de hand van Izebel, uw dochter
Wier roem van schoonheid, geest en deugd reeds lang
Een gast was in Samarie's vorstenhallen.
Ith.
Uw woorden, Jehu, doen wij wèl, en wee.
Wat schooner heil kon ik Izebel wenschen
Dan Israëls groote koningin te zijn?
Maar ach zij heeft een woning in mijn hart
En woont daar in een hoog en rijk vertrek.
Een van het gevolg (ter zijde)
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Ik ken dat lied - hij geeft haar niet goedkoop.
Jood, houd de koorden van den buidel strak
Als Ithobaal zijn hand eens binnen heeft
Haalt hij er zeker die niet leeg weer uit.
J.
Mijn koning weet van Ithbaals teeder hart.
Vergeef nij echter, zoo ik needrig wijs,
Nog eenmaal, op der tijden scherpen nood.
't Is niet alleen verlies, wanneer ge een dochter
Tot vrouw schenkt aan een dapper man. Ook wenscht
De koning Achab bruidschat u te bieden.
Ith.
Om voordeel is het niet, wanneer ik zucht.
'k Ben rijk, en wat zijn oorlogskracht betreft,
Ik leef in vriendschap met al mijn geburen.
Ik ben een handelsman - handel is vrede!
J.
Welk kind kent niet het dreigen van den tijd Ith.
Wat ieder kind in Tyrus denkt te weten
Is vaak den goden zelven onbekend.
J.
Maar zelden, dunkt mij, aan een zorgzaam vorst.
Ith.
Gij daar in Israel denkt aan niets dan krijg.
Sinds dat uw vorst van vrede, Salomo,
Vergaderd tot zijn vaadren werd, heeft nooit
Uw grond gerust van 't krijgsgedreun; gij hoort
In de muziek der sferen zwaardgekletter.
Maar, zoo ik dan mij zelven veilig weet,
Een dapper vorst als Achab, en een volk
Gehard in oorlogsbrand, wie wenscht die niet
Tot vriend, tot bondgenoot: 't getij kan keeren!
J.
Welnu, zoo zij dan fluks 't verdrag gesloten.
Uw dochter Izebel wordt Achab's vrouw,
En Achab wordt uw trouwe zoon en makker.
Wie met u strijdt, strijdt tegen hem; uw vriend
Is dierbaar aan zijn hart; in wederkeer
Zij alles evenzoo.
IIth.
Ik zeg niet neen - ik zeg ten volle ja!
Nog slechts een woord, nog wat bijzaaklijk praten.
Maar zeg mij - Jehu - zijt gij Achab's man
Of koning Achab zelf? Doet hij gestand
Wat gij belooft? Is dus uw woord zijn woord,
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Uw hand de zijne, draagt uw ring zijn zegel?
L.
'k Heb volle volmacht van mijn vorst en vriend.
Ith.
Dan zijt gij Achab, Jehu, en uw plaats
Is op den koningszetel aan mijn zijde
Neen - zet u neder, dit is Achab's recht.
(J. neemt plaats)
Verneem nu nog een enklen raad als vriend.
Een uit het gevolg (ter zijde).
Let op, de ronde jongen rolt in 't net,
Dat Ithobaal zoo fijn te spannen weet.
Ith.
Mijn schippers, die op Jaffa varen, klagen
Het havengeld werd ongehoord verhoogd
Door Omri, Achab's vader, en dit bleef!
Het doodt mijn handel. Weinig is 't gewin
En zwaar de tijd. Zoo vraag ik dan mijn zoon
Mij van dien druk 't ontheffen. 't Eerste blijk
Van vriendschap weigert hij gewis mij niet.
J.
'k Sprak reeds met Achab over deze zaak.
Dit zij geen tweespalt tusschen u en hem.
Ith.
(ter zijde)
Is hij zoo tam? Vooruit, dan niet geschroomd.
(Een uit het gevolg reikt hem een perkamentrol over, hij geeft deze aan Jehu).

Ith.
Een wijs, rechtvaardig man, ons beider vriend
Heeft mijn bescheiden wenschen opgesteld.
J.
Gij noemt deez' eisch bescheiden? Zeide ik ja
Welhaast werd Achab een schatplichtig vorst!
De tollen van Samarie wenscht gij weg?
Ith.
Die tollen zijn een prikkel in den voet
Der karavanen, die naar 't Zuiden tijgen.
J.
Die eisch is al te stout - een mindre heffing
Is 't meeste, dat mijn vorst u bieden kan.
Ith.
Al knipt g'een doren kort, de pijn duurt voort
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J.
Dit is een schatting, Ithobaal, en Achab
Betaalt geen schatting, wie hem nooit verwon.
Gij drijft Izebels prijs steeds hooger op.
Ik ben geen vrouwenmaaklaar, Ithobaal,
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Maar de gezant eens konings - weet dan wel!
Dat Achab zich geen schoone vrouwen koopt
En z'uit den buidel van zijn volk betaalt.
Maar dienst voor dienst en trouw voor trouw verlangt.
Een uit het gevolg (ter zijde)
Van pure rondheid rolt hij 't net weer uit
En Ithbaal oogt hem na, en kamt zijn baard.
Ith.
O, krijgsman, is dan in uws konings raad
Een elk zoo ruw van tong, zoo rasch van doen?
Kom zet u neer, en onderhandlen wij
In eendracht en in vriendschap - wees bereid....
J.
Tot onderhandlen ja, tot handel neen!
(J. en Ithobaat spreken zacht met elkander; het scherm valt)

Kamer der prinses Izebel. In een nis een beeld van Astarte, die staande rijdt op een kar, door
leeuwinnen getrokken.

Sira (komt de kamer binnenstormen)
Wat nieuws, wat
nieuws (rammelt over de snaren van een harp). Maar
eerst wat kattenmuziek, om in de rechte stemming
te geraken.
I.
Ik weet het al!
S.
Gelogen!
I.
Ik heb een paar stel oogen en ooren overcompleet;
die laat ik nu en dan eens rondwandelen.
S.
En - waarmee zijn ze dan nu thuis gekomen?
I.
Met een balangrijke ontdekking. Dat mijn vriendin
Sira de kunst verstaat, een ouden koek opnieuw te
bakken, op te maken met wat schuimvlokken van
haar verbeelding, en ze mij dan voor te zetten als
'n nieuw gerecht, werkelijk nog-heel-smakelijk.
S.
Ik vermoed dat je het groote nieuws niet te hooren
krijgt.
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I.
Ik vermoed van wel. Kom, kwel je zelf niet langer,
je nieuwtje brandt je àl te smartelijk in de keel gooi de lastpost er uit.
S.
Mits je eerst je naakte onwetenheid nederig bekent.
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I.
Wel ja - gun jezelf dat genoegen. Ik geef je verlof
mijn arme, bibberende onwetenheid eens lekker
warm in de bonte lappen van je fantasie in te pakken.
S.
Schrik niet - er wordt in Tyrus wat verhandeld.
I.
Zeker de moeite waard voor zooveel omslag
S.
Of eigenlijk: iemand.
I.
Ben ik het zelf soms? Ben ik zelf de waar?
S.
Ah zoo!
I.
En Sira, zeg, wie zal de kooper zijn? Wanneer geleverd, en tot welken prijs?
S.
De goden roken een reuk, zij roken een zeer lieflijken reuk, zij verzamelden zich om het altaar
als vliegen.
I.
In ernst, wat is er gaande? Wordt mijn persoontje
bij het pond verkocht? O, ik hoor al, hoe mijn geliefde vader elke handbreed van mijn lichaam prijzig
maakt. Mij dunkt - mijn oogen - die kunnen er
mee door - zijn licht twee jaar vrijdom van havengelden waard. Mijn neus, die
I.
}die kan er ook mee door.
S.
}die kan er ook mee door.
I.
Zorgt voor het bouwen van een vuurtoren op een voorgebergte.
S.
Volgens de krachten der sympathie groeit er een
roode wrat op.
I.
Bij zaken altijd ernstig alsjeblieft! Mijn mond S.
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Die kan er óok mee door.
I.
En nu verveelt de zaak me al lang. Maar wie zal de
kooper zijn?
S.
Men denkt er over, de onderdeelen afzonderlijk
verkrijgbaar te stellen.
I.
De kooper, Sira, het vrachtje schreeuwt om zijn
kooper.
S.
Is een zekere, of eigenlijk nog een zeer onzekere,
Achab, koning van Samarie.
I.
Wat weet je van hem af en van dat land?
S.
Niets. Wat me niet beletten zal, er alles van te
vertellen. De hoofdstad van Samarie heet Jeru-
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zalem; Achab is de zoon van koning Salomo, en
heeft zijn vader vermoord, toen die in den tempel van
Mozes een offerande bracht. Mozes is hun oppergod,
en heeft tien geboden gegeven waarvan de eerste
is; geen varkensvleesch te eten.
I.
Als de andere geboden even verstandig zijn, zal ik
gaarne dien god Mozes dienen.
Herautenroep:
De zon van Tyrus nadert, Ithobaal!
I.
Daar komt mijn zeer geliefde vader.
S.
Dan ga ik veilig in je schaduw staan, Izebel, die is
lang en koel. (S. trekt zich terug).
I.
Een slecht mensch zou hieruit de gevolgtrekking
kunnen maken, dat de zon niet hoog stond.
Heraut (aan den ingang)
De zon van Tyrus nadert, Ithobaal!
I.
Ik wacht zijn komst in deemoed af.
Als voren. Izebel, Ithobaal, Sira op den achtergrond.

Ith.
Mijn dochter - in mijn zorgen om den staat
Bleef steeds mijn hart gedachtig aan uw heil.
Daarom koos ik voor u als echtgenoot
Achab, den grooten vorst van Israel.
Een koningskroon wordt nu uw deel; ik ken
Uw hart, en weet, dat gij haar waardig draagt.
Iz.
Ik dank u heer, als Achab's koningin
Werk ik voor Tyrus en Ithobaals heil.
Ith.
En voor den heiligen dienst van onze goden!
Want weet, men eert daar niet hun grooten naam!
Verloren wierookwalmen stijgen op
Van 't doodsche altaar tot een grimmig god
Die ver en eenzaam en onzichtbaar troont.
Daar, in dit donker land, draag met U mede
't Licht en den luister van ons godenpaar.
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Den grooten Baal, gezegende Astarte.
En veertig priesters zullen met U gaan
Als dragers van de fakkel der godin.
Iz.
Mijn vader, gij hebt mij haar dienst gewijd
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Van d'eerste teedre jaren af geteld.
Steeds was Astarte's aangezicht mijn vreugde
Mijn plicht is hierin aan mijn lust gelijk.
Ith.
Ga dan, mijn dochter, neem mijn zegen mee.
Iz.
Gun mij nog eén verzoek, een vrouwen-wensch,
Die licht uw vorstengrootheid klein mag schijnen
Maar voor mijn maagdlijkheid een groot gewin.
Sta toe, dat mijn vriendin mij vergezelt
Sira, de dochter Gisko's.
Ith.
Als gij 't wenscht
Beveel ik gaarne, dat zij met u gaat.
(Ith. af).

De vorigen, zonder Ithobaal en gevolg.

Sira.
Ik ga dus mee? Beminnelijke, ik zwijg en bewonder.
Niet iedereen zou zóo mijn onmisbaarheid hebben
ingezien.
I.
Gegeven de noodzakelijkheid van elk vrouwelijk
mensch, een andere dergelijke in hare nabijheid te
hebben, ten einde te kunnen kibbelen.... Overigens
weten wij beiden zeer goed, dat Sira het meest nuttelooze schepsel is, dat de Goden voortbrachten, eens
op een oogenblik, dat zij hun goddelijle kluts totaal
kwijt waren.
S.
Van welke daad zij echter aanstond berouw hadden,
zoodat zij, toen zij dezelve drie dagen later weer
terug hadden gevonden, Hare Volkomenheid Izebel
schiepen, met geen ander doel, dan zich op het arme
misbaksel te wreken.
I.
Toon nu eens, dat ook een blinde kraai wel eens een
worm vindt, en bedenk een middel, wat meer te
weten te komen van dien Achab, mijn toekomstigen
heer gemaal.
S.
Ik heb direct een vette worm te pakken! Jehu,
zijn gezant.
I.
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Heeft die veel weg van een vette worm?
S.
Zooveel als een draad van een ton weg heeft. Het is
maar een kleine kunst, dien gezant Jehu hier bin-
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nen te loodsen en dan.... er valt mij op het oogenblik geen vergelijking in, die dichterlijk genoeg is
voor de situatie.
(Sira af.)

Izebel, alleen, werpt wierook op het altaar van Astarte, en richt tot haar het gebed:

I.
Astarte met uw dubbel aangezicht
Gij, wreed en lieflijk, die de maanschijf draagt
Op 't maneblanke voorhoofd; moge uw licht
Mij stralen, zoo mijn wierook U behaagt.
Mijn lichaam zij een tempel U gewijd,
't Ben tot elk offer voor uw eer bereid.
Zoo gij mij 't heil der liefde wilt bescheren
Ik ben gezegend, en neem willig aan
Als van uw kar de bronstige leeuwinnen
Haar klauwen martlend in mijn boezem slaan.
O, acht niet op de klachten van mijn mond
Zoo gij het dringen van mijn hart verstond.
Stort in mijn hart het vuur, waarmee gij mint
Uw Baal, uw Heer, uw Zon! en wil gedoogen
Dat van uw liefde onsterfelijke gloed
Weerspiegelt in mijn sterfelijke oogen.
Dit zij mijn lot, met macht van ziel en zinnen
En alle veezlen van mijn hart beminnen!
Als voren. Izebel. Jehu.

J.
Prinses, de afgezant van Israels vorst
Groet U eerbiedig als zijn koningin.
I.
Gij zijt gezant, en naar 'k verneem, de vriend
Van mijn gemaal, en dus - is mijn verzoek
Verhaal mij veel van hem. Hoe is zijn stam?
J.
Nog jong, maar reeds van groene glorie vol,
Door kracht van d' eigen sappen uitgebot.
I.
Won Achabs stam de kroon, zooals elk man
Zijn bruid verwerven moest - naar 't sterke recht
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Dat met de speer geschreven wordt? Laat hooren Dat doet mij d'adem jagen: mannenkamp,
Als zich de helden storten in den strijd
En 't leven nietig achten; om 't gewin
Van 't edelste juweel: de heerschappij.
J.
Toen 't koninkrijk van David werd gescheurd
En zich tien stammen van de heilige twaalf
Verbonden tot het rijk van Israel,
Werd dit een buit van burgerhaat en - twist
De vierde vorst was Ela: niet gevreesd
En niet bemind; hij was een ledige kruik
Somwijlen tot den hals met wijn gevuld.
Zijn oordeel was de dienaar van zijn luim
Zijn luim het liefje van elk vleiend woord
Dat list of baatzucht sprak. d' Edele spijze
Der vorstengunst werd tot een draf voor zwijnen,
En eens was rijklijk met die gunst verzaad
Zijn schenker Zimri, grootlijks hem getrouw
Waar 't brassen gold. Eens op een feestgelag
Verhief hij hem tot hoofd der wagenruiters.
Den machtigen overleden van het heir,
Omri en Thibui, sloeg dit in 't gelaat.
En - schoon zij altijd wrakke vrienden waren Zij sloten zich aaneen, en trokken af
Met d'onder hen gestelde legermacht.
En Zimri, die zijn sterren gunstig zag
Viel op zijn meester aan, en sloeg hem dood.
I.
Een duistere wandaad van een laffen schelm.
J.
Nu heerschte Zimri zeven dagen, doende
Als elk gedierte, naar zijn aard; hij feestte
Met 't drab des harems, dat hij mengde met
Den modder van het volk. Hij bleef een schenker
En schonk zijn bende tot bezuipens vol.
Tot Omri's pantservuisten op de poort
Van Sichem beukten, en het biezen bouwsel
Van Zimri zakte door den dreun inéen.
Hij rakelde uit zijn roes zijn zinnen op,
En met zijn bende - wien de dronken moed
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Alras tot nuchtre blooheid was versaagd,
Week hij naar 't binnenst van zijn meesters huis.
Hij gaarde aan schatten, wat zijn handen grepen
En smeet dit op een hoop - en wierp een fakkel
En stelde 't eigen lichaam op den top.
Zoo ging hij onder in een kolk van vuur.
En door de vlammen van dien brand gekleurd
Zag men 't gemeen gelaat van Zimri's schande
Eén oogenblik in schijn van schoonheid gloeien.
En sinds, wanneer een slaaf zijn heer verslaat
Dan met zijn vrijheid en 't geroofde goed
Geen raad weet, en waanzinnig dolt en solt
Scheldt men hem Zimri, moordenaar van zijn heer
En dat is scherpste smaad in Israel.
I.
En Achabs deel in dezen?....
J.
Omri werd
Door Sichem's volk tot Israël's vorst verheven,
Doch tegen hem, door d'oude wrok geprikt
Stond Thibni op; en 't volk verdeelde zich.
Het volgde een en d' ander ander hittig na.
Maar Omri bouwde zich steeds hooger op
En Thibni brokkelde af - tot dat hij week.
En in een vreemden soldnaarsdienst vergat
Dat eens zijn armen reikten naar een kroon.
Maar Omri heerschte in Israel, wijs en machtig
Hij bouwde op Samer's heuvel zich een stad,
En noemde die Samaria; en zijn zoon
De koning Achab, thans uw echtgenoot
Verhief die tot de hoofdstad van het rijk.
En maakte haar schoon en sterk.
I.
En nu van hem!
Is hij zijn vader waardig?
J.
Meer dan dat.
Wie, van partijschap onverlet, hem zien
In d'eigene gedaante, roemen hem
Een David in de kunde van den krijg,
Een Salomo in wijsheid en in praal.
Zijn aangezicht naar vrede en naar strijd
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Gelijkelijk gewend. Uit 's vijands land
Is goud en zilver in zijn schat gevloeid.
Maar vele volkren schiep hij zich tot vrienden
En vordert schatting van hun wijsheid op.
Hij leert van Tyrus, hoe men havens maakt,
Van Assur, hoe men vestingmuren sterkt.
Van Babylon hoe men paleizen bouwt,
Van elpenbeen en marmer. Uit zichzelf
Wist hij, hoe legers men ten oorlog leidt
En volkren samenbindt, en staatkunst voert,
Dwingt wie weerstaat; wint wie zich nederbuigt.
I.
Verhaal mij nu tenslotte van uzelf!
J.
'k Ben Achabs dienaar; reken 't mij tot eer
Schoon velen het mij rekenen tot smaad;
Wijl ik de laatste ben, die uit het huis
Van Israels eersten vorst, Jerobeam
Nog bleef, toen heel 't geslacht werd uitgeroeid.
En dikwerf kwam tot mij een stille roep,
Een zwijgend teeken van wie Jahwe dienen
Met over-hitten ijver, om in Sichem
Mijzelf als vorst te planten tegen hem!
Want velen haten Achab in hun hart
Wijl hij een volk, dat andre goden dient
Als menschen eert, en bond en vriendschap zoekt
En niet vermeent, dat God al 's werelds heil
In Israels kleine vaas besloten houdt
En d'aard rondom werd tot een meer van drek.
Dies dreunt hem der profeten vloek om 't hoofd.
Opdat nu voor het oog van heel het volk
Mijn trouw en zijn vertrouwen huw'lijk sluiten
Droeg hij mij op zijn afgezant te zijn
't Verbond van Israel met Ithobaal
Van Achab met Izebel te bwerken.
I.
Wees dan mijn vriend, daar gij de zijne zijt.
Ik dank U, dat gij waardig hebt gesproken
Van hem, dien ik voortaan mijn heer moet noemen.
J.
Mijn koningin, mijn rede doet te kort
Aan Achab's vorstendeugd.

Onze Eeuw. Jaargang 19

216

I.
Ik volg U gaarne
Naar 't verre land, als mij een Achab wacht.
(J. af).

Kamp van Izebel, op weg naar Samarie.
Jehu (alleen)
Eens heb ik van een eedle vrouw vernomen
Voor wie de liefde als een vonnis was,
Dat zij een minder man beminnen moest,
De liefde van een waardig held versmaden.
Hij, dien zij liefhad, was een lage knecht
Van afkomst min, naar 't lichaam schraal bedeeld
En arm van geest, en gierig naar bezit;
Hij schonk haar voor haar trouw een smaadlijk loon.
Toen was het mij een weerzin en een spot,
Nu mooglijk iets als troost. Waarschijnlijkheid
Telt niet, als bij de jacht, waar 't geldt het speuren
Naar gangen, die een vrouwenhart zal gaan!
Ja, daar is veel, om troost mij in te praten,
Kom, delf wat duffe wijsheid naarstig op:
‘Een raadsel is de vrouw’ dat 's 'd eerste troost ‘Het sluitwoord in den regel onverwacht’.
Wie profeteert, dat 't hier niet ‘Jehu’ is?
Dat Gods bestel op aarde meestal spot
Met menschenwijsheid, met het listig wegen
Van al - of - niet, is tweede en beter troost.
Wijl het niet mooglijk is, kon 't waarheid worden
Wel is zij schoon, maar, Jehu, draagt de vrouw
Haar schoonheid niet ter wille van den man?
Mannen zijn dwazen, die het soms vergeten
En voor te groote schoonheid bloode staan
Die slechts begeert - door ons begeerd te worden.
Waarom niet wagen? - Wat verlies ik dan
Als ik niet win, waar ik reeds lang verloor
Wat ik de wortlen van mijn wezen dacht!

Onze Eeuw. Jaargang 19

217
En dit is zeker, als 'k haar nù niet win
En hièr, dan is de prijs mijns levens weg;
Want Achab weet te winnen wat hij wil,
En Achab weet te houden wat hij wint,
't Zij stad of vrouw, 't zij bondgenoot of vriend.
Izebel.
(komt uit een der tenten naar buiten)
Hoe is het Jehu, zijn 't nog altijd niet
De laatste bergen en het laatste dorp?
De tocht duurt mij te lang. 't Beeld van mijn vorst
Dat gij zoo klaar gemaald hebt voor mijn geest
Begint te slijten, en, - het valt mij vreemd:
Zoo ijverig als gij waart in uw ontwerp
Zoo zorgloos zijt ge in het onderhoud.
J.
'k Zong reeds op alle wijzen Achabs lof,
Kan ik altijd herzeggen wat ik zeide?
I.
In - 't wil niet van mijn tong - het verre Tyrus
Werd Achabs beeld geverfd met alle deugden
En opgeverfd - steeds blonk het fonkelnieuw
Nu wij Samarie naadren, wordt ge schriel.
J.
Wat deel ik u nog verder mee, vorstin?
'k Vermoei u met mijn altoos eender woord
Hij is een machtig vorst en waardig man,
En elke vrouw, die in zijn harem leeft
Noemt zich met trots de zijne.
I.
Nu al uit?
In Tyrus waart ge niet zoo gauw gereed.
Steeds werd zijn tooi van eere nieuw geschikt;
Elk jaar zijns levens bracht een nieuwe oogst
Van vorstendeugd, met gretigheid gegaard.
Uw mond was òverzwellend van zijn lof.
Staat uw fontein nu na twee druppels droog
Dan voedde haar geen bron, die welde uit 't hart!
Dat was daar slechts een bekken, volgeschept,
Door Achabs milde hand, maar nu is 't leeg,
Bevat alleen wat drabbig bodemvocht.
J.
Mijn koningin, ge doet mij kwelling aan!
I.
Hoe, Jehu, is het u niet langer lust
Uw vorst en vriend te prijzen! Vreemde vriendschap!
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Of valt u 't loven zwaar, nu ge bedenkt:
Nog weinig dagen, en Izebel weet
Hoe ik haar voorloog met een bonte pop!
Maar is dit zoo, wee over U en hem,
Ik haal verwoed de vodden uit elkaar!
Wat staat ge daar te zwijgen! kom spreek op!
Is soms mijn Achab oud, een matte man
Die bibberend, naar een jonge vrouw verlangt
Zijn klamme voeten in haar schoot te warmen?
Is hij een lafling? Zegt hij ja en neen,
Naar 't woord, van wie het laatste met hem sprak?
Staat hem de koningskroon van Israel
Gelijk een helm een meerkat?
J.
Ware het zoo!
I.
'k Zeg voor dien wensch niet dank U desgelijks.
J.
Toen ik U Achabs koningsdeugden prees
Toen was mijn woord een spiegel, die hem toonde
Zooals hij was!
I.
Dus werd de spiegel troebel
Dus werd uw vriendschap vaal! Hangt zoo het hart
Van Israels mannen aan een weversspoel?
J.
Mijn koningin, mijn koningin, ik was,
Zijn vriend en makker, en mijn oogen zagen
Hem zonder nijd in glans en grootheid staan
Op hoogten, die ik nooit bestijgen dorst.
I.
En nu?
J.
Nu zien zij niets, dan U alleen!
O wonderbare vrouw, wie zijt ge toch!
Waarom laait van U uit die duistere gloed
Die heel mijn rijke ziel tot een woestijn
Van wanhoop heeft verdord, een brandende verschrikking!
Wat heeft uw gloed gespaard! Van Achabs trouw
Van eerzucht of van eer, van oude liefde
Van alles, wat de tuinen van mijn ziel
In rijkdom sierde, bleef alleen een zwerm
Geschroeide vlokken, ongestaag bewogen.
Mijn koningin, mijn koningin, vergeef,
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Of ook, vergeef nij niet, en roep de wachters
En schrei mijn schuld in luide aanklacht uit!
I.
Wie heeft hierin met U of mij te doen?
J.
Ach mijn koningin
Nu hebt ge mij stoutmoedigheid geleerd!
Wie aanhoort, wat ik zeggen dorst, en duldde
En stoot mij niet in schaamte en woede weg
Die schonk ten halve reeds een gift, die nooit
Een vrouw als gij alleen ten halve geeft!
I.
Welk antwoord past hierop? Geen ja voorzeker!
Zie, Jehu, zie, gij zijt de eerste man
Die mij een woord van zware weelde zegt
En dat wordt zelden door een vrouw gehoord
Of iets als dankbaarheid wordt stil geboren
In een verborgen hoekje van haar hart.
Ik zal niet onder luid verwijt verstikken
Het kleine kreetje van mijn dankbaarheid!
Maar 'k gaf U niets, en neem dus niets terug
Als ik U zeg: Ik ken mijn liefde niet.
Wat weet ik van mijzelf, wat van den man?
Nog zag ik slechts de schaduw van den man.
Wat priesters, wat gesnedenen en slaven,
Mijn vader en mijn broeders enkle malen.
Gij, Jehu, zijt voor mij de eerste man
Dien 'k aanzie met het oog van vrouwelijkheid
En, 't zij gezegd, dien 'k niet ongaarne zie.
Is dit nu liefde? 'k Ken mij zelven niet!
Licht is mijn liefde slechts een kalm behagen
En is mijn hart geen haard voor feller vlammen.
J.
Mijn koningin, gij hebt alreeds gevonnisd
En d' uitspraak luidt: Nooit heb ik Jehu lief.
I.
Dunkt u dan niet: dit is toch 't minste recht
Dat gij en ik aan Achab kunnen doen
Dat ik u beiden met mijn oogen meet
En kies, wie in mijn hart gebieden zal?
J.
Hem ziet ge in zijn macht en praal van vorst
Mij als den dienaar, met gebogen hoofd.
I.
Ik weet mij vrouw genoeg, om het metaal
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Der mannen slechts te keuren naar zijn deugd
En niet naar verf of opgelegden tooi.
J.
Mijn koningin gun nog een enkel woord!
Wat kan U Achab zijn - een naam, niet meer!
Wat zijt gij voor dien man? een borg, een pand
Voor slecht-geklonken trouw. Ja, op zijn best
Een edel speeltuig, nu en dan bespeeld
Als jacht of krijg 't gedoogt, of nieuwe liefde
Uw meester niet behaagt! Wat zijt gij mij?
Wat zijt gij mij! Het kloppen van mijn bloed,
De deining van mijn denken, 't leven zelf!
Zoo heb 'k U lief, als Jacob Rachel minde.
Hij achtte een dienst van zeven jaar gering
Mij dunkt een dienst van heel mijn leven licht
Ja, lust en gunst, mijn hart een overdaad.
Mijn schoudren zijn gewillig, en mijn handen
Bereid naar Uw bevel, mijn oogen vragen
Om altijd zwaarder dienst te mogen dragen.
I. Jehu, wat wilt gij nog van mij?
J.
Vorstin
Voor U vergeet ik wie ik vroeger was.
Het gouden sieraad van mijn eer, mijn trouw
Dat ik met trots droeg, smelte van mij af!
Wat tracht ik 't uit dien laaien gloed te redden!
Daar zijn in Sichem velen, die eén woord
Slechts wachten uit mijn mond, zij snellen toe!
Ontsluit mijn lippen, en ik spreek dit woord
'k Ontplooi de vur'ge vanen der rebellie
En, in de liefde van Izebel sterk
Schrijf ik met 't bloed van duizend mannen neer
Dat ik een vorst, zoo groot als Achab ben!
I.
Dan zijt gij kleiner, Jehu, Omri's zoon
Was Achab, eer hij van Izebel wist!
J.
Mijn koningin, spreek uit uw klaar bevel;
Naar Sichem! naar Samarie! weeg het wel
Vrouw! Uit éen woord, het lisplen uwer lippen
Groeit nu een levenslot voor menig man.
Spreek, wat het zijn zal!
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I.
Naar Samarie, Jehu!
Jehu groet eerbiedig en gaal heen.

Kamp in de nabijheid van Samarie. Sterke volksbebeweging.

Izebel.
Wat is er aan de hand? Of is dit volk
Een altijd gekke bende. 't Schreeuwt en spuwt
En raast in 't rond, het tierende geweld
Breekt uit hun mond, hun handen, heel hun lijf!
De stad in oproer, en de poort versperd!
Bode.
Vorstin de koning zond mij naar U heen
'k Sta met mijn mannen tot Uw dienst bereid.
Hij vraagt verschooning, dat hij niet verscheen
In staat, uw rang en zijn waardeering waardig
Om U in praal 't ontvangen aan de poort.
Maar heden trok gezantschap uit Damaskus
Samarie binnen, ongehoord hun eisch.
Aanmatiging, bedreiging op 't gelaat.
Nooit kwam dat drieste tweetal hem te na
Dat Achab die niet recht in d'oogen zag!
Iz.
Ik was geen koningsbruid en vorstendochter
Als ik niet wist, dat vaak een vorst zijn vrouw
Meer eert, door zich naar ander ding te wenden
Dan tot haar eigen kleine waardigheid.
Wanneer der goden daden aandacht vragen
Teeed ik terug, en wacht bescheiden af
Den tijd, dat koning Achab oogen heeft
Zijn nederige dienstmaagd aan te zien.
(Bode af).

Izebel, Sira.

Iz.
Kom Sira, op avontuur, op avontuur!
S.
Bedenk, Izebel, dat een koningin......
I.
Wel ja, word oud en wijs, je hebt de jaren.
S.
Izebel nu in ernst, aanvaard den raad
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Van iemand, die drie dagen ouder is.
Drie dagen......
I.
Dwazer dus, want dwaasheid groeit
Als paddestoelen, liefst op ouder hout.
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S.
Van rijper dwaasheid dan.
I.
Nu, wijs of dwaas,
Maar ik wil Achab zien, en onbespied
Hem zelf bespieden.
S.
Zoo nieuwsgierig kind!
Hij is vandaag net als hij morgen is!
I.
Verkleed als vrouwen van den kleinen man
Gaan we onbemerkt de stad Samarie binnen.
Laat je beschroomdheid en je schuwheid thuis,
Schaf wat vrijpostigheid en slimheid aan;
Die komen ons te pas, wanneer wij schuifelen,
Gestadig dringen door dit woelig volk
Tot waar de koning zetelt. Onderwijl
Verneem ik, hoe men van hem roemt of schimpt!
S.
Wat maakt dit uit?
I.
Voor Sira weinig, voor Izebel veel!
S.
Ik zou maar denken: Och, hij is een man,
Daar maakt een vrouw toch licht wat bruikbaars van
I.
Een koele wijsheid, die bij Sira past.
S.
Is 't soms: zoo hongrig, wijl zoo lang gevast?
I.
Is 't soms bij jou: vandaag bedorven maag
En trage trek, wijl gisteren al te graag?
S.
Mijn beste Izebel, schimp en kijf maar voort,
't Verlucht het hart. Ik blijf toch onverstoord.
Wie bij Astarte, had dit ooit gedacht!
De schoone Izebel slaapt alleen vannacht.
Plein te Samarie
Achab met eenige raadslieden. Gezanten van Syrie.

Achab.
Was 't niet genoeg, dat 'k vrede en vriendschap bood.
Aan Benhadad, als ik zijn vader hield?
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Ik heb de holte van zijn hand gevuld
Met goud en zilver - maar nu wordt zijn greep
Aldoor onvorstelijk gretiger! Zulk' eisch
Hoort nauw een dienstknecht zonder schaamte aan.
Gezant.
Achab! Ben-hadad onze groote vorst
In kracht van jeugd en van zijn machtig rijk
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Hij heeft een koning lief, die voor zijn troon
Zich klein maakt, deemoed zich op 't voorhoofd legt,
Maar toornt om ieder open aangezicht,
Brandend gelijk de zon, die hij aanbidt.
A.
Hoe mijn gelaat te dragen vraag ik slechts
Aan Hem, van Wien ik dit gelaat ontving!
(Izebel en Sira verschijnen op den achtergrond onder de omstanders).

1e Gez.
Achab, dit woord is dwaasheid, dwaasheid is
Uw hoogmoed. Is u 't licht der oogen krank?
Kent Israel niet Aram's heldenkracht?
Duizendmaal duizend mannen staan gereed
Geharnast als de sprinkhaan. Ja het puin
Van heel Samarie is niet genoeg
De handen onzer krijgeren te vullen!
Gij weet: Wij stieten Edom uit de rij
Der volkren uit; het ijzer onzer lansen
Heeft Amelek, heeft Midian geploegd.
Zie Moab's akker! Waarom staat hij ledig?
Het zijn de sikkels onzer wagens, die
Een schrikkelijke oogst van Moabs mannen maaiden.
2e Gez.
Of bouwt gij op uw god? Dat ware een werk
Tot bulderend gelach van Syrie's benden!
Waar zijn de Baals der volkren? Milchom viel
Ook Pirachs, Kamos kracht werd nietigheid.
Gewis, dat ook uw Jahve springt als glas
Bij 't naderen van Melkarth's barre gloed!
1e Gez.
Wat, Achab, hebt gij tegen dit te zeggen?
A.
Slechts weinig woorden, van bescheiden zin.
Roemruchtigheid klonk steeds als de schalmei
Der herders mij in 't oor. De wederklank
Is lieflijk, als de bergen antwoord geven.
Maar d'eigen toon, en van nabij gehoord
Klinkt ruw, en scheurt het oor. - 'k Vernam 't geschal
Van Syrie's roem uit Syrische trompetten
Geen wonder, dat het lied mij niet behaagt.
1e Gez.
Ben-hadad is geen zanger tot vermaak
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Van vreemde vorsten; pijpt naar eigen lust.
Wee, wie niet dansen wil! Dus geef bescheid
En, Achab, laat geen woorden toomeloos
U rennen van den tong. Keer tot uzelf
En zie U-zelven klein - zie Arams heir
Reusachtig dreigen!
A.
'k Ben niet meer veulenjong
En zag en dacht het ander en het een.
En dit is, wat mijn schaamle wijsheid weet:
Een enkele maal werpt wel een man, wiens kracht
Niet op zijn lippen woont alleen, gedreven
Door 't zwellen van zijn hart, roemende woorden
Een stoet van groote daden achterna.
En zoo is 't wijs geschikt. De rapste daad
Is traag en zwaar, gekneed uit 't aardsche leem,
Maar woorden zijn uit lichte lucht getooverd
Een snelle zwerm van goudgewiekte vogels!
Een dwaas alleen zendt die zijn daad vooruit!
Gz.
En wat beduidt uw wijsheid hier?
A.
Ik zeg
't Als goede raad mijn broeder Ben-hadad:
Wie 't harnas aangespt, spreke niet te groot!
Wie 't aflegt, roeme vroolijk zich een held.
Gez.
Gij hieldt in beide handen vrede en krijg
Een teedre duive en een felle valk.
Gij hebt, verdwaasd, de valk omhoog geworpen.
Wat wonder, als hij neerstoot op uzelf
Uw eigen vogel bijt U d'oogen uit.
A.
Gezanten, gij kunt gaan!
(Gezanten af).

Izebel.
O Sira,
Nu weet ik, wie mijns levens heer zal zijn!
Astarte, groote en goede, wees gezegend.
S.
Mijn sperwer! Reeds gevangen op de lijm
Van een paar woorden, en niet eens voor u?
't Benauwt mijn hart - een dievenspreekwoord zegt
Dat snel gevangen, snel gehangen is.
Achab.
Oorlog met Syrie dus! Het noodlot is
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In groote dingen veelal goddelijk wijs.
Maar in het klein, in 't alle-dag gebeuren
Is het een stumper, die met ieder ding
Aan alle dingen aanstoot. 'k Wachtte lang
In rust mijn nieuwe bruid, en voor d'ontvangst
Hield ik mijzelf en heel mijn staat bereid.
Maar nu mij Jehu meldt, dat zij verscheen
Gesp ik het harnas aan, dat hoofsch gebaar
Verbiedt, en moet ik tienmaal Achab zijn
Om éens te kunnen doen, wat 't uur vereischt. (Af).
I.
(ter zijde)
Zie nu, mijn heer gemaal, uw nieuwe bruid.
Noch vóor zij met u sprak, heeft twist met u
Om 't lieve lot, dat dwaaslijk gij beschimpt.
Een god of een godin heeft 't zoo beschikt.
Wat feestelijker intocht kon ik wenschen?
Ik zag een koning op een koningstroon
Wat vaak de schijn, de waarheid zelden toont.
Verheug U mijn gemaal; de oorlogsvalk
Die gij zoo moedig hebt omhoog geworpen
Bracht u als eerste buit: Izebels' hart.
(Wordt vervolgd).
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Verzen
Door Edward B. Koster.
Elfendans.
Op ranke voetjes gaat het rap in 't rond,
't Fluweelen grasperk duizelt van den dans,
En in den mild-mystieken maneglans
Ligt heel de omdreving droomend wonderblond.
De blanke voetjes raken nauw den grond,
En in de wieg'lend-zwevende kadans
Van 't rhythmisch sling'ren langs hun Elfenschans
Gaan blinkende gewaden wisselbont.
Fijne muziek van krekels hoort men trillen,
Verluchtigend de lenige Elfengrillen,
Bij wier gedans de grasjes ruischen gaan.
De blanke lichamen van Nimfen schijnen
Door 't woud; ze hebben pret in al die kleinen,
En door de takken gluurt de groote Paan.
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Hoog Buurlo
Voor Chris Lebeau.
Wie heeft de Reuzen tot het spel verlokt,
Dat daarna eeuwen lang is blijven staan,
Waar zijn de stoere spelers heengegaan, De wereld is hier zoo dooreengeschokt.
Eén heeft een worp gedaan, maar 't heeft gehokt,
Er is een wonderwezen opgestaan Het moèt wel - dat hen plots'ling kwam verslaan,
Of zondvloed heeft hen gudsend weggeklokt.
De ruige brokken liggen woest dooreen,
En hier en daar, geteisterd door orkanen,
Heft een van strijd verwrongen boom zich op.
De blokken oerzand, als de stapels steen
Geslingerd in de slagen van Titanen,
Aeonen torsen ze op hun trotschen kop.
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Aanteekeningen op de wereldgebeurtenissen
Door Mr. J.C. van Oven.
XIV.
De feesten der overwinning.
Voor de jubelfeesten der overwinning hebben de Entente-regeeringen deze gure en
regenachtige Julimaand bestemd. Wel was de spontane vreugde van 11 November
door de zeven maanden wachtens aanmerkelijk bekoeld en was bij menigeen onder
de overwinnaars de lust tot juichen volslagen geweken, toen het gaandeweg duidelijk
werd, dat het vredesverdrag - compromis als het was tusschen zeer tegenstrijdige
verlangens - veler idealen niet zou verwezennlijken en dat de vrede den gedroomden
gouden tijd niet brengen zou, - maar toch, toen dan ten laatste de kroon op het werk
was gezet en de vrede met den vijand-bij-uitnemendheid een voldongen feit was
geworden, toen heeft blijkbaar de dankbaarheid over wat er bereikt is het gewonnen
op de zorgen van den dag en den angst voor de toekomst en gejubeld is er. Gejubeld
bij de triomfante intree van het overwinnende leger onder den Parijschen triomfboog,
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gejubeld in Londen om Foch, Pershing en Haig, ja zelfs in Brussel, Antwerpen en
Gent, waar overigens de overwinningsstemming de somberheid der vijfjarige bezetting
nog immer niet verdrijven kon, heeft men gejuicht, toen Wilson, Poincaré en Foch
den dank der groote overwinnaars kwamen brengen aan de kleine natie die voor hen
de spits heeft afgebeten en daarna van allen het bitterste leed heeft ondergaan.
Niettemin, lag het aan ons, die deze overwinningsvreugde slechts ten deele kunnen
medevoelen, of is onze indruk inderdaad juist, dat er ondanks alles in dit gejubel iets
opgeschroefds is geweest? 't Was alsof het niet geheel van harte ging, alsof hiermee
het laatste nummer van het programma werd afgespeeld omdat het er nu eenmaal bij
hoorde, maar zonder dat de ware animo aanwezig was. De overwinning was er, den
vijand waren de vredesvoorwaarden opgelegd, zooals ontelbare malen beloofd was
en aldus was nu de tijd voor het officieele feestbetoon aangebroken. Het overwinnende
leger moest langs de via triumphalis de verleden jaar nog zoo zwaar bedreigde
Fransche hoofdstad binnenrukken en de bevolking moest in uitgelaten vroolijkheid
het feest der overwinning vieren, zooals door alle eeuwen heen, volkeren gedaan
hebben als een somber dreigend gevaar geweken was. Maar voor ons, die dat alles
van een afstand gadesloegen, lag hierin iets gedwongens, en als wij in dezelfde
bladen, die ons vertelden van de honderdduizenden hun keel schor jubelende
toeschouwers, lazen over de groeiende verbittering om de steeds stijgende kosten
van het levensonderhoud en over het wassend verzet tegen de ‘vaders der
overwinning’, dan konden wij toch moeilijk anders denken of bij velen die daar in
Parijs en Londen juichten, was de stemming zoo ongeveer van dezelfde soort als de
onze: een stemming van dankbaarheid, dat er nu in Parijs en Londen feest gevierd
wordt en niet in Berlijn, maar daarnaast een van ernstige bezorgdheid voor de
toekomst, waarmee de tradioneele overwinningsvreugde moeilijk vereenigbaar is.
Ach, de
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overwinning is te duur betaald en de overwinnaar weet al te goed, dat zoo al de
verslagen vijand eenmaal in staat zal zijn, de door dwang opgelegde verplichtingen
na te komen en de schadeloosstelling op te brengen, het nu levende geslacht daarvan
niet meer zal genieten.
***
Slechts één man is er geweest onder de leiders die deze gedachten uitgesproken heeft,
met de nuchtere eerlijkheid, zijn volk eigen: dat is generaal Smuts, de
Boeren-generaal. De anderen, de leiders van het eerste plan, zelfs Wilson, hebben
de fictie van de in allen deele geslaagde onderneming willen volhouden: Wilson in
zijn Congres-rede na zijn terugkomst in Washington, Lloyd George in het lagerhuis
en Clemenceau natuurlijk ook, hebben hun werk verdedigd als g o e d werk, als
beantwoordend aan de idealen waarvoor gevochten is. De vrede is een goede vrede,
een rechtvaardige straf voor het Duitsche volk, dat op roof belust, de vreedzame
samenleving der volken met ruw geweld verstoorde, en dat nu eerst boeten moet en
de schade vergoeden voorzooveel dat kan, om daarna gaandeweg de plaats in de
volkensamenleving te gaan innemen, waarop het aanspraak kan maken. En voorts
is de vrede goed, omdat hij een hechten grondslag levert voor de nieuwe samenleving
der volken, al zal er dan in den loop der tijden een en ander verbeterd kunnen worden.
Zoo oordeelen en spreken Wilson, Lloyd George en Clemenceau. Misschien kunnen
zij, als staatslieden en politieke leiders, niet anders dan openlijk deze leer belijden,
omdat op hen en op niemand anders de verantwoordelijkheid rust voor het werk, al
staan zij in hun hart wellicht aan de zijde van Smuts, als deze verkondigt dat het
verdrag n i e t goed is en dat het zoo spoedig mogelijk gewijzigd dient te worden.
Maar juist van Wilson hadden wij zoo graag een woord vernomen als nu door Smuts
gesproken is, een openhartige erkenning dat het verdrag niet beantwoordt aan de
idealen waarvoor de oorlog aan Entente-zijde gevoerd
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heet te zijn en dat het alleen door latere wijzingen in staat zal zijn den weg naar hun
verwezenlijking te banen.
Het is waar, Smuts die een minder verantwoordelijke positie bekleedt, die
meegeholpen heeft aan de overwinning van zijn nieuwe vaderland - dat hij vijftien
jaar geleden nog fel bestreed - meer als een bondgenoot dan als een die voor eigen
zaak vecht, staat vrijer dan de leden van den Raad van Vier en kan beter dan zij
openlijk zeggen wat hem op het hart ligt, ja, nu hij naar zijn land terugkeert waar
zijn regeering het hoofd zal hebben te bieden aan de oppositie der Hertzog-partij, is
deze openhartigheid vermoedelijk tegelijk een daad van wijze politiek! Maar daarom
klinkt het ons nog niet minder sympathiek in de ooren als wij hem bij zijn vertrek
uit Engeland in zijn afscheidswoord ons eigen gevoelen zoo klaar en duidelijk hooren
uitspreken: ‘In weerwil van de klaarblijkelijke mislukking van de vredesconferentie
om ons de duurzame verzoening der volken te brengen, moeten wij onze hooge
idealen ongerept houden. In plaats van in wanhoop neer te zitten, als de reactionairen
en anarchisten, moeten wij met vasten tred voorwaarts gaan,’ En dan verder: ‘De
nuchtere waarheid is, dat Groot-Brittanje een zeer klein eiland is aan den rand van
het continent en dat op dit continent de zeventig millioen Duitschers den belangrijksten
nationalen factor vormen. Men moet een krachtig Europa met een krachtig geordend
Duitschland hebben. Groot-Brittanje kan niet welvarend zijn, wanneer Europa in een
chaos verkeert.’
Niet waar, dit is iets anders en beters, dan de opgeschroefde ophemelarij van 't
werk van Versailles, die men van anderen kant verneemt, en het is ook iets anders
en beters dan het smalen op dat werk, dat - ook ten onzent - zoo veel wordt gehoord
uit den mond van hen, die zich maar niet kunnen verzoenen met het feit dat de oorlog
door een van de partijen gewonnen is en de vrede daardoor noodzakelijkerwijs, als
krachtens een natuurwet, niet kon zijn de vrede van vergelijk en rechtvaardigheid
dien wij gedroomd hebben. En het is inderdaad het juiste,
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het eenige standpunt; dezen vrede aanvaarden als een hoogst onvolmaakt product
van menschenhand, die bij slechte toepassing tot alle ellende kan leiden, welke de
pessimisten voorzien, maar door de goedwillenden gebruikt kan worden tot herstel
der geschokte samenleving, en die, al bevat hij verder niets goeds hoegenaamd,
althans dit groote heil brengt, dat hij een eind maakt aan den oorlog en daardoor de
barriére verwijdert die den weg naar een betere toekomst versperde.
‘Engeland een klein eiland aan den rand van Europa’, en ‘de Duitschers de
belangrijkste nationale factor van het vasteland’.... het is voor de Britten niet prettig
het te hooren uit den mond van een die zich waarlijk geen ‘little Englander’ getoond
heeft en de Franschen zullen er misschien wel even zeer aanstoot aan nemen, al zal
het vermoedelijk niet eens Smuts' bedoeling geweest zijn om hen als nationale factor
bij de Duitschers ten achter te stellen. Maar de juiste kern der bewering zullen de
niet door chauvinisme verblinde Britten toch niet kunnen miskennen: het Britsche
rijk is eerst door den oorlog een vast aaneengesloten imperium geworden, waarvan
het Vereenigd Koninkrijk het centrum vormt, niet alleen omdat het 't moederland is,
maar ook omdat het in Europa is gelegen. Evenwel, het gewicht van deze positie
berust weer geheel op de overwegende beteekenis van ons werelddeel, en hoe zal
dit niet gewijzigd worden, indien Oost- en Midden-Europa de chaos blijven, die zij
na de nederlaag geworden zijn? Stabiliseering van het Europeesche Continent is
derhalve een Britsch belang van den eersten rang, herstel van Duitschland's materieele
en moreele welvaart daarvoor een noodzakelijk vereischte, juist omdat Duitschland
in waarheid de voornaamste nationale factor op het vasteland is, d.w.z. dat met een
chaotisch Duitschland terugkeer der algemeene orde op het vasteland van Europa
ondenkbaar is. Dus moeten Engeland en zijn bondgenooten uit eigenbelang het
Duitsche volk steunen, in plaats van het klein te
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houden als verslagen vijand, en daarom zoo spoedig mogelijk dit verdrag herzien.
Ten aanzien van Rusland geldt tot op zekere hoogte hetzelfde en ook daar moeten
de geallieerden helpen, uit eigenbelang. Maar Smuts merkt zeer terecht op, dat dit
probleem heel wat moeilijker is, dan het Duitsche en niet erg positief klinkt zijn
uitspraak, dat een ‘g e z u i v e r d Radenstelsel wellicht de beste oplossing zal zijn,
en in elk geval veel beter dan het Tsarisme, waarop onze tegenwoordige politiek
onvermijdelijk schijnt uit te loopen.’ Zooals dit daar staat is het wel is waar nauwelijks
voor tegenspraak vatbaar, evenwel, de moeilijkheden dringen zich op bij de uitvoering
van het beginsel; want hoe van het westen uit mee te werken tot ‘zuivering’ van het
Radenstelsel, d.i. van een systeem dat principieel vijandig staat tegenover de
beginselen der samenleving waarvan juist Engeland de zuiverste representant is?
Zoo duidelijk dus de richting waarheen het eigenbelang der geallieerden wijst ten
aanzien van Duitschland, zoo troebel is en blijft het Russische probleem.
En wel zeer opmerkelijk is het, dat juist die Russische quaestie steeds meer op
den voorgrond treedt in de moeilijkheden tusschen de regeeringen en de oppositie
in Frankrijk en Engeland. Wel gelooven wij geen oogenblik, dat alleen uit sympathie
voor het Russische bolsjewisme de Engelsche en Fransche arbeiders en
oppositie-partijen in verzet komen tegen de mannen die de overwinning verzekerden,
want de grondoorzaken van dit verzet liggen hoogstwaarschijnlijk heel ergens anders:
in de nijpende duurte, de ontgoocheling over het uitblijven van de gedroomde gouden
eeuw, en zijn dus zeer logische, economische gevolgen van het vijf jaar lang vernielen
inplaats van produceeren en van de daaruit voortkomende moeilijkheid om het
productie-proces weer op gang te krijgen, - maar kenmerkend is het toch, dat bij al
die economische of politieke demonstraties der laatste maanden in Frankrijk en
Engeland de eisch wordt ge-
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steld van non-interventie in Rusland, van terugroepen, der troepen daar, onthouding
van steun aan het antibolsjewisme. En het schijnt ook wel dat men in Londen en
Parijs zachtjes aan wijken gaat voor dien drang, waarbij zeker sterk meewerkt de
omstandigheid dat de antibolsjewistische politiek zoo bitter weinig succes heeft,
zoodat men gaandeweg wel doordrongen moet raken van het besef, dat in Rusland
het ziekte-proces vanzelf moet uitwoeden en dat, gelijk zoo dikwijls bij een zware
ziekte, de beste therapie bestaat in ontzien en onthouden.
Trouwens in Engeland en Frankrijk hebben de regeeringen reeds zooveel te stellen
met eigen, binnenlandsche zwarigheden, dat zij voor haar genoegen zich waarlijk
geen Russische daarbij op den hals zullen halen. Wel mislukte de demonstratieve
staking van 21 Juli finaal, wel behaalde Clemenceau dezer dagen weer een
overwinning in het Palais Bourbon, maar elke nieuwe lijkt meer dan de vorige een
Pyrrhus-overwinning, en lang zal het wel niet meer duren of de rol van den kranigen
ouden heer is uitgespeeld en hij trekt zich terug in het particuliere leven, onder de
eerbiedige bewondering van heel de wereld voor zooveel energie en vastberadenheid.
Maar zijn opvolger (Briand?) wacht een waarlijk niet benijdenswaardige taak, zij
het dan niet om een dreigende revolutie te bezweren - want dat het reeds zóóver zou
zijn in Frankrijk, daarop wijst voorhands niets - dan toch wel het totaal ontwrichte
volksleven in nieuwe banen te leiden, zoo dat de diepe wonden gaandeweg kunnen
genezen en Frankrijk de gevolgen van.... zijn overwinning zonder nieuwe schokken
te boven komt.
Op een dreigende revolutie wijzen ook in Engeland de teekenen vooralsnog niet
en zeker is het niet waarschijnlijk, dat het Britsche volk zijn eeuwenoude instellingen,
evenzoovele waarborgen voor politieke en persoonlijke vrijheid, zou wegwerpen
voor het onzekere geluk eener Raden-regeering naar Russischen trant, Maar toch
gist en kookt het ook daar, en het tempo van de geleidelijke
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evolutie, waarvoor Engeland zoo hoog staat aangeschreven, in de historia politica,
is sedert 11 Nov., toch wel aanmerkelijk versneld. Ook hier zijn ongetwijfeld dezelfde
oorzaken en dezelfde gevolgen aan te wijzen als in Frankrijk. De oorzaken: nijpende
duurte, moeilijkheid om de productie weer aan gang te krijgen; de gevolgen: ernstige
arbeids-conflicten en politiek verzet tegen de regeerders, zich uitend in kritiek op
het vredesverdrag en de Russische politiek, waarbij komt het Iersche vraagstuk als
specifiek Britsche moeilijkheid. Tot een ware crisis zijn de arbeidsmoeilijkheden in
deze dagen gegroeid, nu op de verhooging van den steenkolenprijs - zoo gevaarlijk
voor de Britsche uitvoer-industrie - de uitgebreide mijnwerkersstaking is gevolgd,
waarbij men er zefls niet tegen opzag de mijnen te vernielen door ook de pompen
stil te zetten. Zeker is dit nog geen revolutie, maar dan toch wel een sterk verhaast
evolutie-proces en wie zal zeggen of de Engelsche monarchie zonder revolutie, niet
spoediger aan socialisatie van vele bedrijven zal toe zijn dan de Duitsche republiek,
waar de socialisten op het kussen gezeten zijn.
***
Niet slechts Duitschland en Rusland moeten tot de orde wederkeeren, wil de Entente
in waarheid kunnen zeggen, overwonnen te hebben, ook het Zuid-oost-Europeesche
probleem moet zijn opgelost, en wat dit betreft kunnen wij helaas met den besten
wil ter wereld in de pogingen der Entente-diplomaten tot dusver niets geniaals
ontdekken. De vrienden bevoordeelen en van de vijanden halen wat er te halen valt,
ziedaar de staatkunde die sedert het ineenstorten der Oostenrijksch-Hongaarsche
monarchie gevolgd is en die men ook bij het dezer dagen vastgestelde vredesverdrag
zag toegepast. Veel zullen wij van dat verdrag maar niet zeggen: het schijnt niet beter
en ook niet slechter dan het Duitsche en ook hierin treffen vooral, naast de afscheuring
van eenige reepen zuiver Duitsch-Oostenrijksch
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gebied waarmee de Italianen tevreden gesteld moesten worden, de economische
bepalingen, die inderdaad volslagen onuitvoerbaar schijnen.
Of het stuk geteekend zal worden? In Weenen zegt men van ‘neen’ maar ook
Scheidemann zeide ‘neen’ en toch werd er geteekend. Wellicht gaat het hier ook zoo,
misschien ook niet, misschien volgt Oostenrijk het voorbeeld van Hongarije en werpt
zich in de armen van het bolsjewisme. Zekerlijk biedt dit eenige voordeelen, want
blijkbaar ziet de Entente geen kans, om een Raden-republiek als de Hongaarsche,
haar voorwaarden op te leggen, gelijk zij het Oostenrijk dreigt te doen, maar nadeelen
heeft deze politiek toch en het is zelfs de vraag of na de ondervinding der laatste
maanden, als Karolyi nog eenmaal voor de keus gesteld kon worden tusschen de
Entente-heerschappij en dictatuur van het proletariaat, zijn keus dezelfde zou zijn
als in Maart j.l.
Hoe het ook zij, wij kunnen ons in het minst niet voorstellen, op welke wijze er
orde moet ontstaan in den Europeeschen zuidoost-hoek en wij krijgen den indruk
dat ook de Entente daarvan geen voorstelling heeft; dat zij geen vast plan volgt. Daar
legt zij nu haar overwinnaarsvoorwaarden op aan Oostenrijk, d.w.z. een klein stukje
van de oude Habsburgsche monarchie, die zij als derzelver erfgename en
rechtverkrijgende schijnt te beschouwen, ten einde op haar althans een deel te verhalen
van wat zij meent te vorderen te hebben van de erflaatster! Maar helaas bevat de
nalatenschap schier geen baten tegenover een waren berg van schulden, en men
begrijpt waarlijk niet hoe er ooit iets te halen zal zijn van dezen Oostenrijkschen
staat, die niets meer lijkt op een groote mogendheid, maar die geworden is tot een
natie van den tweeden of derden rang, van de zee afgesloten, met een bevolking van
luttele millioenen, eigenlijk niet veel meer dan een hoofdstad met omgeving, een
hoofdstad die haar functie van centrum der zuidoost-Europeesche
volken-conglomeratie bij den nieuwen staat van zaken wel moet verliezen. Het is
alsof de Entente
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hier een politiek op goed geluk voert; komt er wat van terecht, dan winnen wij erbij,
zoo neen dan schaadt het niet, en onze vrienden in deze buurt zijn in elk geval goed
af. Van een vast plan om in dien van ouds voor de Europeesche rust zoo gevaarlijken
hoek gevestigde verhoudingen te scheppen, bespeurt men zekerlijk niemendal. Laten
wij de Entente-staatslieden er niet minder om achten: moeilijkheden als deze gaan
boven menschelijke kracht.
***
De wereldgebeurtenissen der afgeloopen maand, die om aanteekening vragen, zijn
met het bovenstaande zeker nog niet uitgeput, zelfs zijn er nog twee, die ons volk
van zeer nabij aangaan: de Belgisch-Nederlandsche questie en het Keizer-vraagstuk.
Zij zijn echter in onze pers, reeds zoozeer van alle kanten bekeken, dat ik van een
bespreking afzie. Trouwens de eerste dezer aangelegenheden is wat ons land betreft
in de allerbeste handen gesteld en de tweede.... haar kan men van zoo vele kanten
bezien, dat het wel volslagen onmogelijk schijnt om hier het objectief juiste te treffen.
Ook over haar zij dus gezwegen.
Overzie ik het wereld-schouwtooneel nog eenmaal met 'n enkelen blik, zooals het
zich voordoet in deze laatste Juli-week, zwaar van herinnering aan wat einde Juli
bracht verleden jaar en vijf jaar geleden, dan wil het er nog niet bij mij in, dat er in
Parijs en Londen de ware feeststemming heeft geheerscht toen de troepen
voorbijtrokken en ik moet mij aan Smuts' gezond optimisme laven om het geloof in
de toekomst te behouden! Ja, ondanks de klaarblijkelijke mislukking van de
vredesconferentie om ons den duurzamen vrede der volkeren te brengen, zullen wij
onze idealen ongerept houden; wij zullen niet als reactionnairen en anarchisten in
wanhoop neerzitten, maar met vasten tred zullen wij voortschrijden.
Groningen, 24 Juli 1919.
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Reizen in Japan
Door H.S.M. van Wickevoort Crommelin
Japan blijft, als het rusteloos draaiende licht van den vuurtoren, het oog trekken en
boeien. Nu door zijn poltiek; dan door nieuwe bouwstoffen voor de kennis van het
land, door economen en reizigers meegebracht. Er valt nog veel te ontdekken en te
verklaren en menig toerist die wat dieper doordrong geeft ons een nieuwen kijk op
het volksleven.
Zoo ook Wilhelm Steinitzer in een aantrekkelijk gëillustreerd boek Japansche
Bergfahrten, dat te München bij Ernst Reinhardt het licht zag.
‘Zwerftochten ver van toeristenpaden’ noemt deze schrijver zijn toeren in het
Japansche hooggebergte. En ver van 's werelds gewone wegen, had hij er kunnen
bijvoegen, want het boek, dat vóór den oorlog geschreven is, staat gelukkig buiten
alle politiek. De schrijver was als man der wetenschap een bewonderaar van Japan
en heeft die genegenheid tengevolge van de politieke gebeurtenissen niet verloren.
Zij geldt trouwens minder de menschen dan de Natuur, de grootsche natuur van het
Japansche binnenland, een nooit getemde, want zij verkeert in voortdurende
verandering.
Dat ervaart de toerist niet altijd tot zijn genoegen.

Onze Eeuw. Jaargang 19

239
Zelden gaat een tocht in Japan zonder verrassingen en men doet goed er twee malen
zooveel tijd voor uit te trekken als voor een bergtocht in Europa. Het gebeurt u, bij
een bergbestijging, dat het pad plotseling ophoudt: gij staat voor een geweldige kloof.
Een ondoordringbare chaos van steenen, groote rotsblokken, boomstammen ligt in
een woesten bergstroom diep beneden u. Een aardbeving heeft hier heel het terrein
veranderd.
In vele gevallen leidt er geen andere weg naar boven dan een rivier. Met een tocht
in de getemde Alpen met hun honderdduizenden paden is zoo'n beklimming niet te
vergelijken. Gij stapt niet rustig tred voor tred maar springt van steen tot steen en dit
wordt ten slotte, als de bedding zich versmalt een ware strijd. Uw gids gaat voorop.
Een koene sprong brengt hem op een machtig blok midden in de razende watermassa.
Deksels, daar over? Springt gij mis, dan is het met het bergklimmen gedaan. Danig
voelt gij uw minderheid tegenover de Japansche gidsen met hun sandalen van
gevlochten stroo, als gij met uw bespijkerde bergschoenen hun het springen op de
natte gladde steenen tracht na te doen.
Is deze sprongenwandeling gedaan; zijn er geen steenen meer in den stroom die
overal ruischt en bruist, dan dient de rotsige oever beklommen, die dichtbewassen
is met struiken en bijna ondoordringbaar bamboegras, dat nat van den ochtenddauw
den beklimmer in korten tijd geheel doorweekt. Dikwijls scheelt het een haar of gij
valt in den kouden bergstroom. Aan wortels en takken u vastklampend werkt gij u
steil naar boven door het oerwoud: dichte groene, elastische boschmuren, waar men
doorheen moet kruipen als een slang. Telkens is het of brutale handen naar u grijpen,
uw dunne jas toont er weldra de sporen van. En hebt gij u kuchend en zweetend door
een boschje heengewerkt, dan rijst er achter een strook gras ter manshoogte, alweer
een nieuw voor u op, totdat gij, eindelijk boven aangeland, tot de ervaring komt, dat
gij even steil naar de andere zij omlaag moet - en weer naar de rivier, die om den
heuvel
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is heengeloopen! De gids draagt u over het water naar den anderen oever en zoo gaat
het nog zeker tienmalen heen en weer. En een afdaling is dikwijls nog bezwaarlijker
en van even langen duur als een bestijging.
Hoe dikwijls gebeurt het ook niet, zoo gij per spoor reist - en de spoorwegen zijn
talrijk in dit land - dat de reis plotseling onderbroken wordt doordat een overstrooming
of bergstorting de lijn vernield heeft.
Op de onaangename verrassingen die het land oplevert, volgen er telkens andere
die al het geledene vergoeden. Overal biedt het bergland verrukkelijke uitzichten op
een woeste, wel eens sombere, maar grootsche natuur die in zonderlinge tegenstelling
is met den zin voor het kleine en gedetailleerde in het Japansche volkskarakter. En
toch hoe wonderbaar weten Natuur en mensch elkander vaak te vinden!
Een berg beklimmende bij Ikao vond onze reiziger, hoog in een nauwe rotskloof
verscholen een tempel. Een klein meesterstuk van Japansche tempelbouwkunst. Niet
wat grootte of pracht van uitvoering betreft, maar door de boven elk verzinnen
harmonische aansluiting bij de omgeving zoodat de muren met de rotswanden en
duizendjarige cryptomeriën een organisch geheel van onuitsprekelijke harmonie en
schoonheid vormen. Hier, zegt hij, spreekt met overweldigende macht de geest van
het oude Japan; dat diepe begrip van de Natuur gepaard aan den hoogsten kunstzin,
de geest, dien gij daar beneden in het rumoer der groote steden voor eeuwig uit het
land der opgaande zon verdwenen dacht. Daar in het laagland, in Nieuw Japan
heerscht thans een andere geest: die van het uit Europa overgebrachte en al te gretig
overgenomen utilisme, dat zoo dikwijls tot stijlloosheid en smakeloosheid voert.
***
Hoe geheel anders is dat laagland, gelijk men het vooral leert kennen in de groote
steden! Ziedaar de groote tegenstelling in Steinitzers boek.
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Een andere tegenstelling is die tusschen den Japanner als een half bovenaardsch
wezen zooals idealiseerende reizigers hem teekenden en de werkelijkheid.
Het verblijf in Japansche herbergen en hotels heeft onzen reiziger een heel anderen
dunk van Japansche reinheid en hygiëne gegeven dan gij uit de bewonderende
geschriften van Edwin Arnold en zoovele schrijvers ontvangt. Het is waar, dat elk
Japanner, wanneer het slechts even kan, dagelijks zijn heet bad neemt. Elk huis bezit
een badinrichting, en in alle groote plaatsen zijn er openbare baden. Maar soms gaan
in dat water twintig anderen u voor en ofschoon ze zich te voren afzeepen ziet het
er dan nog zoo weinig aanlokkelijk uit, dat onze reiziger zich in zulk een openbaar
bad niet waagde.
Met dat dagelijksche bad is, naar hij tallooze malen kon waarnemen, de
reinheidsbehoefte van den Japanner bevredigd. Natuurlijk spreekt de schrijver van
de bevolking in het algemeen, niet van de hoogere kringen. Bij het volk is, zegt hij,
hygiënische reinheid vol lagen onbekend. De Japanner denkt er niet aan, vóór den
maaltijd zich de handen te wasschen. Hij put het water tot het koken van rijst en thee
uit de vuile beek die door het dorp stroomt en wascht zijn groenten en vaten in
datzelfde water. De messen, glazen en vorken, die u in de zoogenaamd half
Europeesche hotels worden voorgelegd zijn vet van het vuil. Het ergste krijgt echter
de gast bij zijn ochtendtoilet te verduren.
In de vertrekken bevinden zich geen waschtafels en zoo moet men zich gewoonlijk
min of meer in de openlucht aankleeden. Slechts een paar kommen, dikwijls maar
één, staan het geheele gezelschap gasten ten dienste. En die kom, doorgaans van
koper is meestal afzichtelijk vuil. Wie ze gebruikt heeft, giet het vuile water weg en
zet het voorwerp gereed voor den volgenden gast. Het wordt nooit omgewasschen
en geen aan Europeesche zindelijkheid gewende gast kan het zonder weerzin
gebruiken. Alle gasten krijgen te zamen ook maar één
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drinkglas, daarentegen vindt men dikwijls een groote verzameling tandenborstels,
en eenige even onoogelijke openbare kammen en schuiers.
De schrijver spaart ons een beschrijving van andere sanitaire onvolmaaktheden,
en stipt alleen nog aan dat boven het logementje en in de behoorlijke vertrekken,
meestal een luchtje hangt dat het best met de chemische formule W.C. is aan te geven.
Japansche kinderen op het land toonen veelal droevige sporen van vervuiling op
hoofd en gelaat.
Steinitzer erkent, dat de huizen van binnen steeds onberispelijk rein zijn; in dat
opzicht hebben andere reizigers niet overdreven. De Japanner heeft een
onweerstaanbare zucht tot afstoffen, de ouderwetsche Hollandsche huismoeder moet
in dat opzicht volledig voor hem de vlag strijken. Voor den mensch-van-binnen wordt
aanmerkelijk minder goed gezorgd zoodat gij goed, doet, bij voorkeur gekookte
spijzen als rijst, eieren, visch te gebruiken. Vele gerechten geven een hoogen dunk
van hetgeen een Japansche maag verduren kan! Men eet volkomen onrijpe vruchten
zoo van den boom en een Japansche omelet streeft een pantserplaat van Krupp in
ondoordringbaarheid opzij.
***
Op het hotelwezen geeft onze schrijver een anderen kijk dan wij tot dusver uit de
meestal zeer enthousiaste reisbeschrijvingen kregen. Wat wij lazen was, dat
bekoorlijke nesans verschenen, die voor den gast het voorhoofd tot den grond bogen
en hem met een zilveren lach welkom heetten. Men trekt de schoenen uit en volgt
het huppelende meisje in een heerlijk vertrek, waar u in snoezige schaaltjes tal van
kostelijke spijzen worden voorgezet. Thee dampt in een kostbare Satsoema-kom,
betooverd luistert gij naar het tokkelen eener geisha op de samisen, en na betaling
van een onzinnig kleine rekening verlaat de gelukkige gast dat kleine aardsche
paradijs.
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De nuchtere werkelijkheid is deze. Er zijn in Japan drie soorten van logementen.
Europeesche hotels in de groote steden Tokio, Yokohama, Kobe, Kyoto, Sjimonoseki
en enkele kleine plaatsen waar veel vreemdelingen komen als Myanosjita, Mijajima,
Nikko, Ikao en Karoezawa. Daar, vooral in de eerstbedoelde, vindt de vreemdeling
alle Europeesche gemakken en dikwijls een zeer goede bediening, duizendmaal beter
dan in de nare Britsch-Indische hotels. De prijzen loopen in het algemeen tusschen
5 en 8 yen, d.i. zes tot tien gulden per dag en per persoon. Minder talrijk is - gelukkig!
voegt de schrijver er bij - de tweede soort, de zoogen. halfeuropeesche hotels.
Dat zijn Japansch gebouwde huizen waar zekere concessies gedaan worden aan
de Europeesche gewoonten in den vorm van tafels, stoelen, ledikanten - vloekend
met de Japansche omgeving - en zoogenaamd Europeesche kost. De schrijver
waarschuwt tegen deze soort. Al het huisraad en eetgerei is even vuil en het
zoogenaamd Europeesche eten is meest veel slechter dan de overal zeer goed
verkrijgbare rijst. Geheel Europeesch daarentegen zijn doorgaans de prijzen, die
weinig of niet onderdoen voor die der hotels van de eerste soort.
De derde rubriek vormen de geheel Japansche huizen. Wie lang in het Japansche
binnenland reist, begint spoedig van ze te houden, niettegenstaande men er zich danig
behelpen moet.
Gij treedt een volkomen ledig vertrek binnen, welks vloer met fijngevlochten
matten bedekt is en welks wanden uit verschuifbare papieren schermen bestaan. Geen
leelijk meubel, geen afzichtelijke oleografie aan den muur. De eenige versiering is
een min of meer treffende, maar bijna altijd decoratieve kakemono, en enkele
lischbloem of pioenroos in een bronzen of porseleinen vaas. In plaats van vensters:
schuiframen van fijne houten lijsten, met doorschijnend wit papier bespannen. Een
zoldering van sierlijke geglansde latten van crypto-
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meeën- of cypressen hout. Dat is de typische Japansche logeerkamer.
In rijker inrichtingen vindt men misschien nog een sierlijk kabinet van gelakt hout,
de kakemono is door een bekend kunstenaar op zijde geschilderd, de bronzen vaas
is een kunstwerk. In zulk een vertrek geeft de decoratieve Japanner als hij op zijn
kussen zittend, met zijn sierlijke pijp is de hand zijn thee drinkt uit een smaakvol
schaaltje een indruk van stijleenheid, die u goed doet. Natuurlijk past een vette
Midden-Europeaan met hangbuik en rooden neus en met een schelgekleurd dasje
om zijn staand boord niet in zulk een poppenhuis.
Hierbij vertelt de schrijver een aardige, zeer kenschetsende ervaring uit Nagano,
een mooi gelegen arrondissementshoofdstad. Hij was 's morgens uit het gebergte
gekomen, had den beroemden Zenkojitempel bezocht en schreed moede en hongerig
op 't heetst van den dag door de leelijke stoffige straten.
‘Ik zocht een herberg op om het middagmaal te gebruiken. Een uithangbord wijst
mij den weg en ik treed binnen. Met een diepe buiging ontvangt de waard mij en een
nesan met den stereotypen lieftalligen glimlach noodt mij uit haar te volgen. Lange
gangen van houten planken; rechts een hoek om, links een hoek om - een lange weg.
Dan staan wij in een vertrek zooals ik zoo juist beschreef.
Vlug schuift de nesan de nog gesloten schuifdeuren op zij en - lacht vroolijk om
mijn verrukte verbazing. Een prachtige bloementuin ligt voor mij. Op den achtergrond
een bosch van struiken en boomen. Vooraan: een beekje met steenen brugje als uit
een speelgoeddoos. Vergeten is de stoffige straat, is het geklepper der voorbijgangers
met hun houten voetblokjes en weldra lig ik heerlijk uit te rusten op mijn mat, met
het uitzicht op dit stukje tooverland.
In welk Europeesch eerste klasse hotel vindt gij zoo iets? In zulke oogenblikken
voelt wel de vreemdeling
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iets van de zoo moeilijk toegankelijke sfeer van het Japansche gevoelsleven en beseft
iets van de diepe cultuur van oud-Japan, die in dezen tijd zoo vervaarlijk overstemd
wordt door het geschetter van den nieuwen tijd.’
***
Ongetwijfeld hebben deze geheel Japansche logementen ook hun nadeelen; dat bleek
uit hetgeen over hygiënische toestanden werd gezegd. Wat de prijzen betreft kan
men in alle Japansche hotels volgens drieërlei tarief terecht. Men betaalt 50 sen (60
cts) in de derde tot 5 yen (6 gulden) in de eerste klasse voor kamer, ontbijt en
avondeten. Het middagmaal wordt apart betaald. Het tarief is steeds aangeplakt maar
ten aanzien van vreemdelingen stoort men er zich niet aan. Probeer niet den Japanner
te overtuigen hoe onbillijk dit is. Inderdaad staat er tegenover, dat de meeste
vreemdelingen vooral wat de kost betreft, hooge eischen stellen. Maar ook zonder
dat betaalt de vreemdeling meer; het zeer arme volk verkeert nu eenmaal in den waan,
dat elk vreemd reiziger een grooten hoop geld meebrengt. Nu, deze mag er wel wat
voor over hebben, steeds een vriendelijk glimlachend meisjesgezicht in zijn omgeving
te zien inplaats van den traditioneelen kellnersgrijns.
Het is echter voor den Europeaan wel erg bedenkelijk, dat de Japansche logementen
zoo luchtig gebouwd zijn. Gij hoort elk geluid, dat uw buurman maakt door de
papieren muren zoo duidelijk heen alsof het vlak bij uw oor was. En veel nachtrust
schijnen de Japanners niet van noode te hebben: muziek, gepraat, hardop lezen, het
uitkloppen van een pijpje en andere gezelligheidsgeluiden beletten den moeden
reiziger in te slapen of wekken hem ieder oogenblik. De voornaamste Japansche
hotels zijn in dit opzicht wel het ergst omdat men daar tot diep in den nacht gelagen
met geisha's pleegt op te zetten welke de uit boeken geleerde bewondering voor deze
liefelijke wezens aanmerkelijk doen bekoelen.
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Slechts eenmaal naar 't schijnt heeft onze toerist een heerlijke nachtrust genoten: in
den Sjintotempel te Togakoesji. Een herberg was die plaats niet rijk en zoo klopte
hij aan bij dat groote donkere houten gebouw, waar een priester hen aanstonds welkom
heette en hoffelijk zijn vreugde uitsprak ‘den eersten niet-Japanner onderdak te mogen
verschaffen’.
Nadat de reiziger zich ontdaan had van zijn zwaar geteisterde berglaarzen geleidde
de prie ter hem door een tiental groote vertrekken en wees hem toen een ruime, mooie
kamer, smetteloos rein. Buiten de gesloten papieren schermen klaterde verlokkend
een fontein. Overigens diepe, plechtige stilte. Het huis scheen bijna geheel leeg te
zijn. Een heet bad was niet meer te krijgen, wel - maar dat was misschien nog
welkomer - een warm maal: rijst, zeer veel rijst. En dan - een diepe slaap!
En die verkwikking was noodiger dan brood, want reizen in het Japansche bergland
behoort tot de vermoeiendste sport die men kent.

Onze Eeuw. Jaargang 19

247

Leestafel.
P.H. van der Kemp. Oost-Indië's geldmiddelen, Japansche en Chineesche
handel van 1817 op 1818. - 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1919.
Ook met dit boek geeft de heer Van der Kemp weder de bewijzen van zijn rustelooze
werkzaamheid, en van zijne verbazende belezenheid tevens.
Soms, zooals ten aanzien der douanewetgeving, strekt hij zijne mededeelingen uit
tot aan den tegenwoordigen tijd; dan komt te meer uit, hoezeer men in de jaren der
Commissarissen-Generaal sukkelde met gemis aan kennis van toestanden, aan
betrouwbare adviseurs op financieel-technisch gebied, en aan een voldoend aantal
eerlijke dienaren. Er werd dus, na het ‘Herstel’ van het Nederlandsch gezag in Indie,
veel gedaan wat stof geeft aan de critiek; belastingen werden bestendigd, ingevoerd
of verzwaard, die de bevolking op ergerlijke wijze drukten - zooals, in de
Vorstenlanden, de beruchte tolpoorten! -; zij werden verpacht, omdat men voor eigen
beheer de middelen miste.
Het is zeer te betreuren dat, naar de Schr. in zijne Voorrede mededeelt, het thans
verschenen werk wellicht het laatste is geweest van de door hem op touw gezette
reeks, waarin de regeering van Commissarissen-Generaal (1816-'19) uit de
oorspronkelijke stukken zoo volledig mogelijk zoude worden toegelicht. De zoo veel
verhoogde papierprijzen en drukloonen maken, bij het uiteraard beperkt debiet de
uitgaaf verder onmogelijk, al genoot hij zelf nooit eenig geldelijk loon voor zijn
arbeid. De staking van het werk betreuren wij zeer; ook voor den Schrijver, want het
is bijna regel, dat men 't meeste genoegen beleeft van werk waarvoor men niet betaald
wordt. In ieder geval, de zelfvoldoening is er niet minder om.
Maar zou er werkelijk geen kans zijn dat het (reeds gedeeltelijk in handschrift
aanwezige) vervolg van de bedoelde reeks nog op de eene of andere wijze het licht
ziet?
E.B.K.
Dr. A. Groothoff, Rationeele exploitatie van Kina-plantsoenen. Haarlem.
H.D. Tjeenk Willink & Zoon, 1919.
Dit duidelijk geschreven boekje is opnieuw een bewijs hoezeer, in den landbouw,
wetenschap en practijk steeds hand aan hand dienen te gaan. De deskundige schrijver
zal onder hen die met de kina-cultuur te doen hebben, ongetwijfeld vele
belangstellende lezers vinden.
E.B.K.
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Dr. N. Japikse. Brieven van Johan de Witt. Uitgegeven door de
Maatschappij voor goede en goedkoope lectuur. Amsterdam, 1919.
Wie, nu vier jaar geleden, kennis nam van het even uitvoerige als degelijke werk van
den Schrijver over Johan de Witt, dat in de Nederlandsche Historische Bibliotheek
verscheen, zal natuurlijk in deze ‘Brieven’ weinig nieuws vinden; de heer Japikse
heeft daarvan, en van vele andere bescheiden, in zijne monografie een behoorlijk
gebruik gemaakt.
Het thans voor ons liggend boekje is alzoo voor een anderen kring van lezers
bestemd: voor de talrijke Nederlanders die, zonder nu juist aan historische studiën
te doen, toch wel iets willen weten van hunne groote landgenooten. Dr. Japikse is
daarbij een uitmuntende leidsman; hij koos, uit de Witt's omvangrijke briefwisseling,
de stukken die het best de persoonlijkheid van zijn held doen kennen; en hij geeft
daarbij, in het kort, de noodige historische toelichtingen.
E.B.K.
Is. Querido. De oude wereld. Het land van Zarathustra. Koningen.
Amsterdam. Scheltens en Giltay.
Zooals wij van Querido wel verwachten, is dit ‘Koningen’ een schepping van den
overvloed. Voor Q. verschijnt de wereld niet verenkelvoudigd in schematische
hoofdvormen, maar in een met zijn bewegelijk kunstenaarstemperament
overeenstemmenden vormenrijkdom. De pracht van het Oosten weerspiegelt zich in
zijn boek door den mateloozen overvloed des woords. Voor Q. is het detail tot in
zijn fijnste vervezeling een onmisbaar ornament des geheels en zoo vinden wij ook
in dit boek een scheppenden vloed, verrassende afwisseling en toomeloos spel van
beeld en gedachte. Q. schildert de majesteit en praal van Perzische vorsten, hun
overmoed, willekeur, macht, grootschheid, toorn; hun afgrijzen en hun lusten. Hij
laat ze verkeeren in marmeren paleizen, op legervelden en in landschappen, en geeft
uiting aan hun gedachte. De beschrijvingen zijn van een plastieke kracht die een
Skythisch landschap of een paleis te Suza tot vlak voor onze oogen vermag op te
wekken. De opwellende verbeelding van den schr. die met zijn woord deze
onderwerpen als met flonkerende gierlanden omhangt, wekt de verwondering des
lezers zoodra hij in deze Oostersche wereld binnentreedt.
Maar somtijds vermoeit hem deze overvloed, en verkiest hij de meer ingehouden
pracht van Villiers de l'Isle Adam's Akédysseril, of de voorzichtiger nadering tot het
Oostersche gods-ministerie als in gewijde verhalen. Maar ook Q's schrijfkunst, episch,
visueel, en vol kleurig vuurwerk, is een lust om te lezen en een rijker stof voor de
fantasie dan vele letterkundige werken verschaffen.
B. de H.
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Achab en Izebel
Door Dr. P.A. Dietz.
II. (Slot.)

Tweede bedrijf.
Zuilengang voor het koninklijk paleis te Samarie.
Achab en Ben-Hadad, koning van Syrie.

B.H.
Gij zijt de meester - gij hebt overwonnen
Dus doe naar uwen wil.
A.
Neen Ben-Hadad
Mijn wensch is weidscher, 'k wil u tot mijn vriend.
B.H.
Noem mij mijn losprijs.
A.
'k Laat u gaan in vrede
En zonder losprijs, onder dit beding,
Dat gij mij voortaan als een broeder zijt.
B.H.
(snel) Uw woord is mijn; ik vat dit haastig aan.
Spreekt gij het uit voor d'ooren van uw god?
A.
Die hoort mij, waar ik ook mijn woorden spreek.
B.H.
Ik heb de macht van Jahwe's hand gevoeld
Sterk in dit land der bergen. In de vlakte
Had nooit uw kleine macht mijn heir geveld.
A.
Gij spreek wellicht de waarheid - voor het deel,
Dat goddlijk is in aller dingen doen.
Maar voor het aandeel, dat der menschen is,
Gedenk, o vorst, de sterkte van den wijn,
Die u en al uw grooten had bevangen
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Zoodat zij tuimlend op hun wagens stonden
Gedenk het snoeven van uw afgezant,
Die zorglijk was, dat mijn Samarie
Geen puin genoeg had voor de holle handen
Van Syrie's krijgerschaar.
B.H.
Grootmoedig vorst
Duid dit niet al te euvel. Jonge wijn
Gist op, en ook het jeugdig menschenbloed
Gist uit in kussen en roemruchtigheid.
A.
'k Vergeef u, sneller dan gij 't hebt gevraagd
Zoo gij in dezen naar mijn raad wilt doen!
Zie om u heen met open koningsblik.
Zijt gij mijn broeder niet, waar éen gevaar
Zich stapelt tegen beiden, u en mij?
Zie, om ons groeit aan d'eene zijde 't rijk
Der Pharaos, en over d'andere grens
Rekt zich het jonge Assur tot een reus.
Zie wat geschiedde. Het land van Elam ligt
Alree geschonden onder Assur's voet.
Egypteland houdt Samos zoo omkneld
Uit vriendschap - dat het amper ademhaalt.
Noch weinig tijds en alle kleine vorsten
Zijn als de korrels van het graan gekneld
Tusschen den dorschvloer en het wagenrad.
En is 't niet d'eigen dwaasheid, die hen doodt?
Want Syrie vrat Edom, Midian
Juda verscheurde Israels aangezicht
Kanaän was een razende gelijk
Die d'eigen beendren brak. Verneem mijn doel.
Thans zij éen vrede tusschen ons. Een bond
Van negen vorsten schakelde ik ineen.
Als Syrie mee die sterke keten klinkt
Omgordt zij Kanäan; en haar doorsnijdt
Noch 't zwaard van Assur, noch de scherpe nebbe
Der schepen van Egypte.
B.H.
Achab uw woord
Is machtig, maakt mij vreemd en groot en vrij
(weifelend)
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Maar, vorst van Israel, zal der goden haat
Gedoogen, dat de volkren samengaan?
A.
De goden niet, de priesters zijn 't alleen
Zij stelen van het altaar 't loutre vuur
Dat dankbaarheid en vrome plicht ontstak,
En dragen 't samen tot een haard van haat.
B.H.
Is niet uw god een ijverig god? Zoo is
De groote Melkarth, snel tot toorn ontbrand.
A.
Voorbij de tijd, dat god en volk tezaam
Eén wereld waren, en elkaar genoeg.
Wijd staan de poorten open; sterke wind
Vaart door de volkren henen. Denken, daden
En zeden woeien, worstlen door elkaar.
Ben-Hadad, zoo gij vorst wilt zijn, versta
Het dringen van den tijd; hij eischt met klem
Der volkren nood droeg nooit bescheiden stem.
B.H.
'k Wil een van d'uwen zijn: hier is mijn hand
Leidt gij mijn jeugd naar rijper wijsheid heen.
(Beiden gaan het paleis binnen)

Plein voor het Koninklijk Paleis te Samarie. Volk in feestgewaad. Verschillende burgers.

Eli.
Ja, Ruben en Manasse, als Salomo,
Als Salomo in wijsheid, en als David
In kunde van den krijg!
Ruben.
Maar niet helaas
In vromen zin.
E.
Ach ja, in vromen zin!
Gij zeurt de priesters na. Sper d'oogen op,
Zij zijn nog jong genoeg. Sinds Omri's stam
Wies in dit rijk, is alles wel gevaren.
Men zaait zijn koren, om den oogst gerust.
Men bouwt zijn huis, en zegt: 't is voor mijn zoon.
R.
Maar Israel wijkt van den weg van God!
De oude zede, Eli, die verdween.
De deugd en vroomheid van den ouden tijd.
E.
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Een ieder deed, wat recht was in zijn oogen
Elk man stond tegen d'ander in t' geweer.
Men ploegde, maar de akker werd ons graf
Men groef naar water, d'aarde gaf ons bloed.
Wij wonnen onze zonen voor het zwaard
Van Moab, onze schoonste dochters voor
De lust van Syrie's vorsten! D'oude tijd
Gij wenscht hem nu weerom? Verhoede God
Vervulling van uw wensch! Na weinig jaren
Dan schreit gij om een Achab.
(gaan voorbij)

Andere groep burgers.

2e. B.
Neen broeder Amos, 'k zeg 't u stil maar sterk:
Leefde in ons vroomheid, als voorheen in 't hart
Der vaderen, wij scheurden 't feestgewaad.
Mijn oogen hebben ergernis gezien!
1e B.
Kom, gij ziet alles toch te grimmig aan!
2e B.
Dit acht ge klein? Zulk doen vervaart U niet?
Een vorst van Israel, door Jehova's hand
Gezegend, dat hij 't machtig Syrie sloeg.
Buigt zich niet in aanbidding voor zijn God,
Maar trekt, als waar' zijn zege eigen werk
Hoogmoedig, aan het hoofd der ruiterscharen
In staal gehuld, Samarie's poorten binnen.
En uit de vensters groeten vreemde vrouwen,
Gekleed in bont en tuchteloos gewaad!
Ontsteld heb ik mij zelven afgevraagd
Ben ik in Israel of in 't heidenland?
3e burger
(sluit zich bij hen aan).
Voorwaar, en erger nog is mij geschied!
Ik stond daar op den heuvel langs den weg
Om mij te laven aan een schoon gezicht.
Ik wachtte, en in mij dartelde de vreugd
En tot mijzelven sprak ik: welk festijn
Voor d'oogen en het hart van Israel,
Als hij, die Gods gezalfde dienaar is
Gezeteld op den wagen van den krijg
Hoog als verwinnaar troont; en door het stof
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Den vorst der heidenen, aan zijn disselboom
Geketend, sleept naar smadelijk schavot.
Hoor, wat ik moest aanschouwen, dat mijn hart
Zich wentelde in mijn borst, en zéer ontstelde.
Ik zag den heiden aan zijn zij gezeten
Hij sprak tot hem als vriend, en nam zijn hand
Betoogde, en wachtte op zijn wederwoord.
Hij deed hem als een broeder of een gast!
O bitter leed, 'k zag Israel gemoord
In 't heiligdom, van wie haar koning is!
2e B.
Waar vlood der vaadren vroomheid. Streng gericht
Botst uit den hemel neer op heel ons land!
3e B.
O, ik gedacht de tijden van weleer
Toen Saul het volk van Amelek versloeg
En hem de boosheid van zijn hart bewoog
Dat hij den koning Agag 't leven liet,
Hoe Samuel, in heil'gen toorn ontbrand
Den heiden greep, en hem in stukken hieuw
Te Gilgal, voor Jehova's aangezicht.
2e B.
Een nieuwe Saul is daar, een Agag ook,
Maar waar is Samuel, die beiden richt.
Hanan, rouw bedrijvende.

Hanan.
O dag van ramp!
1e B.
Man welk een rouwmisbaar!
H.
Vergaan! vergaan! vergaan! De zee verzwolg
Mijn kostbaarst kleinood, liever dan mijn leven
Dierbaarder dan het hoofdje van mijn kind!
1e B.
Hoe, op deez' dag van vreugde - gij alleen
Strooit stof en asch op 't hoofd? en scheurt uw kleed?
2e B.
Is dan zoo groot uw leed, of klein uw liefde
Voor Israel? Draag rouw in eigen huis
En stoor niet onze blijheid.
Een vrouw.
Welk een man
Die rijkdom hooger dan zijn kinderen stelt.
4e B.
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't Is een profeet!
5e B.
Wat leed is u geschied?
Het volk verzamelt zich om Hanan heen).

Hanan.
O, toorn mij niet, voor gij mijn rampspoed weet!
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Een kleinood werd mij door mijn Heer vertrouwd,
Een schat, zoo kostlijk was op aard niet éen.
Hij gaf mij streng bevel: 't Is als mijn bloed
Mij dierbaar; alzoo zij het ook voor U!
Mijn lange reisweg bracht mij aan de kust
Van zwarte en wilde zee. Lang zocht ik rond
Daar was geen vaartuig, dat mij veilig leek.
In 't eind vond ik een barkje, klein maar hecht;
De schipper scheen een veel-ervaren man,
En ik bedroog mij niet, want door een storm
Stuurde hij het scheepje met bekwame hand.
Maar eens - weer raasde zwarte storm rondom
De golven klommen tot de mast omhoog Moest 'k aanzien, hoe de schipper met zijn volk
Zich zwaar bedronk; ten slotte, zinneloos
Sloeg hij den handen schennend aan zijn schip,
En scheurde pek en werk de naden uit Het water drong door alle reten in!
Ik bad en raasde, voor mijn schat beducht.
Vergeefs! de dwazen, hittig in hun werk
Zij gingen voort, slechts op verderf bedacht.
Het dronken scheepsvolk joelde: Welkom water
Wij ruimen gaarne een plaats; groot is ons schip
En klein de zee! En toen ik niet verpoosde
Met dreigen, smeeken, - sprong de schipper toe
En wierp mij uit. Een kolk van kokend pek
Verslond mij. Hoe 'k mij redde, weet slechts God!
Mijn dierbaar kleinood en het schip verging.
Nu sta ik arm en vreezend voor mijn Heer!
Stemmen uit het volk:
Verklaar ons nader!
Profeteer, profeet!
Hanan.
O, mannen van Samarie, hoor, versta!
Dit edel vaartuig, 't is de heilige hulk
Van 't volk des Heeren, 't volk van Israël.
De schat: de waarheid van éenen God.
De zwarte zee: de heidenen rondom!
O, hecht en sterk is 't kleine schip gebouwd.
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't Draagt veilig door het stormen van den tijd
't Verbond met God, dat staat in eeuwigheid.
Maar zie uw koningen, zij neigen 't hart
Naar vreemde zeden en naar vreemde goden!
Van menschenhoogmoed dronken, schenden zij
Den vastgevoegden romp, 't verderf dringt aan!
1e Burger.
Zie naar den heidenvorst, als gast gezeten
Aan Achabs disch!
2e B.
Een vrouw uit Tyrus heerscht
Bedrijft den gruwel van haar afgoderij
Te midden van het volk, dat Jahwe dient.
3e B.
Verlos ons!
4e B.
Wees een nieuwe Samuel!
2e B.
Breek gij de schande van den tijd, profeet!
H.
Daar nadert hij, d'onreine. Stoer omstuwen
Hem zijn trawanten! Waant hij dat die schaar
Hem schild is voor den toorn van onzen God!
Achab, omgeven door zijn lijfwacht.

Achab.
Is dit rumoer uw blijdschap om den dag
Dat Israel groot werd, en de hoogen toorn
Van Syrie werd gebroken?
Stemmen uit het volk.
Wee ons, wee!
De vorst van Syrie leeft!
O gruwlijk doen!
Lever Ben-Hadad uit!
Den heiden hier!
Waar bergt hij hem voor ons? Wij houwen hem
In stukken als een offer voor den Heer!
Achab.
Weer 't oud geluid der rellende ijverzucht
Dit reedloos razen tegen 't heidendom.
Zoo hoort dan, bulderaars, een kalm verhaal,
Dat ik bedacht, als een gelijkenis.
Ik dwaalde in 't woud, dat aan den Libanon
De voeten dekt, om onder 't koele lommer
Mijn hart te laven na den heeten dag.
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Van uit het loover hard en ruw gerucht.
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De ceder twistte met den eikeboom
En sprak: ‘De wind is eenig machtig god
Van al, wat zich met wortlen plant in d'aarde.
Maar mij verkoor hij uit, zijn stem te zijn.
Zoo luistert dan, geboomte van dit woud
Naar 't suizen in mijn takken. Gods bevel
Wordt in mijn kroon vernomen!’ D'eikenboom
Ruischte van woede, en stak zijn takken op.
‘Gij boom der ergernissen! U beweegt
Een valsche wind! Weet niet het kleinste kruid
Dat in het ruischen van mijn heilig loover
De eenig-ware God der luchten spreekt
Geweldige geboden. Neig uw hart
Of vrees zijn wraakgericht! Trof niet zijn toorn
Den hoogsten ceder op den Libanon
Die hoonende zijn trotsche kruin verhief
En zich de priester roemde van het woud?’
De ceder trilde in zijn diepste merg:
‘Hoe lang nog, Heer, hoort gij die lastring aan!
Hoe lang nog, tot de brand uws toorns verteert
Elk ongeolied hout! totdat alleen
Uw cederen, eindloos woud van heiligheid
De flanken van den Libanon bedekken’.
Maar toen zij beiden zwegen, zeer verwoed,
Klonk in de moede stilte een zachte lach.
Het was het riet, dat met het water sprak.
‘Schoon klein en zwaklijk onze stem mag zijn,
Toch zijn wij nimmer moede in fluistering
Van zalige zekerheid die ons gewerd
Dat d'adem van dien grooten God, den wind
Slechts in het schuiflen van mijn schachten trilt.
Zie, hoe hij gunst betoont aan needrigheid
Hoe hij verkiest, wat zwak en zwalpend is!
Werd ooit één riethalm door den storm ontworteld?
Is dit niet zeker teeken dat alléen
Het riet zich buigt in waren dienst van God?
En straft zijn machtige toorn niet keer op keer
't Verworpen heir der boomen, zwiept hun takken
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Ja, breekt hun sterksten stam? Maar zij verharden
Hun merg, en zijn met wil en weten blind.
Maar eenmaal, aan het einde van den tijd,
Dan zijn de trotsche bergen afgebroken
En d'aarde door de waatren overdekt
Ja, éen moeras van heilige needrigheid
Door hemelkoepel eenzaam overwelfd,
En enkel rietgeschuifel, golfgeklots
Als stille hulde aan Gods majesteit.
En 't ruischen van 't hoogmoedig woud verstomd!’
Toen ging ik heen, en steeg de bergen op.
En om mij rees der winden weidsch gerucht.
'k Wist niet waarheen hun gang, wist niet vanwaar
Hun oorsprong en de grond van hun bestaan,
Maar wist, dat godsgerucht in menschen hart
Alzoo veelstemmig klinkt, als windgedruisch
Dat door de boomen vaart. Geen blad zoo arm,
Zoo dor, dat niet een zwakke stem verkreeg.
Maar ook geen ceder is zoo looverrijk
Dat hij mocht wanen, dat in hem alléén
De God der luchten zijne stemmen vond.
Hoort Israël, dit woord!
Hanan.
Mannen van Israël, kleeft uw ooren dicht.
Zoo lieflijk spreekt de leugen, kalm en wijs.
Zoo reedlijk, zeker, en met eerbren schijn!
Herken de slang, die onze moeder bracht
Al 's werelds wee en zonde! Listiger
Is zij, dan al 't gedierte van het veld,
Schoon d'oogen argloos zien!
Stemmen uit het volk:
Een schoon gepraat
Maar mij bedriegt gij niet.
Hij dient een afgod
Van boomen en van riet!
Wind zijn uw woorden!
Hanan.
Nooit was een vorst, die zich verkocht als gij
Om alle kwaad te doen! Uw huisvrouw is 't
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Die met de wulpsche oogen, die u hitst
Tot elken gruwel - doe dan van U af
Aan wie uw hart met liefde hangt, 't uitwerpsel
Van Tyrus en van Sidon, hier geloosd
Die Israël's heilige waatren stinkend maakt.
A.
(tot de lijfwacht)
Valt aan en drijft hen weg.
(de menigte wordt uit elkaar gedreven)

H.
(vluchtend)
Jehova, laat zijn arm
Als van Jerobeam, verdorren!
Stemmen uit de menigte:
Gij terging Gods!
(De profeet Micha, met verbonden aangezicht, dringt tot Achab door).

Micha:
Mijn koning, koning Achab, doe mij recht!
A.
Wie zijt gij man - wie deed u onrecht aan?
M.
Ik heb een klacht om wat mijn hoofdman deed.
Hij sloeg mij in 't gelaat tot bloedens toe.
A.
Zijt gij verongelijkt, 'k verschaf u recht.
M.
Ik ben een krijgsman van uw legermacht.
Ik vocht bij Afek onder uw bevel
En was een wijle ontweken aan den strijd.
Toen kwam mijn hoofdman aan, en in zijn hand
Bracht hij een vorst van Syrie gevangen.
Hij heeft hem aan mijn hoede toevertrouwd
En met mijn hoofd mij voor hem borg gesteld.
Ik echter keek eens hier, en keek eens daar,
En toen ik omkeek, was de man gevlucht.
Mijn hoofdman, die....
A.
En daarom sloeg hij U?
Ben ik een gek van plichtvergeten mannen!
Wat, kerel hangt gij daarmee aan mijn ooren.
Die hoofdman deed u recht, en pak je weg
Of 'k doe u nog de volle maat daartoe!
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(maakt zich kenbaar)
Zóó zal u Jahwe treffen, en terecht,
Wijl gij den heiden, in uw hand gesteld
In vrede hebt laten gaan.
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A.
Hoe, Micha gij!
M.
Ik, Achab, en ik zal daar altijd zijn
En vreesloos treden voor uw aangezicht,
Wanneer gij zonder vrees Jehova's weg
Verlaat, en gaat uw eigen trotschen gang.
A.
Gij zijt mijn vijand, Micha, en ik weet
Dat gij mij liever onheil spelt dan goeds.
M.
Ik ben uw vijand niet en niet uw vriend
'k Ben slechts bezorgd om d'eere van mijn God!
A.
Mijn hart en rede zegt mij: Ik deed wel.
Mijn doen verdedig ik voor ieder man,
M.
Gij richt uw wegen naar een dobbrend wrak
En ziet niet Jahwe's torens, opgericht
Tot eeuwige bakenen in 't heilig land.
A.
Micha, door 't staren in het hemelsch licht
Hebt gij uw menschelijke oogen blind gemaakt.
M.
Ik wil geen twist met u. Aardsch overleg
Is in mijn hart een vreemdling! doch ik weet;
Gij hebt een zaad geworpen in de vore.
't Zal kiemen naar Gods wil, maar aan de vrucht
Eet gij u onheil en ontijdigen dood!
Landschap in Palestina; eenzaam; een enkele hut op den achtergrond.

Jehu.
(alleen)
Dat moest geen God gedoogen, dat een man
Zóó zeer de slaaf kon worden van zijn hart
Dat hij die slaafschheid koestert als zijn kind
Dat hij die slaafschheid liefheeft als zijn ziel.
Dat is geen vrouw, ook niet de hoogste waard.
Zoo heb ik wijs mijzelf uiteengezet!
Ja, Jehu, als het met betoogen gaat
Een brand te blusschen of een vloed te keeren,
Een wijze dwaas, een dwaze wijs te praten,
Dan vindt ook Jehu bij betoogen baat.
O, zond mij God de waanzin, dat ik wist
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Dat Achab slechts als koningin verwierf
Ithobaals dochter, mij een vreemde vrouw;
En nooit de vorstin mijner ziele kust.
Of dat mijn koningin slechts mij gedenkt,
Als zij des nachts in Achabs armen rust.
Wint elke waan 't niet in waarachtigheid,
In wijsheid van het botte ding, dat is?
Daar zijn verstandigen, die vaardig praten:
Het is de kwade menging van het bloed,
't Krakeel der lichaamssappen; deze ontmengeld
Verdwijnt de kwelling van de ziel meteen.
Mocht dit zoo zijn, dan is daar baat te vinden,
Om 't domme dringen van mijn hart te keeren
Bij tooverdranken, wijselijk gemengd
Van kruiden, bij den juisten sterrestand
Geplukt en saamgebrouwen! 't Zij beproefd!
(Hij klopt aan de deur van de hut.
De kruidenzoekster treedt naar buiten).

Kruidenzoekster.
Wat wenscht gij, edel heer? Een tooverdrank
Om liefde te verwekken of te keeren?
Een zalf, die helm en pantser schotvrij maakt?
Een heuldrank voor een ziekte, of een spreuk
Die booze geesten uitdrijft? 'k Weet het al
Bij u is 't liefde? Zag ik dit niet wel?
J.
Maar al te wel. Heeft zoo het leed alreeds
De trekken van mijn aangezicht gemerkt?
Mij dacht, dat ik het sterker had gedragen.
Kr.
Wees welgemoed. 'k Bezit daarvoor een drank.
Slechts zeven druppels op den juisten tijd,
En - als uw lief maar niet een ander mint
Dan vleit zij voor den avond om uw kussen.
Al was zij schichtig als een hagedis,
Dra wordt zij u lastig als een paardenvlieg.
J.
En als z'een ander liefheeft, wijze vrouw?
Kr.
Smeek dan tot God om hulp. Want menschenmacht,
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Geen brouwsel van natuur of kunst vermag
De vrouwen, die van liefde wétend zijn
Te wenden van den man. De sterren achten
Hun stralen niet te goed, den band te vlechten
Die man en vrouw in liefde samenbindt!
J.
Dus dan vermoogt gij niets! (wil weggaan)
Kr. (houdt hem tegen)
Licht dat u baat
Mijn andre wetenschap; mijn kunst te breken,
Die grooter dan mijn kunst te hechten is.
Hier is een drank, die harteleed verzwelgt!
J.
Wat doet dit vocht, mij in de keel gegoten?
Kr.
Een slaap omhuift u, en, wanneer g'ontwaakt
Kunt gij u nauw bezinnen, hoe zij was,
En weet haar gang, haar stem, haar oogen niet.
En als g'in later tijd haar wederziet
Staat zij verbaasd, en vraagt: Wie was de dwaas
Die zóó de wereld scheef bezag, dat hij
Deez' scherf haar kleinood waande! Ik toch niet?
J.
Niet meer een felle snik bij elk ontwaken,
Niet meer een roep bij 't ingaan van den slaap
Haar aan te zien, en onbewogen blijven;
Te luistren naar het streelen van haar stem
Die Achab naam van liefde geeft, en dan!....
Geef hier uw kruik, en neem uw loon daarvoor.
(Kr. af).

Baalspriester,
Zwaar bloedend.
Prijs de Baal in eeuwigheid!
Heft u op, delgt uit uw zonde!
Drinkt de smart als sterke wijn
Uit de kelken uwer wonden.
Zonnezonen, weest bereid!
Biedt uw bloed in d'offerschaal
Van uw opgereten wonden
Feestdronk voor den grooten Baal!
(Hij valt uitgeput neer).

J.
Een offer van een roover of een leeuw!
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(Hij verbindt den gewonde. De Baalspriester ontwaakt en stoot hem weg).

Bpr.
Weg, weg uw handen!
J.
Man, ge zijt ontzind
Ge vecht met mij, als ik mijn hulp u bied.
Is uw verstand gewond, zooals uw hoofd?
Ik ben uw vriend en wil u slechts....
Bpr.
Gij zijt
Een roover, steelt mijn diepe, schoone wonden,
Mijn schatten, die mij vreemde wellust doen!
J.
Wie heeft u zoo geschonden, d'eigen waan
Of woede van een vijand of een dier?
Bpr.
Zijt gij een vreemdeling in Sichem's land
Dat gij niet van dien wreeden gruwel weet
De groote slachting, die Elia sloeg
Van 't volk der priesteren, den Baal getrouw?
De beeke Kishon heeft van 't kostlijk bloed
Dier heilgen rood gestroomd; zij gingen in den dood
Als lammren willig, wijl 't hun Heer geviel!
Mij trof de bijl, maar niet tot stervens toe.
En 'k draag ter eere van mijn God mijn wonden,
Die sperren wijd hun heete lippen op
In leed omdat zij stom zijn; maar mijn mond
Zingt om hen allen Baal Peors lof.
Maar daarvan weet gij niets!
J.
Ik weet daarvan!
Wat is dit alles? Ach, mijn koningin
Hebt gij om mij godinne-macht en-weten
En hebt gij teekens op mijn weg gesteld!
Bpr.
Kent gij de dienst, de zalige, van Baal
De roos en lelie van de diepe lust
Die uit mijn weelderige wonden bloeien?
Uw kleed is als van hen die Jahwe dienen.
Zijt gij belust op 't bloed den Baäls gewijd
Zoo talm dan niet: 'k Ben gretig tot den dood
Tref hier mijn hart! En heb geen vrees om wraak.
Ver is de vrome Izebel; hier is machtig
De woeste Elia en zijn gramme God.
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J.
Ga heen, ga heen, een naam hebt gij genoemd
En vroom geprezen, die.... hoe war mijn denken!
Maar wat uw zonde is, ik richt u niet.
Ben ik geen afgods dienaar zooals gij?
Maar minder trouw in dwaling, minder sterk.
Is deze kruik niet vol afvalligheid?
Baalspriester af, zingend:
‘Drink de smart als sterke wijn
Uit de kelken uwer wonden,’
J.
(hem naziend).
Mijn koningin, mijn koningin
Ben ik gedoemd, om niets voor u te doen.
Machtig tot niets; - dan tot dit ééne toch
Gij zult niet onbemind door Jehu leven.
(hij werpt de kruik om)
Daar vloeit mijn vrijheid uit! - Mijn lust-in leed
Heb ik u dan weerom, mijn dienstbaarheid.
Is 't zóó dan wel gedaan, mijn koningin?
Wat wilt gij meer van mij? - Zoo zij u dan
Een dienst van ongelenigd leed gewijd
Een offerand van ongekoelde wonden
Van brandend bloed, die u de Baal benijdt.
Een kamer in het paleis van Achab.
Achab, Naboth.

A.
Reeds driemaal, Naboth, zond ik naar uw huis
Mijn dienstknecht henen. Nu, ten vierden maal
Verschijnt gij eindlijk, nu uw koning roept?
N.
't Is mooglijk waar, maar ik weet niets daarvan.
Ik ben een zeer oud man - dat geeft mij 't recht
Om te vergeten, wat mij lastig is.
A.
Naboth, ik heb een voorstel u te doen.
N.
(zwijgt)
A.
Ik weet, hier in Samarie bezit
Ge een wijngaard op de helling van den berg
Die aan mijn tuinen en mijn akkers grenst,
Dien wenschte ik mij te koopen, noem uw prijs.
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N.
De wijngaard bij de poort? Is niet te koop!
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A.
Niet over-haastig. Hoor mijn voorstel aan,
En denk wat na; het is ons beider baat.
Uw wijngaard ligt ver van uw woning af
En zelden zet gij daarin nog een voet.
U geeft zij weinig voordeel, maar haar ligging
Maakt haar voor mij een zeer begeerd bezit.
Sinds ik den tuin van Joël heb gekocht
Ligt zij door mijn gebied geheel omsloten.
N.
(Zwijgt)
A.
Nu, Naboth, spreek. Wat dunkt u van de zaak?
N.
De wijngaard? 'k Zei reeds, die is niet te koop.
A.
Ik dring u niet tot overijld besluit
Keer naar uw woning; overleg dit wel.
Ik bied u gaarne vollen prijs, en meer.
N.
Houdt gij uw geld, en ik behoud mijn land.
Ik doe geen afstand van dit grondbezit
Dat reeds mijn vader, en mijns vaders vader,
Mijn voorgeslacht, zoo ver ik tellen kan
Tot erfdeel was. Ik breek dien schakel niet!
Ik laat hem aan mijn zoon, zoo God het wil!
A.
Toen 't voorgeslacht dien tuin in eere hield
Toen was de berg van Samer akkerland,
Nu ligt daarop een stad, - De nieuwe tijd
Wil nieuwe dingen; en een reedlijk man....
N.
Ik leef in eerbied voor den oudren wet.
A.
't Is prijslijk, maar doe het met verstand.
Als oude wijsheid eerbiedwaardig is,
Is 't om de wijsheid, niet om d'ouderdom.
Maar oude dwaasheid eischt voor zich het recht
Om d'ouderdom de dwaasheid te ontzien.
N.
'k Eisch niets van u, doe gij het niet van mij
Dan leven wij in vrede. Hebt gij een klacht?
Heb ik u soms mijn schatting niet voldaan,
En zond ik niet mijn zonen in den krijg?
Deed ik u dan te kort? Hebt gij een recht
Van dwangkoop op mijn gaarden en mijn land.
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Waar staat dat bijgeval in Mozes wet?
A.
Wie spreekt van recht? Een voorslag is 't alleen
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Maar weigert gij mij dit, 'k verheel u niet
Uw onwil bijt mij bitter in het hart!
Een koning, Naboth, vraagt maar zelden gunst.
N.
Geen wonder, dat hij zelden gunst ontvangt.
A.
Gij weigert dus?
N.
Om zoo gauw te vergeten
Dacht mij, dat men zoo oud moest zijn als ik.
A.
Wanneer ge dan halsstarrig blijft. Voor 't minst
Geef dan een reden voor uw weigering op!
N.
Mijn goede reden, - dat die druiventuin
Mijn erfdeel is, slaat gij mij uit den mond
En noemt haar 't kallen van een ouden dwaas
Welnu: dan blijft slechts deze: 't lust mij niet.
A.
Dat is geen reden, maar de weigering zelf
Nog even naakt, nog even schaamteloos.
Een snauw, op een verzoek in billijkheid.
N.
Mijn heer en koning! Kroont gij uw verzoek
Met d'eer der billijkheid - wel - wat onthoudt
Gij dan mijn weigering gelijke gunst?
Moet ik u needrig om verschooning vragen,
Alsof mijn neen mij schuldig maakt voor u?
Zijt gij mijn god? Ben ik een heidenhond?
Is 't anders dan mijn recht, dat ik gebruik?
Gij noemt mijn weigering naakt en schaamteloos
Ik wil dan wel met twintig redenen
Mijn naakte weigering met zorg omkleeden,
Maar 't is een lap van steeds dezelfde stof!
De reden van mijn neen - is anders niet
Dan dat het mij niet lust om ja te zeggen.
Waarom mij dit niet lust? - 'k Zeg liever neen,
De zaak is klaar als water uit een bron!
A.
Maar bitter als het water uit de zee.
N.
Voor u misschien, maar voor mij smaakt het goed.
A.
Het is uw onwil, Naboth, en uw haat.
't Is niet die tuin, dien gij niet af wilt staan,
't Is dat gij mij wilt krenken, anders niet!
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N.
Wij spraken, meen ik, over den verkoop
Van een stuk wijngaard, dat mij toebehoort.
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Dit gaat mij aan! Wat doet het toe of af,
Wat of ik denk van u, of gij van mij?
A.
Het dunkt mij wijzer, gaan wij elk ons weegs
Wijl ik niet wil, dat ik u onrecht doe.
N.
Niets beter dan dit woord! 'k Zeg u vaarwel.
N.
(alleen)
Zoolang mijn hoofd nog op mijn schouders staat
Schudt het van neen, en neen, en nogmaals neen,
En geen gebroken keisteen geef ik af,
Dien zoon van Belial, dit Satanskind,
Al woog hij dien met gouden sikkels op.
(Af)

Achab en Izebel komen weer binnen.

A.
Dat is er een van 't oude starre ras.
I.
Een tak die nooit zich buigt, breekt vroeg of laat!
A.
k' Vergeef het niet mijzelf, dat ik zoo fel
Mij aan dien ouden drijver ergren kon.
I.
Wat sprak hij nog? het klonk mij als een vloek.
A.
Laat hem begaan - hij is van velen één.
I.
Dat is het hitsen van dien priestertroep.
Zij haten mij ter dood, en u om mij
Maar meer dan dubbel werp ik 't hun terug.
A.
't Was mij, of alles wat mij haatlijk is
Zijn gif had saamgegoten in zijn hart.
Ja, 't is, wanneer ik niet dien tuin verwerf
Of ik geen koning ben in Israël.
I.
Zoo neem dan wat u goeddunkt.
A.
'dOude wet
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Verbiedt mij dit - de eeuwige oude wet
Die lang vergane vinger heeft gegrift
In steenen tafelen, die nooit vergaan;
Als 'n grafzerk drukt zij op den geest van 't volk
Hangt mij aan d'armen met haar dood gewicht
Schud ik haar af, ik weet, dat stil verzet
In open oproer uitbreekt!
I.
In mijn land
Daar is des konings wil des konings recht,
En voor het volk een wet....
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Die wijngaard wordt uw eigendom; 'k heb rust
Noch vreugd, tot rechtens gij dien berg bezit.
't Gaat nu niet langer om een morgen gronds
't Gaat om wie machtig is in Israël,
Gij, koning Achab, of dit priestervolk!
A.
Doe naar uw hart, gij hebt mijn zegelring;
Maar drijf het niet te krachtig; in het eind
Zijn grooter dingen daar, die d'aandacht vragen.
(Achab af).

I.
(alleen).
Zoo waar 'k u liefheb, en Astarte leeft
Ik wil u koning zien in al 't ornaat
Van ongebreideld heerscher Israëls.
En heel dit volk, dat zich waant uitverkoren
Om d'armoe en de starheid van hun geest
Zal uit uw hand genadig 't leven eten.
Eerst dan wordt u en hen naar recht gedaan!
(Roept een dienstknecht)

(tot dienstknecht)
Beveel mijn dienaar Naman, hier te zijn.
Naman komt op.
Naman, wat kunt gij mij van Naboth zeggen,
Den rijke uit Jisreël?
N.
Slechts wat ik weet
Van vreemd bericht, en dat is niets dan goeds.
Want hij is zeer geëerd om rijkdom, vroomheid,
Zijn stam, en wat dit volk zoo heilig houdt
Het stipte dienen van de oude wet.
I.
Gij zijt een Tyrier, en hebt begrip!
Wie is geheel volmaakt? Volgt hij de wet
In alle deele?
N.
Ik ben niet stomp vorstin,
'k Herinner mij zeer wel, men prijst hem luid,
Maar fluistert, wat van minder deugd getuigt.
I.
Eert Naboth ook, naar plicht en wet gebiedt
Den koning en zijn huis? Hij sprak zeer stout
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Tot mijn gemaal.
N.
Zijn woord was altijd hard.
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I.
Maar dit is niet genoeg, het wapent niet
De wetten tegen hem. Maar 't is gewis
Wie met zijn tong zóó klein den koning eert
Bereidt hem onheil in zijn hart en huis.
N.
'k Herinner mij, vorstin - nu stijgt het beeld
Weer lichtend voor mijn geest - 't was uitgewischt
Door al den lof, dien men van Naboth sprak Twee mannen, die hier in den kerker liggen Maar 't zijn deugnieten - wie vertrouwt hun woord!
I.
De mond van twee getuigen, naar de wet,
Maakt ééne waarheid.
N.
Beiden dan gewaagden
Van Naboth's vloek op koning Achab's hoofd.
I.
Alleen een woord van vloek, geen euvle daad?
N.
Veel meer dan dat: zij zagen, onbespied
Een gruwelstuk van booze tooverij.
Hij kneedde een wassen pop, eens konings beeltnis
Met purpren mantel, gouden kroon en staf,
Schreef daarop ‘Achab’ - en met gruwelspreuken,
Nauw hoorbaar onder 't hijgen van zijn haat
Riep hij de duistre machten aan te hulp
En kookte vreemde kruiden, perste sappen
Zalfde een gouden dolk, en trof daarmede
Tot driemaal toe het hart van 't koningsbeeld.
I.
'k Eer uw scherpzinnigheid, die snel begreep
Vanwaar de ziekte en droefgeestigheid
Die mijn gemaal beving, sinds dat hij sprak
Met Naboth. Reeds terstond moest ik vermoeden
Dit was een spel van booze tooverij!
Maar nu aan 't werk, en breken wij den ban
En geven wij den vorst zijn vreugde weer.
N.
Doch dit geschiedt alleen door Naboth's dood
I.
Zeer juist! Zoo zoek dan beide knechten op
Stel hun bekentenis met zorg te boek.
Vrees niet om mijn bescherming en uw loon.
't Zal groot zijn, is hun zeggen wél betrouwd
En zeker, d'een met d'ander in 't gelijk.
En zij met eeden staven, wat gij meldt.
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N.
Vorstin, 't zal aan mijn ijver niet ontbreken.
(N. af).

I.
(alleen).
Het wekt mij weerzin, zóó met schijn en wet
En met bedeksel van gericht te schenden
De naakte schoonheid van eens konings wil.
'k Weet, dat ik d'adel van mijn handen smaad
Met zulk verachtlijk werktuig; was ik man
En had ik u zoo lief, als nu als vrouw,
Ik kerfde dwars door 't hart van Israel
Met lans en zwaard een weg, en schonk u 't heil
Van hoogste heerschappij, als aardsche god,
Vereerd, in ootmoed siddrend aangebeden.
Achab en Izebel. In Naboths wijngaard.

A.
Nog wist ik niet hoe 't land van Kanaän
Mij lief was in zijn pracht; voor d'eerste maal
Onthult het mij de blik van Naboth's berg.
I.
Hier, Achab, wordt mijn hart van hoogmoed groot!
Is 't niet, of bergen en valleiën, wouden,
Steden en akkers, heel een rijke wereld,
Door d'avondzon met goudgloed overglansd
Als vorstelijke schatting aan de voeten
Van onze vorstlijkheid ligt uitgespreid?
Zie, hoe hier het gebergte 't dal omsluit
Lieflijk-in-kracht, eens minnaars arm gelijk.
Ginds hoe Samarie met haar paleizen,
Als kudde witte hinden, blank en rank
Ligt op haar purpren heuvlen uitgestrekt.
A.
'k Gevoel mij als een vader, die niet wist
Hoe schoon zijn dochter was, tot hij haar ziet
Op 't onverwachtst, in vreemd gewaad gekleed.
Hij kent haar nauwelijks, en staat getroffen
Van d'eigen schoonheid, die hem niet beroerde
Toen hij haar dagelijks aan zijn tafel zag,
En maakt zich zelven een verheugd verwijt.
I.
Als gij mij liefhebt, Achab,
Schenk mij de wijngaard tot een heilig werk.
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A.
Gij wilt haar wijden aan uw groote goden?
I.
Mijn koning en mijn lief, zie om u heen.
De ranken van den wijnstok reiken uit
In ongelescht begeeren naar omarming.
De knoppen van de rozen zwellen aan
Als lippen, die naar kussen gretig zijn
De purpren trossen, van de druiven neigen
Zwaar van de weelde der verzadigheid.
Heel 't schoon van dezen hof is ééne roep
Om wijding door Astarte's blijden dienst.
Om 't blanke altaar en het tempelgoud
Om vreugde in vroomheid en in schoonen lust
Om 't liefdeoffer, in haar naam gebracht.
A.
Ik schenk u Naboth's gaarde.
I.
'k Zal hem scheppen
Tot oord van godenweelde - een teedre droom
Geboren in een wereld, star van staal.
Hier in het dal sticht ik een tempelwoud
Een bosch, geheiligd aan Astarte's dienst.
Maar van den top des heuvels glanze omhoog
Een machtig huis van Baal, van elpenbeen
En kostlijk goud en van lazuur gebouwd,
Een waardig beeldsel van zijn goden macht.
Dan vieren gij en ik een heilig feest
Verhoogen Baäl en Astarte's naam.
A.
Ik ben een koning uit Manasse's stam
En dien den god mijns volks; gij uw godin.
I.
Geef dan uw hart de vreugde van haar dienst
Een kleinen tijd! Kom, en aanbid met mij
Dit eeuwig paar van liefde, aan wier kussen
De werelden ontvonken, aan wier gloed
Al wat er op deze aarde in liefde leeft
Zijn eigen vuur ontsteekt, een kleine ster.
Geslagen uit dien zonnegloed
A.
Ja, zulk een woord
Is waarheid in een schoonen vrouwenmond!
I.
Waar in elk hart, als 't groot in liefde wordt.
O, mijne goden houden zich niet ver
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Van leed en vreugde in het hart der menschen.
Mijn goden hebben deel aan alle lust
Die op der menschen lippen wordt gesmaakt.
Astarte lonkt in alle vrouw-verlangen
Baal stort zich uit in aller mannen kracht,
En, liefste, als uw armen mij omvangen
't Gewijde offer van een liefdenacht
Vervult zich 't heilig wonder: 't telken maal
Ben ik geheel Astarte - gij zijt de Baal!
A.
Mijn vrouw der vrouwen!
Elia (treedt op). De avond is intusschen gevallen.

I.
Zie die gestalte daar!
Elia is 't.
A.
Wat zoekt gij hier; ophitser van mijn volk!
E.
Den eigenaar van den hof!
A.
Dat ben nu ik,
Naar d'uitspraak van de wet van Israël.
E.
Hij ligt daar naakt en bloedig op het veld
Ten prooi van 't klein gedierte van den nacht.
Dat scheurt en knaagt zijn vleesch....
A.
Spreek niet van hem
Zijn eigen bouwsel viel hem op het hoofd.
N.
In Naboth's huis is jammerklacht en rouw
Om leed van armoe en verlatenheid.
Een oude vrouw zit neer, gekromd in d'asch
Van vreemden haard, en met verwrongen mond
Klaagt zij Jehova bij Jehova aan!
‘Is dit der vromen lot? Heeft niet mijn heer,
Door al zijn dagen heel Uw wet vervuld?
Al Uw beloften - zijn zij niet verstoven
Als kaf bij 't wannen - 't koren dat hij won.
Is giftig onrecht en een bittre dood..’
Maar 't wordt háár tot een zonde niet geteld
Doch tot uw schuld om Naboth toegedaan!
A.
Naar Israëls recht had hij den dood verdiend!
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E.
Achab, wat maakt g'uzelven klein en blind!
Veelvervig zijn uw zonden, als het kleed
Der heidengoden, die gij duldt en dient!
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God kent uw hart. Nog vond hij niet daarop
Het valsche goud der veinzerij gekleefd.
A.
Schoon gij mijn vijand zijt - ik zeg u dank
Gij roept mij tot mijzelf. Voor 't gretig oog
Van heel het volk belijd ik schuld, herstel
Zoover het mooglijk is, wat ik misdeed!
(tot Izebel)
Weer dit niet af - ik werd mij zelf ontrouw,
Onkoninklijk belust op Naboths erve.
I.
Beroerder Israëls!
Het bloed van mijn profeten roept om bloed.
E.
Achab verneem door mij een woord van heil!
Wijl gij gezeten aan uw zonde-feest
Die bittre beedlares, te laat berouw
Die wrange zwerster om het huis des kwaads
Niet weggewezen hebt, heeft God de Heer
Voor u gena bereid. Reeds sloeg Zijn woord
Den scepter uit uw hand: vat haar weer aan!
Gij voert haar veilig, tot de dag genaakt
Dat Hij zijn vonnis strijkt.
A.
Mijn kroon is mijn
En gij, profeet, noch eenig ander man
Kijft die met ijdel dreigen van mijn hoofd,
Noch schenkt gij haar genadig mij terug.
I.
Zie, Achab, hoe hem diep in d'oogen vlamt
Zijn haat, die hij zich stelde tot een god.
De lieflijk-wreede, die mijn hart aanbidt
Die heeft slechts in der liefde smarten lust
En knalt geen haat in donderslagen uit.
E.
Gij dochter der verfoeilijkheid van Tyrus,
Wat slaat g'uw schaamtloos lange wimpers op.
Gij, rood van 't bloed der heiligen; afzichtelijk
Geteekend met de lusten van uw afgod!
I.
Werp vrij mij ieder smaadwoord in 't gelaat
Gij, die in 't smaden wel ervaren zijt.
En spuw uw woede uit wijl 'k u durf haten
Met ongedekten, ongedeelden haat
U en uw god, en uw profetentroep;
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Uw dreunend vloeken, acht ik ijdel klappen!
Een kinderschrik.
A.
Elia; ge maakt het zwaar
Mijn woord gestand te doen, en u te sparen.
E.
Maar spreken zal ik, wat de Heer gebiedt
En dit u zeggen: Achab, sterke zoon
Van Israëls eelsten stam, gij held in daden.
Zoo gij geen held in vrome werken zijt
Als die aan Jahwe welgevallig zijn,
Ik zie uw bloed, voor Israël gestort
Een vuile straathond lekken! Rukt 't gewaad
Der zonde van u af, sta naakt voor God
Werp u ter aarde en wordt tot nietigheid
Zoo zal hij u verhoogen.
(tot Izebel)
Maar voor u
Om Naboth's lot zeg ik u 't oordeel aan:
Verdorvene van Tyrus! Ha! Ik zie
Een stoet van honden vechten om wat vleesch
En dat is wat de fiere Izebel werd,
En zoo ge trots op uw schoon lichaam zijt
Gedenk mijn vloek, en walg, als gij 't aanschouwt.
(E. af)

I.
Hij is gegaan! Wat staat ge daar en peinst!
A.
Is hij gegaan! Nog waren zij hier rond
En drukken zij mijn hart; hij en zijn God
Die sterker zijn dan wij en al de Baals.
I.
Deins niet voor hem terug - veracht zijn woord!
A.
Ik huiver, Izebel, die machtige brand
Die als een vuurorkaan raast in zijn ziel
Toont soms, bij 't licht der rosse vlammen, 't beeld
Van wat de toekomst bergt.
I.
Wees onbekommerd
Mijn liefste, en zien wij fier de toekomst aan!
't Gelaat, hoe grimmig ook, verschrikt mij niet.
Zoo lang 'k mijn armen om uw hals mag slaan.
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Derde bedrijf.
Achab, en Josaphat, koning van Juda; op de markt te Samarie op troonzetels.

A.
Ik groet mijn broeder uit Jeruzalem,
Verheugd, dat voor het eerst, sinds David's rijk
Gescheurd werd, Israel's en Juda's vorst
Elkaar de hand in vrede en vriendschap reiken.
Jos.
Eens was Jeruzalem een rijke moeder
Twaalf zonen stonden om haar heen geschaard,
Onzaalge twist, die zulk een rijkdom schond!
A.
Dit zij vergeten. Maar gedenken wij
Wij sproten uit éen stam.
Jos.
Was 't waan of wet
Dat ooit die stam gespleten werd? Hoe 't zij
De wortlen bleven éen: uit éénen God
Rijst onze kracht: Juda en Ephraïm
Zij waren zonen uit hetzelfde huis,
Als broeders mogen zij te samen wonen
Naar David's vromelijk gezongen wensch.
A.
Zoo laat dan Israel en Juda zijn
Als tweelingsstieren, in éen juk gespannen.
Als zij eendrachtiglijk den akker ploegen
Verschaft die beide volkren rijken oogst.
Boodschapper komt op.

B.
Ik meld U, Heer, dat Syrie's gezanten
Gehoor verzoeken aan de Noorderpoort.
A.
Mijn broeder-koning dus voortaan, 'k vernam
Uit Syrie reeds gerucht, van onheil zwaar.
De jonge Ben-Hadad heeft d' oude fout
Vernieuwd, die hem reeds eens zijn vrijheid nam
Hij spartelt in geneugten; maar zijn zorg
Is deze alleen: zich zelf met wijn te vullen,
En Aram's staat wordt aan den toom geleid
Door hoogepriesters van den zonnegod.
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J.
Een dronken koning - wat is 't wonder dan
Dat ook 't beraad des volks als zinloos waggelt.
Gezanten van Syrie komen op:

Gezant.
Aan Achab, die zich vorst van Israel noemt
En Josaphat, zijn dienstknecht....
J.
Spreek uw woord
Gez.
Verneem, hoe Melkarth, onze groote Baal
Zijn hart verteerde in gramschap, om 't verdrag
Met Israels god, een gruwel in zijn mond.
Hij sloot zijn hemel dicht; van Arams helden
Heeft hij de kracht der beenderen gebroken,
Wijl Ben-Hadad U trouw en handslag gaf.
De jonge vorst, voor 't heil des volks beducht
Gewillig onder wijze priesterwoorden
Keert op zijn dwaalweg om, en zegt U aan:
Hij breekt 't verbond, en werpt de scherven weg.
En dat gij, Israel, het wel beseft
Dat ons uw vriendschap als een drekvat is
Weet dan, dat Ben-Hadad reeds in zijn greep
Het sterke Ramoth houdt in Gilead.
Nu tergt hij Josaphat's en Achab's macht,
Zijn vuistklem op te breken - want hij weet
Dat Jahwe God is in 't gebergte alléén,
Maar in de vlakte een oude-wijven spot.
J.
Zeg aan uw vorst, dat hij zich haasten moet
Tot nuchterheid te komen vóór den slag
Een dronken vijand schaft een kleine roem.
A.
Laat aan uw koning weten: hier ben 'k stom
Op 't veld van Ramoth kan hij 't antwoord hooren.
(Gezanten van Syrie af).

A. (tot Jos.)
Ook gij trekt mede?
Jos.
Mijn volk is als uw volk
Ik stel mijn macht als d' uwe in uw hand
Voetvolk en ruiterij.
A.
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Mijn dank daarvoor.
Jos.
Een raad en wensch, mijn bondgenoot. Laat ons
Voor wij ten strijde trekken, aan den God
Dien David diende, naar den uitkomst vragen.
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Hebt gij profeten in Samarie
Vervuld van Jahwe's geest?
A.
Wat al te veel
Die 't zeggen! Wie wat groote voeten heeft
Die trapt op een profeet bij iedren stap.
Profeten bieden zich bij afslag aan
En maken Jahwe's geest een penningwaar.
Maar, zoo gij 't wenscht, dan geef ik gaarn bevel.
(Tot een kamerling)
Roep 't uit door heel de stad, dat elk profeet
Die door een kracht uit God zich voelt bezield
Voor beide koningen daarvan getuige
En schroomloos spreke, wat de geest gebiedt.
(Scharen van profeten dringen aan).

De profeten:

1e.
Heil, koning Achab, koning Josaphat!
2e.
Wee Syrie!
3e.
Syrie's vorst is dood gedoemd.
4e.
Een put der dooden zal Damaskus zijn.
5e.
(met een dorschvlegel)
Het veld van Ramoth is een dorschvloer, waar
Gij Syrie zult dorschen!
6e.
(met een bundel koorden)
Gij zult uw vijand met den meetsnoer meten.
Eén snoer ten leven, dubbel snoer ter dood.
7e.
(Zedekia, met een paar ijzeren horens)
Zóo zult gij Syrie stooten, nedervellen
Ja ganschelijk verdoen!
Jos.
(tot Achab)
Mij staat het krijschen van die bent niet aan!
Niet als het gras langs alle wegen groeit
Dit wondre godsgewas, de profetie.
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Voorwaar, al staat het schuim hen op den mond
Ik twijfel, of de ziel hen overschuimt.
Is daar niet een profeet van ander slag?
A.
Nog ken ik éen, maar zelden, als ik roep
Komt hij, en dan ongaarne slechts; ook ik
Roep hem ongaarne - want, aan een raaf gelijk
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Krast hij mij enkel ramp - of zwijgt verstoord
En uit zijn oogen jammert dan de spijt,
Dat hij geen onheil ziet, en zwijgen moet.
Jos.
Een ziener, die van zwijgen-moeten weet.
Mij dunkt, die heeft al half geloof verdiend.
A.
't Is Micha, Jimla's zoon - een uit de schare
Die eens de leerling van Elia volgde.
Mijn koningin Izebel leeft in twist
Met deze starre mannen: velen vloden
Hij borg zich in een hol, en onverwachts
Staat hij voor mij en profeteert; - zoolang
Hij 't volk niet ophitst, laat 'k hem ongemoeid.
(Tot een dienaar).
Ga, en ontbied mij Micha, Jimla's zoon.
Maar wonderlijk, daar komt hij uit zichzelf.
En wat hij voor mij meedraagt, gis ik reeds!
Dienaar
neemt Micha ter zijde)
Twee vorsten, Micha, dingen naar uw raad.
Doe nu, zooals een mensch met menschen doet.
Al de profeten hebben éenen mond
Laat dan uw woord als éen der hunnen zijn.
De krijg is recht! Juda en Israel
Geschaard aan d' eene zij; aan de ander staat
Het heir der heidenen, die gij verfoeit.
Micha.
De Heere doe mij zwaar, en doe daartoe,
Zoo ooit één woord mijn lippen overglipt
Dat listig door mijn ooren binnensloop.
Ik spreek, wat in mij Jahwe's geest gebiedt
Al sloeg de wereld stuk.
Dienaar.
Dat 'n man als gij
Een vrouw tot moeder had, geloof ik nooit
De rotswand zelf heeft u uit steen gebaard,
En uw spelonk is uwe moederschoot.
Achab.
Nu Micha, spreek dan uit, zooals de geest
't U ingeeft. Toornt ge mij wellicht te veel
Daar is de vorst van Juda, - spreek tot hem.
Hoe zal het zijn met Syrie? Is het goed
Naar Ramoth op te trekken?
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Micha (bootst de andere profeten na).
Trek vrij op!
Heil koning Achab, koning Josaphat
Gij zult de Syriers slaan!
A.
Micha, hoe nu?
Wordt uit ùw mond voor mij een woord geworpen
Dat geen vervloeking is? Komt 't uit uw hart?
Of naamt gij taal van andren in den mond?
M.
Weet dan, wanneer g' uw vonnis hooren wilt
- Maar doe die bent van schreeuwers van U weg.
(de profeten worden achteruit gedreven)

A. (tot J.)
Zeide ik u niet - hij spelt mij nimmer goeds.
M.
(zich dreigend verheffend)
In 't nachtelijk uur gewerd mij een gezicht.
Ik zag Jehova zeetlen op Zijn troon
Zag al zijn Machten om Hem heen geschaard.
Hij sprak: Wie van U allen maakt zich op
Om Achab aan te hitsen, dat hij 't waagt
Naar Ramoth op te trekken, waar hem wacht
Wat Ik hem om zijn zonden heb bereid?
Toen trad er een van kleinen rang vooruit
En boog zich neer en zeide: Ik zal gaan!
En 'k ben een geest van leugen in den mond
Van de profeten van Samarie!
Ik zag hem flitsen als een kleine vlam
Van 't zenith naar den top van Samers berg.
Zedekia
(uit de profeten op den achtergrond, loopt snel naar
voren en geeft Micha een slag in het gezicht).
Die leugengeest nam van uw tong bezit.
Mijn vorst, tot driemaal toe werd mij getoond
Een zéer-gewis gezicht; hoor mij dan aan:
Er trekt een stofwolk uit Damaskus op,
Haar buik is vol van kracht en grimmigheid.
De wagens ratelen, de sikkels blinken,
En Syrie's drommen naderen als zuilen
Die zich de voeten wrongen uit den grond.
Ik heb een andre wolk van stof gezien
Die wemelt naar Damaskus; 't ingewand
Is vol van weegeroep, van angst om dood
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En Syrie's geweldige krijgers warr'len
Als een gejaagde horzelzwerm terug.
A.
Wat zegt gij hierop, Micha?
M.
Ganschlijk niets!
Zed.
Mijn vorst, mijn weten is hierin zóó sterk
Dat ik mijn leven in uw handen stel.
Leg mij en hem in keetnen in 't gevang
En hem, wiens woord in toekomst waarheid werd
Laat die in grootheid zeetlen aan uw zijde,
En d' ander breng ter dood: 't zij hem of mij.
A.
Nu, Micha, durft gij zulk een voorslag aan?
M.
Doe gij met mij, naar uw genoegen is.
(Zedekia en Micha worden gevankelijk weggevoerd).

Rotsachtig landschap in Palestina.

Jehu
(alleen)
Zóo lang heb ik met zoeten waan gespeeld,
Tot waan mij waarheid werd, en in mijn droom
Mijn wereld. Menig nacht treedt aan mijn leger
Een vrouw - haar wezen als mijn koningin,
Schoon z' anders is, en, vreemd, dezelfde toch.
Zij klaagt en wringt de handen: Jehu, kom.
Verlos mij van dien gruwel, Achabs bed,
't Is mij een nieuwe weerzin elke nacht.
Wees mij genadig, Jehu; zie hij is,
Sterk in den oorlog, en geweldig vorst,
Maar mij een walg tot man. Heb medelij!
Versla den grooten Achab, Israels kracht
En kom, en neem mij als uw liefste mee.
Wat deert het u en mij, dat Assur dreigt,
Syrie de sikkels van zijn wagens wet,
Egypte al haar riet tot pijlen snijdt.
Mijn heer! Wij zullen kussen, kussen, kussen
En Israel, Syrie en Assyrie zijn
Ons minder dan de franje van ons bed
Waar onze liefde rust............
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Dan schrik ik wakker met een blijden schrik,
En grijp mijn zwaard - en ben dan Jehu weer,
En weet, dat alle kronen van dien held
Hem schamel lijken, als mijn koningin
Hem streelend om zijn hals haar armen legt.
Drie profeten (komen achtereenvolgens van achter een rotsblok vandaan).

1e. Prof.
Ik groet U Jehu!
J.
'k Geef dien groet weerom
Maar vraag meteen: Hoe is 't dat gij mij kent?
2e.
Prof. Ik groet U, koning Jehu!
J.
Nu zie ik dat gij mij niet kent, 'k ben Jehu,
Maar koning Jehu niet!
3e.
Prof. Ik groet u, koning Jehu, Israels wreker
Om Achabs smaad.
J.
'k Gaf u mijn halve hart
Zoo 'k uit den grond van d' andre helft kon zeggen
Voorzeker, koning Achab, Israels smaad.
De profeet Hanan, met een aantal volgelingen.

H.
O Jehu, welk een waan heeft met haar verf
Uw oog gedekt. 'k Laat u in éenen spiegel
Het beeld van Achab en uzelven zien.
En ken dan U en hem! Verhef U Jehu!
Wijl U Gods raadsbesluit geteekend heeft
Met hoogheid, d' ander met vernedering.
Want Achabs trots stinkt naar den hemel op
Uw needrigheid geurt liefelijk voor God.
Hij maakt zich groot voor 't aangezicht der volkren
Maar Jehu voor des Heeren aangezicht.
Hij bouwt zich elpenbeenen huis van schande
Een roem zich onder 't heidendom; gij wint
Een schat bij God en in der vromen hart.
J.
Wat scheldt gij Achab, is niet Israel groot
Een akker in het ruige land gelijk,
Een held in feestkleed in der volkren schaar?
H.
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O, was mijn volk vertreden en gesmaad,
Gebroken, stromplend op den weg naar God
Nu jaagt het in een opgetuigd gespan
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De gruwel van Astarte achterna!
2e Prof.
Merk op, hoe driest d' afgoderij haar kleed
Van wijn en bloed en driften bont bespat
Om Israels heilge schoudren heeft geleid!
1e Prof.
Izebel is het en haar priesterschaar
Die 't heilig Israel zóó met zonde smeurt
Dat tegen haar het helsche heidendom
Zich op zijn deugden roemt.
J.
(voor zich)
Mijn koningin - men raast hier om uw zonde.
Die zonde is als een purpren prachtgewaad
Dat gij om Achabs liefde om u slaat.
Hoe gaarne wierp ik al mijn deugd op zij
Zoo gij om mijnentwil een zonde deedt....
H.
Hij steunt op wapenen en kracht in krijg
Op bond met Aram en met Ismael.
Zoo breekt de kracht van Jakobs lenden; 't Is
Der heid'nen haat, die Israels sterkte bouwt.
Als die het volk tot stervens toe verdrukt
En 't in benauwdheid tot Jehova schreeuwt
Dan is de dag van Israels glorie daar
Dan is de hand van Israels God gereed
En steeds heeft haar die sterke hand verlost.
J.
Wat is dan waarheid, Jehu. Woorden zijn
Als tooverijen, die der dingen wezen
Onthullen, of met vreemden schijn bedekken,
H.
En weer is zulk een heil'ge dageraad
Van Godes gunst voor Jakob opgegaan
Om 't klaaggeschrei der vromen! Ja 't gericht
Voor Achabs zonde nadert, 't streng besluit
Werd vastgesteld bij God omhoog; op aard
Verkond door mij, profeet, volbracht door U!
J.
(verschrikt)
Wat is mijn zwakheid tegen Achabs kracht!
2e Pr.
Wat weegt gij als een heidensch wichlaar af
En wikt en schikt der teek'nen kracht en tal.
En rekent sterkte naar der mannen macht
Naar 't heir der ruiters en der wagenen.
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Geen andre kracht is, dan in 's Heeren gunst,
Want Hij maakt zwak en sterk, naar Zijnen wil.
Die grondloos is en aller dingen grond.
J.
Gij mannen Gods, wat wringt gij aan mijn hart,
Mijn handen en mijn zwaard, welaan, zij zijn
Tot Jahwe's dienst bereid. Wat kan ik meer?
(Een aantal mannen komt voorzichtig op uit holen en achter rotsblokken).

H.
Ziehier de schare, aan Jehova trouw,
Wier knieën nimmer voor den Baal zich bogen
Wier mond zijn beeldnis nimmer heeft gekust.
Op God en U is al hun hoop gesteld.
J.
(wijfelend)
Legt gij ook droomen uit?
2e Pr.
Een enkel maal
Wordt mij dit door des Heeren gunst vergund.
Maar veelal is het zwaar, onzeker werk.
Het zuiver teeken, dat in onze ziel,
Toen z' in den slaap een blanke tafel was
Gods vinger heeft gegrift, wordt overkrast
Door ijdle beelden uit het zorgend brein.
J.
Reeds menig nacht stond schreiend voor mijn bed
Gestalte van een eedle koningsvrouwe
De handen als een smeeklinge uitgestrekt
't Schoon van 't gelaat geschonden door de smart.
Zij klaagde om walg voor koning Achabs bed
Van liefde en smart om Jehu, en beval
Mijn kleine kracht den grooten vorst te slaan!
1e Pr.
O Jehu, koningskroon spelt U die droom!
3e Pr.
Hier blijft geen twijfel over, dit gezicht
Is louter klaarheid - legt zichzelven uit!
2e Pr.
Die koninklijke vrouw, zoo hoog en schoon,
Zoo edel-droef in 't smeekende gebaar
Is Zions dochter, 't heilig Israel.
Die tot een boel van Achab werd verlaagd,
Maar U tot bruidegom verkoren heeft.
Om liefde en verlossing smeekt tot U.
H.
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Om uw gezalfden koning. Zie, mijn vorst
Uw weg ligt klaar te blinken in de zon.
Ga voor U uit: gij wint het doel gewis.
Geen twijfling schaduwt op Uw pad, Uw baan
Gaat recht door Achabs hart, naar 't hoog geluk
Van 't bruidlijk bed dier fiere koningin
De heilge vrouwe Zions.
(Jehu wordt door de aanwezigen als koning van Israel gehuldigd).

Jehu
(voor zich)
Wie ben ik toch? Werd ik een strijder Gods
Of drieste schenner van Zijn heerlijkheid.
Is 't om mijn liefde? Is 't om Jahwe's eer
God en Izebel strijden in éen borst
De dochter Zions en van Ithobaal!
Welk man, die beiden in zijn hart bewaart,
Tolt niet als raadloos om zich zelven rond.
Slagveld bij Ramoth in Gilead.

Het tooneel verbeeldt een heuvel, vanwaar men het slagveld kan overzien.

De koningen Achab en Josaphat.

Jos.
Zie Syrie's legermacht de vlakte dekken,
De heuvelen omgorden. Deze dag
Zal sterke strijd in Gilead aanschouwen.
A.
Meer dan 'k verwachtte van zijn eigenwaan
Heeft Ben-Hadad geluisterd naar mijn les.
Het is mijn vroeger ik, mijn eigen krijgskunst
Die nu in strijd zich sterk maakt tegen ons.
Zie hoe zich 't leger plooit naar heuvelklingen
Naar beeken, bosschen, om moerassen heen,
Hoe zwijgend de kolonnen zijn geschaard
En zóó geschikt, als had ik 't zelf bedacht.
Verspieder.
Een boodschap voor den koning;
(tot Achab) 't meest voor U
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Weet, Syrie, dat U versmaadde als vriend
Eert U als vijand boven alle maat.
Want dertig vorsten deden duren eed
Geen zwaard te trekken en geen boog te spannen
Dan slechts op U, mijn vorst. Zóo klinkt hun leus:
Slaat toe op Achab, slaat op hem alléen,
Tot onder tal van slagen éene treft.
Hij is het hart van Israel en Juda.
Jos.
Zij hebben blijkbaar nuchter meer verstand
Dan ik hun dronkenschap had toegedacht.
Mijn broeder, denk aan Micha's profetie
En geef uw leven dus niet prijs om niet.
Ofschoon hun haat u eert, toch deert hij ook!
En 'k weet te goed, hoe goed hun raadslag is.
Laat ik daarom in koninklijk gewaad
Aan 't hoofd van 't leger rijden, en mijn kreet
Verkondt hen, wie ik ben; Gij houdt u achter
Uw geest zal werken; gun uw armen rust.
Achab.
Neen Josaphat, dat waar geen krijgsmansdaad
Nog minder broederdaad, maar, zoo gij wilt
Voer gij dan aan, ik houd mij achter af
En steek mij in een simpel krijgsmanskleed
En vecht als wagenruiter in de schare
Zoo zoekt hun haat vergeefs, en zoekt zich blind.
---------------Waar is, wat eens een wijze mij gebood:
Een man moest nimmer voor profetenwoorden
Zijn ooren openzetten; zij besluipen
Zijn inzicht en zijn moed, en voeden zich
Met d' olie van hun merg.
- Neem dan mijn mantel
En koningskroon en schild - maar houd 't gereed
Als ik 't verlang.
(tot herauten) - Geef 't teeken tot den strijd.
(Hoornsignalen; en oorlogskreten; de beide koningen af).

Jehu en Hanan komen op.

H.
Gezalfd met d' olie uit den heilgen hoorn
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Gelouterd door gebed, staat gij nu hier.
Neem wat u toebehoort: de koningskroon:
Mij werd geopenbaard, dat dezen dag
Die sterke boom der zonde wordt geveld.
J.
Waar mag hij wezen? 'k Zie het heir geschaard
Op éenen koningswagen. Die daar staat
Is Achab niet - gewis is 't Juda's vorst
Wat hield hem af? Ziekte of profetenwoord?
H.
Waar hij zich mag verbergen - grot noch woud
Zijn hem een schuilplaats.
J.
Hanan, zie daar kampt
Een held in een eenvoudig krijgsmanskleed.
Zie, om zijn sikkelwagen woelt de strijd
Geweldiger dan elders. Dit is Achab!
Nooit zag ik rustiger en sterker slag.
't Is schoon, hem zoo te zien, groot in den strijd!
't Doet mij gedenken - en hoog klopt mijn hart
Hoe 'k achter Achab reed in 't fel gevecht.
Vaak heeft zijn moed mijn armen sterk gemaakt.
H.
Vergeefsch heeft hij getracht, 't gereed gericht
't Ontsluipen. Wreker Israels, 't uur is daar.
(Ongeduldig)
En zie niet op zijn machtige arm en speer,
Bedenk zijn godloos hart!
J.
Mijn koningin
Ik kan niet op u toornen, dat gij hem
Zéer liefhebt.
H.
Jehu, houd uw boog gereed
Zijn wagen wendt hierheen - en nu weerom.
J.
Wat dringt gij mij? Is hier aan dood gebrek?
De lansen lekken licht, de bijlen blinken,
De pijlen raatlen op zijn helm en schild Wat moet de mijne dan daartoe nog doen?
Wil God zijn dood; welaan hij moge vallen!
Een held van Aram winne een hoogen naam.
H.
Al was zijn harrenas uit riet gevlochten
Daar drong geen zwaard of pijl van Syrie door.
Een engel wendt alle andre wonden af.
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Gegeven is het aan uw vrome hand
Zijn hart te treffen, sterk in godloosheid!
J.
Maar in zijn handen houdt hij 't heil geklemd
Van beide volkeren, die Jahwe dienen.
H.
Laat Jahwe's volk een zorg voor Jahwe zijn!
Gij, handel naar 't bevel, dat van omhoog
Als bliksem sloeg in mijn profetenziel!
Reeds waart om hem zijn dood, en tweemaal reeds
Trok hij de vleugelen saam, en stootte omlaag,
Maar tweemaal, door uw weiflen weggeschrikt
Wiekte hij terzijde uit!
J.
Hoe Zwaar die daad!
H.
Zwaar zal 't U wezen, als de dag genaakt
Dat u Jehova roept voor Zijn gericht
Hoe zult gij, Jehu, voor Zijn toorn bestaan
Wanneer gij Hem Zijn werktuig weigren dorst!
Bedenk de schoone vrouw die u verscheen,
Het heilig Israel, dat u liefde vroeg.
Stoot gij haar weer in Achab's arm terug?
J.
(legt aan)
Mijn koningin - is het om U, om haar?
Is 't om Izebel? Is 't om Jahwe's eer?
H.
Weer nadert hij! Wees Jehu, snel ter daad
En vast van oog en handen, dat U niet
De liefde van die hooge vrouw ontgaat.
J.
Man Gods, wat kwelt gij mij? 't Zij dan gedaan!
Maar.... in den blinde schiet ik éene pijl.
Een sterke vraag om Jahwe's hoog bevel.
Die éene pijl draagt Israels heil of ramp
Maar 't zij zij treft of niet, mij zal zij heelen!
Zij doodt den twijfel, die mij rukt aan 't hart.
Ik geef 't geheel aan God. Ik dwing U Heer,
Tot ja of neen, tot teeken en gebod!
(Hij schiet snel een pijl af in de richting van Achab en snelt dan weg, gevolgd door Hanan).

Achab en zijn wagenmenner; later eenige krijgslieden.

A.
Joas, ik werd gewond, wend snel den wagen
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J.
Gewond mijn vorst - wie kon u hier genaken?
A.
Hier, tusschen 't harnas en het lendenstuk
Drong van terzijde een pijl!
J.
Gij bloedt!
(Joas onderzoekt de wond)

J.
Een wonder is 't. Een spleet, nauw breed genoeg
Voor 't lemmet van de pijl! Vanwaar?
A.
Om 't even
Maar zij zit hier, en zit maar al te goed.
1e krijgsman.
Dit is een vreemde zaak. Ik zag een man
Die ongeharnast stond, niet ver van hier.
Die spande een boog in zijn eenvoudigheid
Hij schoot een pijl en gaf haar vlucht aan God
Nu zie ik hem niet meer.
2e krijgsm.
(fluisterend) Die Achab trof
Was wis een engel Jahwe's, die hem toornt
Wijl hij den dienst der vreemde goden duldde.
1e krijgsm.
Misschien, maar zeker is 't, de pijl is hout
En ijzer; zie maar, hoe de koning bloedt.
Men stelpt, maar aldoor rooder wordt het doek.
A.
't Is dan geschied naar Micha's bitter woord;
En met te late, vooze wijsheid zie ik,
Hoe dwaas en hulploos 't menschelijk pogen is
Het lot, dat duizend wegen weet, te mijden.
Nu weg mijn ijdele voorzichtigheid;
Geef snel mijn kroonhelm en mijn koningsmantel
En, Joas, sta mij bij, en steun mijn knieën
En wend den wagen in het diepst gevecht.
Ik sta nog wel een uur of wat, en klem
Mijn handen aan den wagenrand. Nu moet
Mijn naam voor Israel strijden: 't lijf is wrak.
Ja - zoo!
J.
Laat u verbinden, heer, de pijl......
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A.
Vooruit, éen profetie werd nu vervuld
Als iets een macht van dapper man vermag
Maak ik die andre waar. - Maar haast u wat
Want elke polsslag kost een druppel bloed,
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En dat is 't kostbaarst, nu het wordt verspild.
(Achab en Joas in den wagen af).

(Luid gejuich achter de schermen).

(Jehu en Hanan komen weer op).

J.
Hoe nu? - mij wekt een wonder van gejuich.
Wat is geschied? Viel hij of viel hij niet?
H.
Gewis, hij viel, - gij zoon van Nimsi's zoon
Waarom die vraag? Wat weigert gij geloof
Wat ziel en zinnen beiden mij getuigen?
J.
Hoor Syrie brullen en hoor Israel juichen!
H.
Hij viel, vertwijfel niet, uw pijl zit diep.
J.
Mij dacht toch ook, hij kromde zich en viel.
Van waar die zegekreet? Maar neen - hij staat!
Zie Hanan, zie, zijn wagen - en hij staat.
Zooals een beitel door het marmer drijft
Doorbreekt hij Syrie's dichtgedrongen drommen.
Dan dank ik God, mijn pijl werd afgewend!
Ik heb niet Israel gemoord; ik legde niet
Den smaad der heidnen op haar heilig hoofd.
Zie - 't heir van Syrie wankelt. Achab werpt
Aan 't hoofd der wagenruiters, Arams keur
Van benden in 't moeras. De ruiters zinken
En Achabs gouden kroonhelm schittert uit
Boven het flitsen van de lansen!
H.
En ik verpand mijn ziel voor zekerheid
Uw pijl trof doel - verneem het sterke ja
Dat Jahwe op uw weiflend vragen sprak.
J.
Is dit een krijgsdaad van een stervend man,
Is het een doode, die de Syriers slaat?
H.
Mooglijk is veel, maar niet, dat hij ontkwam
Ik zag een engel, die uw pijl geleidde.
J.
Waarheen? Ik weet het niet, en 't raakt mij niet,
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Maar niet in Achabs hart. Nu, als een vlam
Snelt hij langs Israels rijen; wonder werkt
Zijn komen en zijn gaan. Elk man in Israel
Gegrepen door een vreemde macht, valt aan
En velt zijn Syrier. Nooit zag ik hem
Zoo groot en heerlijk! Ja, voorwaar, hij is
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Als der geweldigen éene, als de zonen
Der goden, die der menschen dochters baarden
Der mannen, groot van naam! Geweldig God,
Is hij Uw hater, wend zijn hart tot U!
Wie kan Uw werken wrochten, zooals hij,
Niet ik, noch ander man.
H.
Gij zwakke dwaas,
Terg langer niet den God, die U verkoor
Of Hij verhoort uw roekeloos gebed!
J.
In blijdschap blinkt het heir van Israel,
En Syrie is geheel tot gruis vergaan!
Hoe stond nog dezen morgen, weidsch gewelfd
De hooge koepel van haar overmoed.
H.
De wagens van de beide koningen
Worden hierheen gewend.
J.
Dan weg van hier.
(Jehu en Hanan af).

De beide koningen komen op. Achab gesteund door zijn wagenmenner; Josaphat snelt hem
tegemoet.
Enkele hoofdlieden verzamelen zich om hem heen.

Jos.
Mijn broedervorst - de hulde van twee volkren
Bruist om U heen! Wat is 't - gij zijt gewond?
(Achab zakt in elkaar).

Joas.
Hier tusschen 't harnas en het aanhechtstuk
Trof hem een pijl, toen hij als krijger streed.
Meer dan zes uren stond hij bloedend zoo.
Jos.
En bracht de zege Israel en Juda
Met stervend lijf, en onbezweken ziel!
Ammon, gij zijt in wonden wèl ervaren.
Ammon.
Voorwaar, een tooverij is 't, dat hij leeft.
Hij heeft geen lepel bloed in 't lichaam meer.
Jos.
Zijn wil alleen grijpt ziel en lichaam samen
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Maar beiden zijn weerspannig, willen scheiden,
En hadden toch eenmaal elkander lief.
Achab,
(ontwakend; gejaagd)
Hoe ver is 't van Samarie naar hier?
En meet den weg in druppels van mijn bloed.
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Ammon.
Aan weg te lang, aan rest van bloed te kort!
Voorzichtig mannen - legt hem rustig neer.
A.
(onrustig, poogt op te staan)
Kom, wagenmenner, breng den wagen voor!
Wat staat gij daar en talmt, en ziet mij aan.
Gij allen hebt nog levenstijd, maar mij
Is die te kort gemeten. Snel vooruit.
Jos.
Mijn broeder en mijn vriend - neem nu wat rust
Gij hebt vandaag zoo zwaar een werk gedaan!
A.
Nog is 't geen tijd.... Wat ziet g' elkander aan.
Mij rest nog kracht genoeg - maar steun mij dan (hij faalt in zijn poging om op te staan).
Daar zijn toch dingen, die niet kunnen zijn,
Als niet mijn hart een bleeke leugenaar was.
Gebeuren met zóo monsterlijk gelaat,
Zóo tegen d' aard der dingen - dat een mensch
Die wel in angst of haat bedenken kon....
Jos.
Wat meent gij Achab?
A.
Maar dat nooit het lot
Het zal gehengen over eenig man!
Jos.
Wees rustig, vriend.
A.
Een van die dingen is,
Dat ik zou sterven, hier, en om mij heen
Is niet mijn koningin.
Jos.
Wat hier te doen?
A.
Gij allen weet dit niet? Schoonheid en liefde
Die als een fakkel lichtten op mijn leven!
Ik voel een hand, en die is sterk en koel.
Is het de overwinning of de dood?
Ik zie niet goed - Maar 't is Izebel niet.
En dat is bitter. (Hij sterft)
Jos.
Vrede zij met U
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Verwinnend heir van Israel, Uw gejuich
Wordt tot een rouwkreet; koning Achab stierf.
(Gefluister onder de soldaten)

1e.
Dat is Gods hand
Jehova trof den goddeloozen held
In 't midden van zijn zege!
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2e.
Vlucht, en vlucht
De Syriers keeren om, en vallen aan.
Anderen.
Sluit u aaneen!
Jos.
Wees mannen, niet vervaard
Nog is dit doode hart een machtig schild.
3e.
Ik naar mijn woning, koning Achab stierf!
Nu breekt de zware tijd van twist weer aan.
(Het leger verloopt. Achabs lijk wordt weggedragen, begeleid door Josaphat, Joas en anderen).

Jehu en Hanan.

H.
Voorwaar! lankmoedigheid is u betoond!
J.
Zoo stond hij in den wagen, heel den dag
Tot tegen d' avond, en in 't ingewand
Stak kwellend hem mijn pijl, - en 't bloed vlood heen
Maar niet zijn heldenmoed - (barst uit) werd ooit een vraag
Zóo scherp gesteld, was 't antwoord zóo geducht!
H.
Zoo werd hij tot een werktuig voor uw heil
Hij redde Israel uit Syrie's hand
Tot erfdeel voor uw huis! Of is uw hart
Zoo zwak en wankel, zijt gij zóo verworpen
Dat gij uit blooheid Gods gena veracht?
J.
Neen, Hanan, neen, nu 't zóo gewerd, gebiedt
Al wat aan manlijkheid mij rest: zet aan!
Ik moet mijn daad, mijn zware daad verheffen
Ik mag niet kleiner wezen dan die daad!
Nu moet ik wel een groote koning zijn
Of ik ben, Zimri, moordenaar van zijn heer,
En dat is scherpste schimp in Israel.
Zie, Hanan, 'k wil nu koning Jehu zijn.
Want met mijzelf geef ik mijn daad de kroon
H.
Gij en uw daad, zij zijn door God gezegend.
J.
Kom, Hanan, roep uw eedgenooten samen.
Nu ga ik willig voor! Heeft God mijn pijl
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Geleid in Achab's zijde, zij mij dit
Ten teeken, dat Hij meer van mij verlangt.
(voor zich)
Dit is een daad van afschuw, als 't niet een
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Van diepe vroomheid is! 'k Werp Jahwe's naam
In 't midden van den strijd! Mijn koningin
Ook u ban 'k uit mijn hart! Daar heerscht alleen,
Van U Jehova, 't onverwrikt gebod.
Het koninklijk paleis te Samarie; met binnenplein. Izebel in rouwkleederen, en Sira.

I.
Wat dwaasheid is dit toch, die al maar door
Hardnekkig dwingt en waarheid wezen wil
En zegt dat Achab stierf.
S.
Ach geef haar toe
Zij is de sterkste. Wat ginder is geschied
Is als een steen, die niemand wentlen kan
Van 't graf van onze grootheid en geluk.
I.
't Moet dan toch waar zijn - schoon 't mij slechts beroert
In d' omtrek van mijn denken - in de kern
Heerscht nog mijn hart en laat zich niet gezeggen,
En dat is godenwijs of - kinderdwaas.
S.
Dus zegt gij 't zelve, dat het dwaasheid is.
I.
't Is als ge zegt - maar toch, kon daar niet zijn
Een wonderlijk geheim; een nooit gehoord,
Zeldzaam gestrengeld vlechtwerk van het lot?
Dat strikt zich los, en als herrezen staat
Hij weer in 't lichaam voor me. In 't afscheid blonk
Toch al de blijdschap van het wederzien.
Zoolang ik niet zijn lichaam zie......
S.
Gij zaagt
Zijn wagen en zijn kroonhelm en zijn bloed.
I.
Wat is dit dwaasheid, dat hij verre stierf,
En nu juist stierf - had ik dan niet gereed
Een innigst woord van sterke teederheid
Een nieuwe toon in liefde's eindloos spel,
Dat al mijn vroeger minnen mat zou lijken
Een schaduw van mijn liefde, dit haar licht.
Nu blijft mijn beste liefde ongesmaakt!
S.
En toch is Achab dood!
I.
't Is vreemd, maar ik bedenk is dit gewis
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't Verlost mij van een angst, die knagend kwelt
Het ware mij weldadig als een slaap
Als ingaan in een donkre koele hal.
Zeg Sira, hoe hij stierf?
S.
't Is 't droef verhaal
Van glorie en van dood op Ramoth's veld.
Men weet slechts van een krijger en een pijl
En dat geen held van Syrie zich roemt
Dat hij den koning Achab 't leven nam.
I.
En, Sira, ritselt daar niet een gerucht
Hij viel door Jehu, of eens engels hand?
S.
Dat is een vreemd bericht; 't is op de lippen
Der mannen Israels een schichtig woord,
Dat vlucht wanneer men uitvorscht: waar en hoe?
I.
Ja, dat als Achab sterft, de grond niet beeft
Kan 'k niet misprijzen, maar dat Achab sterft
En ik bleef als ik was, wist niets daarvan
Tot vreemde mond mij zegt: uw heer is dood!
Toch was het zóo: Toen Achab leed en stierf
Deed ik wellicht een werk van alle-dag.
Wat was het toch dien middag: ik schreef brieven,
En 't werk gedaan, gaf ik de duiven voeder.
---------------Nu weet ik 't heel gewis, daar was geen zweem
Van onrust in het stille middaglicht.
De wereld lag als zonder leed geboren
Astarte's vogels waren blank, en rood
Hun nebbe en voeten, liefelijk hun geluid.
Mijn hart was rustig-ledig; in mij klonk
Als 't roeren van een zachten cymbelslag
De voorklank van het schallen van de vreugd
Om glorie van den krijg......
Toen is 't geschied!
Ja, heel dien dag, dien wreeden langen dag
Droeg levend hij het ijzer in de zijde.
S.
Hij leed zijn leed, laat dit nu zijn gedaan!
I.
Hoor, Sira, hoor, hij stond zes uren lang
Zes uren! ach!, dat zijn zes harteslagen,
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Zes lange kussen in een liefdenacht
Maar zóo zes uren - eindelooze plagen
Zes wreede zonnen, die niet willen dalen
Zes folternachten, die niet overgaan.
Maar wat weet ik daarvan, moest ik niet zelf
Een pijl mij drijven in de weeke zijde,
Om niet als bloode en dwaze vrouw te staan
Wanneer mijn held mij van zijn smart verhaalt.
S.
Waarvoor dit alles! Voor dit bokkig volk.
I.
Dit stinkend volk, dit hondsch en hondsch geslacht
Dat door de wonde van mijn koning leeft
En 't bloed de honden voorwerpt. Hoe 'k hen haat,
Hun land, hun wet, hun priesters en hun god.
Ik laat in geitevellen zeelucht halen
En vul daar mee mijn kamer, dan kan ik
Een uurtje zonder weerzin ademhalen.
Burgers van Samarie, priesters, enz., verzamelen zich op het plein. Iz. en Sira trekken zich
terug.
Drie hofbeambten.

1e. (fluisterend)
Gij weet het Jakob?
2e.
Wat ik weten zou?
Elk uur brengt nieuwer nieuws.
1e.
De honden hebben Achab's bloed gelekt!
2e.
Dat is de wraak van Naboth!
2e.
Om den dienst
Der gruwel van Astarte!
1e.
Ja, beste Jakob, dat zal u en mij
Niet licht gebeuren. Wij zijn veel te vroom
En ook wel iets te laf; krijg ik een schram
En zie ik maar een drupje van mijn bloed
'k Wind om mijn hoofd een doek, en kruip in bed.
En zeker steekt geen hond zijn neus in 't bloed
Van zulk een vroom en zóo voorzichtig man.
2e.
Hoe 't wezen kon?
1e.
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't Was enkel achtloosheid!
Geen snoode toeleg van een heimlijk hater.
Het was d' ontsteltenis om Achabs dood,
d' Ontwrichting van den staat, en om den schrik
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Van Jehu's afval. Niemand gaf bevelen.
Zoo bleef de wagen, waarin Achab stierf
Den ganschen nacht door bij den vijver staan
En honden hebben zich met lust vergast
Aan 't koninklijke bloed. De koningin
Vernam het bij geval; zij heeft, verwoed
De knechten tot den folterdood gedoemd.
3e B.
Men zegt, 't was door Elia haar voorspeld.
1e B.
Izebel was van toorn, van schrik en smart
Verwilderd, ontrouw aan haar hooge trots
Wijl éen profetenwoord nu waarheid werd
En nog een ander dreigt.
2e B.
Ja alles dreigt
Nu om die koningsvrouw, wier sterke geest
Ons éens bedwong. Nu vouwt haar macht zich samen
Terwijl de haat om haar zoo weeldrig wast
Als een verlaten akker doornen draagt.
1e B.
En Israel wordt een doodenhuis gelijk.
Hoe velen vielen in der goden twist!
Jehu's en Hanans ijver, gloeiend fel
Brandt onmeedoogend alle stoppels af
Die niet gekiemd zijn uit Jehova's graan.
De heuvlen worden van haar kroon beroofd
Het altaar van de Baal, en elke boom
Die 't volk vereerde, en simpel offer bracht
Wordt nu tot timmerhout voor smaadlijk doel.
2e B.
Ja, Jehu - sinds zijn hart gedompeld werd
In Hanans heeten ijver, werd een man
Van ander maaksel. Bloedig boet hij af
Dat hij eens Achabs vriend en makker was.
1e B.
De schare die hem volgt, verkondigt luid
Hoe hij schier blindelings schoot, en Achab trof
En roemen het eens engels wonderwerk.
Hij zelve alleen zwijgt dan bescheiden stil.
Burger.
Ziet gij dien éenen ouden priester daar?
Zijn ijver om den dienst van Israels God
Was mondjesmaat; geen priester van den Baal
Heeft ooit zijn tong gebrand aan 't lauwe sop.
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Nu is het flukskens aan de kook geslagen
Door Jehu's hittigheid.
2e Burg.
Ja, menig man
Zoo klein als groot, werd onverwachts gewaar
Dat Jahwe's dienst een lust des harten is.
Hij zucht: ach Heere, en breekt met veel misbaar
't Baals altaar, dat zijn buurman bouwde, af
Maar heimelijk droeg hij 's nachts het zijne weg.
Eenige burgers:
Jehu trekt met zijn leger in de stad!
Allen.
Hem allen tegemoet!
Brengt palmen aan!
(Allen stroomen door de poort naar buiten).
Jehu, op hetzelfde voorplein, met Zadok, zijn dienaar.

J.
Zadok, ik weet u boven allen trouw
Nu heb ik geen bevel, alleen verzoek
Zooals een vriend het aan een vriend zou doen!
Z.
Mijn handen zijn uw handen, en mijn mond
Als d' uwe, ja mijn ziel als uwe ziel.
Gebied! en al mijn eigen willen ruimt
Mijn hart, en daarin leeft slechts uw bevel.
J.
Ik heb voor u een boodschap, zóo geheim,
Dat ik geen perkament of was vertrouw.
Z.
Spreek, heer, ik luister, en ben stom en doof
Voor alles om mij heen, dat hoort of spreekt.
J.
Ga naar de koningin Izebel, die
In 't binnenhof van dit paleis verblijft.
En zeg haar zóó - verstaat ge - zeg haar zóo En doe geen letter toe of af: zeg dit:
‘Vorstin, van Jehu, die uw dienaar is! Wat is geschied - 't moog ander aanschijn dragen
Zoover 't zijn deel was, werd om u gedaan!
En nog eenmaal biedt koning Jehu u
Zijn liefde, en zoo gij vrouw der vrouwen zijt
Gij zult verstaan! En om zóo groote liefde
Het leed vergeten, dat u Jehu deed!’
(Dienaar af)
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(alleen)
Ach, hoe versmelt mijn kracht in God, voor u
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Mijn koningin, wend ik mijn hart en weg
Ziet gij mij éenmaal slechts genadig aan.
Met zeven sluiers heb ik mijn doen bedekt
Voor 't oog van anderen; maar voor mijzelf
Met zeven zevenmaal - zij gleden af
En - Zions dochter draagt de machtige oogen
Der vrouwe uit Tyrus, en Astarte's blik.
(Af).

Kamer van het paleis. Izebel, Sira.

I.
Geef mijn juweelen, Sira, Jehu komt.
S.
Hoe nu, Izebel?
I.
Heb ge 't niet verstaan?
Ik zeide: Jehu komt. Hij draagt de kroon.
Van het tienstammenrijk. Sleept met zich mee
Een legermacht van razende profeten.
Wier offerrook 't bloed van mijn priesters is.
Verstaat ge 't niet - mijn sluiers en mijn kroon
Den machtige te begroeten.
S.
Wat wilt ge doen?
I.
Daar is een tijd van droefheid en van vreugd.
Nu, d'eene is gegaan, en d'ander komt.
Ja, kind wij hangen 't huikje naar den wind,
Die blaast nu 't zeil van Jehu's scheepje bol,
En - wat verwed - wij varen lustig mee.
Wat handig 't roer gewend, wat schipperskunst,
Dat is Phenicie's dochters wel vertrouwd:
Kom, geef het kleed, dat mij het schoonste tooit,
Mijn diadeem, Astarte's sterresluier.
S.
Dochter van Ithobaal - gij waart altijd
Stoutmoedig in ontwerpen, fel in daden
Maar dit is dwaasheid van ontzinde smart
Of dolle moed! Wilt ge 't verderf omhelzen?
Kent gij de haat niet van 't gezweepte volk?
I.
Ik ken de liefde van hun grooten vorst.
Stel u gerust, mijn doen is wijsbedacht
Weer bood een koning mij zijn liefde aan
Eens konings liefde wordt niet licht versmaad
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En 'k gaf zijn dienaar dus verheugd mijn woord
Dat 'k hem begroeten zou als koningin.
(beiden af)

Het plein vult zich met burgers van Samarie, in feestgewaad, met palmtakken in de handen,
vrouwen met tamboerijnen en muziekinstrumenten; soldaten, priesters. Jehu wordt met gejuich
en muziek begroet. De aanzienlijken spreiden hunne mantels voor zijn voeten.

1e Priester.
Mijn hulde, koning Jehu, moge uw heil
Zeer welig wassen! Hoe mijn hart nu juicht
Dat Israels koningskroon een hoofd omkringt
Dat zich in deemoed voor Jehova buigt.
2e Pr.
Hulde aan uw heiligen ijver, die het werk
Van Achab deed te niet! Wis loont het God!
Gij hebt het altaar van den Baal gebroken
De gruwel van Astarte's huis verdaan.
Het woud der schande met de bijl geveld
En Jahwe's heilig outer opgericht.
Jehu
(tot den eersten priester)
Dank Gode, dat uw hart te rechter tijd
Zich wendde naar den weg van Zijn gebod.
Mij dacht in Achab's tijd, ge waard slechts lauw
En zeer verduldig, waar het gold de Baal.
1e Pr.
Ach, ik verborg mijn weedom. Luid gekrijt
Is niet dan marktgeschrei! God kent het hart,
En weet, hoe 'k in mijn bidvertrek verstoken
Hem om dit uur van uitkomst heb gesmeekt.
2e Pr.
Maar nu zijn onze harten nooit versaagd,
Nooit onze lippen moede tot getuigen
Dat Jahwe is alléen waarachtig God
En Jehu zijn gezalfde!
J.
'k Zeg U dank.
(Luid gejuich onder de menigte).

Izebel (verschijnt op de trappen van het paleis; zij is gekleed als Astarte; allen schrikken terug,
behalve Jehu die haar verrukt aanziet).

Izebel.
Jehu, is alles wel?
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J.
O, koningin, 't is alles wonderwel!
I.
Is dit zoo zeker? Is niet Achab dood?
Zijt gij niet Zimri, moordenaar van zijn heer?
Wat Zimri, eens was dit een schandenaam,
Een laffe sluiper moet nu Jehu heeten.
Hij was een beest, en sloeg een dronken beest,
Maar hebt gij Achab niet als groot gekend?
Hebt gij dat hooge licht in Israel
Gebluscht om d'olie voor uzelf te rooven?
Die kostelijke olie werd meteen verstort
Omdat zij in mijn hart besloten was,
En dat werd door uw valsche pijl doorboord
Wijl 't steeds de wacht hield nevens Achabs borst.
Zie Jehu, toen mijn groote koning stierf
Was 't mij een onrust en een staag verwijt
Dat ik nog 't leven had: ik spreek mij vrij:
't Was, vrome Jehu, om u dit te doen.
Nu is mijn werk gedaan, en 'k ben bereid!
Uw vloekprofeten van een god, dien ik
Niet ken, niet kennen wil, voorzegden mij
Mijn graf zou wezen in den buik der honden.
Ik lachte, en waande, 't was hun scherpe haat.
Nu wensch ik zelve mij geen eedler graf.
De honden hebben koningsbloed gelikt,
En 't is een eer in Israel, hond te zijn,
Nu zoo mijn pracht der mannen is vergaan!
Izebel is nu enkel been en vleesch,
Wat beter leven had, ging elders heen.
'k Ben nu een bete, voor den heeten muil
Van honden goed genoeg, maar toch te goed
Voor Jehu's kus, als die vol eerbied is.
Hoe kon een zotte waan u zoo bevangen,
Dat, wie eenmaal met Achab feestte 't feest
Van liefde en lust; die tot den bodem dronk
Beker van glorie en van trots, aan U....
J. (schreeuwt)
Is hier dan niemand, die het met mij houdt
(Izebel wordt door eenige hovelingen doorstoken).
Weg met die vrouw, werp haar het venster uit.
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(Hij gaat de trappen van het paleis op, toegejuicht door het volk).

Kamer in het paleis van Samarie. Avond. Jehu, Hanan.

H.
Nu staat de macht onwrikbaar in uw huis:
Een zuil, gegrondvest op Jehova's dienst.
De adder, die zich tegen u verhief
Hebt gij den kop verpletterd, maar zij deed
Uw verzenen geen letzel.
J.
Dank zij God! (H. af)
J.
(alleen).
Jehu, voorwaar, dit was een fraai begin
Om zoo als afgezweepte slaaf te staan
Voor d'oogen van uw volk! - Mijn koningin
Mijn dierbre koningin - nooit in het uur
Van diepsten hartstocht had 'k u zoo lief
Als toen mijn mond het wreede vonnis sprak,
Volvoerd, eer 't was gesproken. 'k Haat mijzelf
Mijn koningschap en kroon, en bijna God!
Toch heb ik God gedankt. Mijn lippen waren
Gewillig, in mijn hart opstandigheid!
Dienaar komt op.

D.
Mijn heer en vorst; wij zochten, naar bevel
Naar t' lijk der koningin, maar vonden 't niet
Waar 't neergestort was langs de zuilentrap.
Wij gingen verder - bij den waterput
Verjoegen wij een hongerige troep
Zwervende honden; grommend vochten ze om
Afzichtelijke buit: 't verscheurde lijk
Der koningin; 't geschonden aangezicht
Was niet meer kenbaar, maar het rijk sieraad
Dat in het licht van onze fakkels blonk,
Gaf ons bewijs, dat dit Izebel was.
J.
Laat, wat van 't lichaam rest, begraven worden
In 't vorstengraf. - Zij was eens konings vrouw,
Een koningsdochter!
(Dienaar af).
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(alleen) Ach, mijn koningin
Welk huiverend gericht! welk schrikkelijk woord
Werd aan uw lichaam waar!
Hanan en een Krijgsoverste.

Krijgsoverste.
Mijn vorst, het volk begeert u nog te zien
In glans van majesteit; de priesters offeren
Profeten profeteeren! Heel Samarie
Juicht in het blijde heil, dat wederom
Het volk van Israel Jahwe'e erfdeel werd.
Hanan.
(leidt Jehu bij de hand naar voren)
Zie Israel, uw koning!
Heil U Jehu,
Gij wreker van Gods eer! Hersteller
Van Jahwe's dienst, verwinnaar van den Baal!
(Jehu toegejuicht door het volk).

EINDE.
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Vondel
1587-1679.
Kunst en karakterschets.
Door H. Laman Trip - de Beaufort.
‘Eeuwigh gaet voor oogenblick.’

Hoofdstuk I.
Ochtend.
Op een zomerschen avond, tijdens de oogenblikken dat van de neergaande zon de
hemelen in brandgloed stonden, dreunde een zware bolderwagen Utrecht binnen,
sukkelde in een sjokgangentje tot voor een kleine herberg op het Domplein, waar
werd stilgehouden; de voerman bond de leidsels om de zweep en sprong op den
grond, uit den wagen klommen een man, twee kinderen, een jongen en een meisje
en ten laatste een jonge vrouw, die een klein wiegekindje in haar armen hield; voordat
ze haar voet op het wiel zette, draaide ze zich nog om, pakte een schoone luierdoek
mee, die te drogen hing tusschen twee stokken onder de wagenhuif.
De waard, die deze heele doening bedaard aanzag, keek zijn nieuwe gasten polsend
aan, en bood hun, al zagen ze er armelijk uit, toch een gedekte tafel, niet in de volle
gelagkamer, maar in een eigen vertrek aan.
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De moeder vroeg hem, of er genoeg te eten was, ze waren allen moe, want ze hadden
een lange en moeilijke reis achter den rug.
Toen de waard heenging, ontknoopte ze haar lijf en gaf het kleintje de borst; de
vader met de twee andere kinderen, die uit moeheid begonnen te zeuren, ging even
de straat op: juist van de Domtoren beierde het zeven uren, het kleine ventje met een
levendig belangstellend gezicht, boog zich heel achterover, om te zien, waar toch
die mooie klokslag vandaan kwam....
De waard vroeg aan den koetsier, wat voor menschen zijn nieuwe gasten eigenlijk
waren; de voerman vertelde hem, dat ze over Frankfort heel van Keulen aan den Rijn
kwamen. De man heette Vondel, het waren Doopsgezinden, die vroeger te Antwerpen
gewoond hadden, vandaar uit voor hun geloof gevlucht waren naar Keulen, en die
nu om dezelfde reden naar Utrecht trokken. 't Zijn goede menschen, voegde hij er
aan toe, ingetogen en zedig ‘'t is eveneens als of ik met Joseph en Maria over wegh
reize’1.).
Het gezin woonde slechts kort te Utrecht; te Amsterdam zag de handelsgeest van
den ouden Vondel beter vooruitzichten; in de Warmoesstraat opende hij een
kousenhandel, voldeed zijn plicht aan de stadstresorieren en deed den poorters-eed.
Zijn oudste zoon, de negenjarige Joost, werd niet meer naar school gestuurd; het
was noode gedwongen, want hij kende alleen nog maar lezen en schrijven, en het
kind was verzot op boeken. Zijn moeder, die zelf een heele liederschat uit haar hoofd
kende, had er smaak in, dat de kleine Joost op alles en op iedereen rijmpjes en
dichtsels maakte, in het geheimste van haar gemoed droomde ze wel eens, dat die
jongen met zijn zwart-bruin golvend haar een dichter, maar dan ook een gróót dichter
zou worden....
Het ging den ouden Vondel goed in Amsterdam; zonder te groote moeite kon hij
zijn zeven kinderen groot brengen; er werd zelfs besloten, dat Willem, de jongste,
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een jongen met glashelder verstand zou studeeren in de rechten; de dochters groeiden
als bloeiende rozen op; de oudste, Clementia, met haar rappen geest en daadlustigheid
hielp in den winkel en in het huishouden, de moeder trok haar dikwijls boven de
broers en zusters voor, dit gaf weleens aanleiding tot oneenigheid tusschen de anderen,
die elk goed van den tongriem gesneden waren.
Wat ze aan den jongen Joost hadden, dat wisten de ouders zelf nog niet; wel had
hij een hart van goud, maar meestal hield hij zich zoo afgezonderd van de overigen;
bij oogenblikken van een uitbundige vroolijkheid, meestentijds echter zwaarmoedig
gestemd.
Een enkele maal kwam hij onverwacht op een bruiloftsfeest met een gedicht voor
den dag; het meest hield hij echter ervan om met koopers over de zaken van binnenen
buitenland te praten, daar was hij zoo mee vervuld, dat bij den moord van Hendrik
den vierden van Frankrijk, een lang treurdicht door hem geschreven werd.
In al zijn verzen sprak hij van vrede en geloof als eersten grond voor 's menschen
geluk.
Hij werd lid van ‘de Lavendelbloem’, de Brabantsche rederijkers kamer, en
vergaderde geregeld mee in de Nes, boven de kleine vischhal. Zoowel zijn werk als
zijn wezen werden omluwd door weemoed, die als zware morgenmist zoo dikwijls
de jonkheid omneveld, de jonkheid, die alles zou willen en nog maar aarzelend weet,
in welke richting te kunnen.
Even meerderjarig, werd Joost genoot in de zaak en trouwde in dat zelfde jaar een
welgestelde jonge dochter uit de buurt, Mayke de Wolff. Voorloopig bleven ze bij
hun moeder inwonen; in het drukke huis veroverde Joost zich toch eenzaamheid
genoeg om voor zich zelf door te werken, hij leerde en vertaalde veel fransch en las
met de ongebreideldheid van den zelfontwikkelaar, waardoor hij zich een bonte
mengeling van feiten verzamelde. Onder het volk in de stad, zoowel als in het land,
heerschte een opgeluchte stemming; de lange
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Spaansche strijdjaren schenen voorbij, en het jonge geslacht, waartoe Joost behoorde,
begon te gelooven aan de mogelijkheid van een algeheelen vrede, Joost zelf voelde
die vrijwording van de Vereenigde Nederlanden als zulk een wonder, dat 't hem deed
denken aan het heirleger van Israelieten, den langen stoet ruiters, paarden en wagens,
die, verlost uit de slavernij, ongestoord voorttrokken door de droge bedding van de
Roode Zee.
En zoo sterk doortrilde deze landstoestand zijn gemoed, dat hij er een drama over
schreef: ‘Het Pascha.’
Het stuk kwam uit kort na zijn huwelijk; een fransche opdracht bewees zijn
uitgebreide en smaakvolle zelfontwikkeling.
Hij zelf schreef, dat het stuk gemaakt was ter eere Gods en tot nut der menschen.
En van al zijn lateren arbeid, in de zestig werkjaren, die nog zouden volgen, zou
ditzelfde te zeggen zijn.
In het Pascha spel is reeds een zekere doordringendheid van visie, een wijdheid
en diepte van nadenken; 't is mooi van gezien natuurleven, zooals de beschrijving
van de schapenkudde op den berg Horeb: ‘De witgewolde zee,’ de wijze van noemen
der zonninge oevers van den Nijl en het rijke Palestinaland, waarheen het onderdrukte
Israelieten volk smacht.’
In den trotschen, hoogmoedigen Pharao is reeds de kiem aanwezig van den nog
trotscher, nog hoogmoediger Lucifer, die voor geen macht zich buigen wil.
't Stuk als geheel, hoe sterk ook in zijn gegeven en hoe goed in bijzonderheden,
blijft toch zwak in zijn uitwerking, Vondel zelf zal het echter veel gegeven hebben,
't was de eerste maal, dat hij een groot werk tot afronding bracht, dat hem bovendien
de bewustwording van zijn talent gaf. De Brabantsche Kamer voerde het voor een
groot publiek op.
Dit alles gebeurde in het eerste jaar van hun huwelijk; in het tweede jaar was er
een andere gebeurtenis, stiller, maar niet minder groot, Joost en Mayken werden
ouders.
En voor jonggetrouwden is geen ontroering dieper,
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dan te speuren de allereerste zuchten van hunne tweeeenigheid.
Joost zou de kleine menschen-bloesem heeten, tegelijk naar zijn vader en
grootvader.
De leden hunner Doopsgezinde kerk vormden den kring, waar de ouders afleiding
en omgang zochten.
Deze groep menschen waren een soort Christenen, die vonden, dat 't geloof in de
eerste plaats iets persoonlijks, iets innerlijks was, dat het zijn waarde eerst kreeg in
omzetting tot daden ten bate van den medemensch.
Aangezien ze in tegenstelling met de Calvinisten een geringe waarde toekenden
aan de macht der predikanten, werden ze door een groot deel der Hervormers
geminacht.
Vele dezer Doopsgezinden, die als de oude Vondels om hun geloof vervolgd waren
geworden, hadden uit hun jeugd het besef bewaard, dat veel verdriet, veel armoede
en taaiheid noodig is bij hen, die willen leven in eigen geloof.
In elke omgeving, waar Vondel kwam, werd hij spoedig gewaardeerd: zoo ook
bij de Doopsgezinden te Amsterdam, die hem als hun diaken kozen.
Ondertusschen arbeidde Vondel in een gulzige drift om te weten door; hij leerde
Italiaansch, las in vervoering Tasso, ontmoette een Engelschman, met wien hij Latijn
studeerde en stolde zijn denken en gevoelen dezer jaren in bijschriften, die hij maakte
bij het plaatwerk ‘Den Gulden Winckel’ en de ‘Waranda der Dieren’, typeerde verder
Oud-Testamentische Persoonlijkheden: ‘de Helden Godes.’
In al deze schrifturen zijn regels te vinden, die reeds van een zuivere kunst zijn,
vooral daar, waar het geldt het beschrijven van boomen, planten en dieren.
‘Als 't Riet dat van de wint al stadigh word gheboghen;
Als 't wankelbaere Riet dat ziddert, schud en beeft,
Voor d'alderminste koelt' die langs de velden zweeft’2.).

Weer schreef Vondel een tooneelspel: ‘Hierusalem verwoest’, een epischen klaagzang
in vijf bedrijven, waarin
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hoofdpersoon is het van weelde dronken Jerusalem, de stad, die aan haar eigen zatheid
ten gronde is gegaan.
Daar is iets zwaars, iets droefgeestig in zijn voelen en denken van deze jaren; als
de jonge koopman eens buiten onder een eik ligt uit te rusten, dit staat onder het
gedicht gekrabbeld, schrijft hij een vrome beschouwing over ‘Zedigh gedicht vande
de ydelheijd der menschen en wanckelbaerheijd der Koningh-rijcken.’
Telkens drukten hem buien van melancholie; wat zag hij om zich heen? Ging niet
alles voorbij, menschen zoo goed als dingen, en waren 't niet alleen de zorgen en
moeiten, die bleven?
Onbestemde verlangens naar den dood stegen telkens in hem op, lichaam en geest
waren ziek, een borstlijden hinderde hem; eenmaal schrijft hij, dat bij 't zien van een
zwaluw, die zich herbergt aan den gevel van een naburig huis, bij hem zelf de smacht
opkomt deze aarde te ontvluchten en
En doet ons hemelwaerts vaeck suchten om het graf
................ nestlen
Daer 't goud gestarnt in 't blau Torkoijs soo flonckerende barnt3.)

Vielen zijn geloofsgenooten, de Doopsgezinden, die in den regel weinig voor tooneel
voelden, hem lastig, of weegt tengevolge van zijn zwakheid elke plicht van buitenaf
te zwaar? In ieder geval neemt hij zijn ontslag als diaken, en terwijl zijn verhouding
tot de kerkgenooten minder nauw werd, kreeg hij omgang met nieuwe kennissen,
menschen van ontwikkeling en ervaring, vol belangstelling voor de zelfstandigwording
van het Nederduitsche Taaleigen.
Vondel raakte bevriend met den Remonstrant en Indoloog Laurens Reaal,
oud-gouverneur der Molukken, ook een goed latinist; met Hooft, den Drossaart van
Muiden, kwamen ze geregeld bij elkaar op den toenmaals deftigen Zeedijk ten huize
van den jovialen gastheer Roemer Visscher om gezamelijk Seneca te vertalen.
Van de eene gezelligheid kwam Vondel in de andere,
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hij werd huisvriend op Scheijbeek, de buitenplaats te Beverwijk, waar woonde de
familie Baeck, een vader van twee aantrekkelijke dochters; doordat diens zoon weer
verzwagerd was met Hooft, kwam Vondel keer op keer te gast op het Muiderslot,
ontmoette daar tegelijk met Roemer Visscher zijn zoo gevierde dochters Anna en
Tesschelschade, den muzikalen Sweelinck, den even geleerden als galanten Huyghens,
Leidsche hoogleeraren, de Pauwen, de van Beuningens, de Blauws, magistraten van
Amsterdam, de leden van den Hoogen raad, Doublet, van den Honaert, kortom een
rijke schaar van menschen, die ieder naar hun gezindheid, - de een was catholiek, de
ander Remonstrant, - hun leven zoo niet altijd in de diepte dan toch wel in de breedte
uitleefden, en die hier binnen het Muiderslot door de onvolprezen begaafdheid van
Hooft als gastheer allen tot hun recht kwamen.
Vondel ontbloeide.
Een bloesemblije levensvreugd doortrok zijn wezen; hij verliefde op het
groen-en-gele Gooiland, op het elzenbosch rondom het slot, altijd vol duiven-gekir
en musschengetjetter, op het lispelen der pluimwuivende sparren van het Muiderslot,
op de blauwe waterwijdheden van de Zuiderzee, die hij zag van uit zijn kamer, hij
lekkertandde van de kleurig en keurig opgedischte schotels, van den Spaanschen
muscadel, zoo fijn, dat Baeck ervan zei, dat ze eerst geroken, dan geproefd en eindelijk
gedronken moest worden.
Er is geen feestgelegenheid, of de goedhartige jonge Vondel met zijn
gemakkelijkheid van rijmen maakt een gedicht, en er welden liederen in hem op, die
gelijken op de zangerige zangen van den grootsten liereman uit onze vroegere
letterkunde: Breêroô.
Een nieuwe stemming, waar ten slotte geen mensch buiten kan en die Vondel nooit
meer geheel zal verlaten komt over hem: de speelsche argeloosheid.
Zegh mij, meisje die soo netjes
Poezelachtigh zijt, en vetjes,
Levend, helder, wel gedaen;
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Waer van mooghje soo wel tieren
Daer al d'andre arme dieren
Bleeck en treurigh quijnen gaen?
Eetje slaetje met een eitje?
Drinckje niet dan schapeweitje?
Pluckje moesjen uijt den tuijn?
Backje struijfjes van de kruijtjes?
Treckje heen, nae zomerbuitjes,
Om lampreij en knijn in duijn?
Zwemje in lachjes en genughjes?
Leeft uw geest in zoete kluchjes?
Springht uw zieltjen in uw lijf?
Erfje niet als heijl, en zegen?
Benje juijst van pas geregen,
Niet te los, noch niet te stijf?(4.)

Een durvende en begeerende leeflust borrelt in Vondel op. In een gezellig samenzijn,
waar een geestelijke atmosfeer is, kunnen de genietingen werken als bewegende
krachten gelijk bloesemknoppen in de mildheid der zon, gaan hart en gemoed open,
zorg en lasten glijden weg, en de mensch voelt zich zoo mei-jong en lentesterk....
Een bronwel vol durvenden en begeerenden leeflust stroomde in Vondel op, zijn
belangstelling naar menschen en dingen sloeg uit naar alle kanten, zijn even
ontvankelijk als heftig gemoed werd van alle zijden overrompeld; meer dan ooit leeft
hij geestelijk mee de toestanden en gebeurtenissen van het land en van Europa.
Vondel is noch nu noch later ooit een politicus, ooit een wijsgeer geworden; hij
kon ten slotte niet polemiseeren noch redeneeren; deze of gene partijschap heeft voor
hem als zoodanig geen belangrijkheid, noch de remonstranten, noch de calvinisten,
noch de kerkelijke neutralen, of welke ook heeft hij ooit getracht te overreden, in al
zijn lof en blaam is slechts te merken, hoe ten slotte een leer als wetenschappelijke
waarheid hem steenkoud liet; niet om de leer was het hem te doen, maar om de
aanhangers, en dan niet de groote of de kleine luiden, van de hoogte zijn ze immers
allen gelijk, maar gansch
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die menschenmenigte, gansch die schare bewoog hem; van af nu zal dit ééne groote
hem telkens beheerschen; in hoeverre de menschheid in de tijdelijke dingen dezer
wereld bewogen wordt naar de Eeuwigheid.
Zijn oude idealen, Vrede en Geloof kwamen weer op, maar veel stralender, veel
brandender.
Over het land was bij het sluiten van het Twaalfjarig Bestand een adem van vrede
gegaan, maar wat hadden de jaren gebracht? Een allerbittersten strijd tusschen
geloofsgenooten, een getwist zonder einde over de eenige waarheid, die elkeen
meende gevonden te hebben en derhalve uitstalde in zijn leer.
Vondel schuwt de Bijbelkundigen en jaren later nog schrijft hij ‘die booze spin
der Schriftgeleertheijt’5.).
Hij moest hebben, niet slechts menschen van hoofd, maar menschen van hart, en
ineens meent hij zoo iemand te vinden in den Stadhouder Frederick Hendrick.
Frederick Hendrick wilde de twee partijen voor en tegen Oldenbarneveldt
verzoenen, Frederick Hendrick wenschte geloofseenheid boven geloofsverdeeldheid.
Vondels hart jubelt, telkens bezingt hij Frederick's beeltenis:
‘Wie, die dit aenschijn siet, moet in liefde blaken?6.)
Waer dit gelaet op straelt, daer moet een hart ontdoyen,6.)

Frederick Hendrick zal de vorst zijn, die vrede brengt in het land.
‘Ick sie hoe als een kleed de vrede 't land bedeckt
Ick hoor Vorst Frederick van alle tongen roemen.8.)

Zijn stadhouderschap luidt hij in met het fanfarelied:
‘Hollandsche Maeghden, vlecht Oranje met laurieren,
En kransset Frederick............8.)

Elke nieuwe liefde is voor Vondel een stormgolf, die hem overrolde; alles wat
Frederick Hendrick geldt, wat zijn persoon toebehoort, is hem dierbaar, en hij moet
dichten op zijn beeltenis, zijn helm, zijn pluim, zijn rusting,
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zijn paard, zijn zadel, want al deze dingen zijn het symbool van dengeen, die ze bezit.
Vondel is de oprechte lofdichter, die niet weet, wat vleien of pluimstrijken is,
omdat zijn bewondering is van het zuiverste gehalte: een vorm van ootmoedige liefde.
Het regeerderschap op zich zelf, het zij als magistraat of vorst, had zijn grootste
bewondering, want hij zag in hen de herders der groote menigte, die zonder doel,
zonder richting maar voort leeft. Om hun hooggeplaatsheid alleen zou hij een
Stadhouder nooit bewonderd hebben, dat heeft hij genoeg bewezen in zijn erger en
wrevel over den Stadhouder Willem de Tweede; wanneer de mensch hem tegenstond,
dan kon zijn stand of staat hem geen stroohalm schelen.
Er zijn oogenblikken, dat Vondel in zijn lof overdreven aandoet, vooral in zijn
latere op Hugo de Groot en Koningin Christina van Zweden; de grond hiervan is
niet, dat de schrijver bombast heeft gegeven, maar dat hij in een vervoering is
vervallen, die wij onmogelijk meer kunnen navoelen, Vondels vuurziel, hetzij lovende
of hekelende, stond terstond in lichte laaie!
Zijn onverzadigde weethonger doet hem met een inslokkende belangstelling lezen
en werken; zijn jongere broer Willem te Leiden, die was ingeschreven als student in
de rechten en een studie reis naar Orleans en Italië maakte, wekt Vondels studie-lust
nog in hooger mate op.
Later op zijn ouden dag, toen Vondel de jaren in, de jaren uit, zoo onoverzienbaar
veel had gewerkt en verwerkt, kon hij in zijn kinderlijken eenvoud nog dikwijls
zeggen, dat ‘hij wel kon schreien wanneer hij aan de wetenschap van zijn broer
Willem dacht.’
In 1625 werd hem geboren zijn dochtertje Saartje, een zonnig menschenkindje, vol
jeugd, vol vreugd.
Lang reeds had Vondel zich verdiept in de van-Oldenbarneveldt-gebeurtenis; eerst
bij het heengaan van
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Prins Maurits kan hij zijn verbolgenheid vrijelijk, naar hij althans meent, uiten.
Maar dan is 't ook, alsof hem den muilkorf afvalt. Eerst zullen 't enkele gedichten
zijn, waaronder 't Geuse-Vesper met zijn voortreffelijk eerste couplet, waar Vondel
zijn overloopend gemoed over de terechtstelling, die hij gewoonweg een moord
noemt, kan uiten.
Geruimen tijd had Vondel den drang om van de Oldenbarneveldt-stof een treurspel
te maken, maar hoe zou dit kunnen, waar bijna alle betrokkenen tot de levenden
behoorden?
Een zijner kennissen zette hem er eens toe aan en gaf hem den raad het te doen
op een ander meer gelijksoortig onderwerp, dit gaf Vondel de ingeving het verhaal
van den Griekschen Palamedes, een lotgenoot van Oldenbarneveldt, daartoe te
gebruiken. Zonder dat zijn huisgenooten het wisten, toog hij aan 't werk; er wordt
verhaald, hoe Mayke onder aan de trap, die naar zijn kamer leidde, het laatste
ontstellende bericht uit den Haag, dat de prins stervende was, haar man kwam
toeroepen, en dat Vondel terugriep, dat hij hem zou uitluien:
‘Laat hem sterven. Ik belui hem vast’1.).
Het stuk verscheen met den ondertitel ‘De vermoorde Onnoozelheid,’ onnoozelheid
in den zin van onschuld; de inhoud was van af den eersten regel tot aan den
allerlaatsten een bijtende en kermende aanklacht tegen de kerkelijke partij, die de
terechtstelling op den Lands-Advocaat volvoerd had.
Het geheele boek was als een vulkanische uitbarsting; niets, niemand werd ontzien,
Vondel's geheele Luciferistische geest, die wel buigt uit overtuiging, maar nooit voor
overheersching, stond in vlam.
De eersten van stad en lande, die aan het rechtsgeding van den raadpensionaris
hadden deelgenomen waren er persoonlijk in aangeklaagd; het sterkst had Vondel
zijn hamer doen vallen op de kerkelijken, de Contra-Remonstranten, die ondanks
hun Bijbelschheid, onzuivere
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praktijken dreven, en de aanzetters van dezen schanddaad waren geweest.
Het is opmerkelijk, hoe hierin ook weer Vondels partijloosheid uit komt, op de
kwestie zelf gaat hij ten slotte niet in; Vondels diepst bewogen denken heeft zich
nooit in argumenteeren of redeneeren kunnen uiten, zijn gedachten zetten steeds in
beelden om, 't is zijn hart, dat hem zoo en niet anders doet zien.
Hij wil niet ontleden, maar ontkleeden; de waarheid ontmantelen, het zijn ontdoen
van den schijn.
En hij deed het met de drift van zijn vuurziel, die was noch bezonnen, noch
bezonken.
In letterlijken zin: de kogel was door de kerk, het tumult brak los.
Het boek werd van overheidswege bij alle boekhandelaren in beslag genomen; de
schrijver vervolgd wegens Majesteitsschennis, een doodvonnis zou hierop mogelijk
zijn. Zoowel de vroedschap te Amsterdam, als het Hof van Holland te 's Gravenhage
wilde Vondel voor zich dagen. Andries Bicker, schepen van Amsterdam, wat
voornaamheid en macht aangaat schier een souverein, antwoordde het Hof van
Holland, dat de taak der Amsterdamsche schepenen overbodig werd, wanneer den
Haag ze wegvoerde: ‘Als men onze burgers naar den Haagh zal voeren, wat hebben
wij dan hier te doen.’
Vondel was de opschudding ontloopen naar zijn zuster Clemenske, de weduwe
de Wolff.
Maar familieleden zijn zelden barmhartig tegenover verwanten, die hun naam,
lezer denk eens hun naam, al is het in de eerlijkste trouw, in opspraak brengen.
Wel gaf zijn zuster haar broer voedsel en onderdak, maar de zaak werd niet bekeken
en Vondel bovendien terecht gewezen, dat hij dat geschrijf, dat hem zelf maar in 't
nauw bracht, moest laten, dat het voor hem beter ware, indien hij niet als dichter,
maar als koopman verder leefde.
Nog kokend en bloedwarm antwoordde hij haar, dat hij nog verder wilde gaan in
het uitzeggen der waarheid:
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‘Ik zal dat volk de waarheid nog scherper zeggen’1.).
Ten huize van zijn zuster koortste hij neer op papier 't eene hekeldicht na 't andere,
maar op haar aanhouden smeet hij ze in het vuur, intusschen, vreezende dat zijn
verblijfplaats, die hem bovendien niet al te weldoende was, ontdekt zou worden,
zocht hij herbergzaamheid op Scheijbeek in Beverwijk, bij zijn vriend Baeck. Daar
vond hij open deur en open hart.
Na eenige dagen compareerde de schrijver van Palamedes voor de Amsterdamsche
heeren en kwam met een geldboete vrij.
Het boek had nu een schandaal-succes en, ofschoon het eerst veertig jaar later ten
tooneele zou komen, volgden de drukken elkaar op.
Bij iedereen was er belangstelling voor. Daar wordt verhaald, dat Oldenbarneveldts
schoonzoon, een gunsteling van Frederick Hendrick, het den stadhouder voorlas tot
groote belangstelling van den Prins.
En de schrijver zelf, haalde hij ruimer adem nu 't vonnis hem niet aan zijn leven
had geraakt?
Arme Vondel!
Er was iets verbrokkeld in hem, iets gespleten.
Voor 't eerst heeft hij wrangbitter geproefd, dat de beker der eerlijkheid een
lijdensbeker is, dat de waarheid in haar betrekkelijkheid altijd bevochten zal worden.
Hij gaat weer aan melancholieën lijden; zijn medicus geeft hem den raad liever
niet te schrijven; Vondel antwoordde eenvoudig, dat hij het niet kon laten: ‘Heet mij
liever te sterven.’1.)
Langen tijd zou hij echter niet tot schrijven komen, hij is angstig bedroefd, zonder
reden, hij mijmert veel. Wat wil hij? Weet hij 't zelf? Wat is zijn levensdoel? Waar
wil hij heen? De geeselaar worden van zijn volk? Moest hij partij kiezen, naar de
Remonstranten overgaan, wat wilde hij?
Hij wil niets. Vondel heeft nooit iets gewild; zoo doelbewust is hij nooit geweest.
Zijn natuur tot in haar teerste vezel is spontaniteit, terugwerkende op het groote
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groeiende leven rondom hem, zijn levenssappen hebben zich steeds gemengd in de
groote stroomen, maar, en dit is de bewonderenswaardige individualiteit van zulke
spontane naturen, met behoud van èigen kleur en èigen gehalte.
Het is een opgaan, maar niet een vergaan.
Besefte Vondel dit echter zelf? Hij voelde alleen, dat krachten in hem waren
losgebroken, die hij niet wist noch vermoedde, dat voor hem niet was weggelegd te
zijn een droomfantast, noch een kluizenaar-geleerde, maar dat hij was ingesleurd
middenin de wereld, dat hij moest meemaken haar wisselingen, haar worstelingen,
zijn eerste en oude idealen: geloof en vrede kwamen weer op, en soms voelde hij
zich weer den mijmerzieken jongeling, die op een heeten zomerdag onder de schaduw
van boomgetak wakende droomt over de ‘IJdelheijd der menschen en wankelbaarheijd
der Koninghrijken.’1.)
Er zijn oogenblikken, dat hij wel wenschte te weten, wat vroolijkheid is: ‘hoe
vroolijk een mensch te moede was.’1.)

Hoofdstuk II.
Middaghoogte.
Gedurende lange jaren zal Vondel nu met geweld de kerkelijke partij bestrijden, in
een reeks van hekeldichten; de Remonstranten zullen hem daarom tot een van de
hunnen willen rekenen, vooral wanneer hij een keer aan hun Avondmaal deelneemt,
Vondel schaart zich echter noch bij dezen noch bij wie ook, het is hem slechts te
doen om de onverdraagzaamheid der Calvinisten uit te roeien; zijn hekeldichten zijn
ook noch christelijk, noch onchristelijk, hij belacht, bespot, beschimpt, bevloekt in
fonkelende woordkracht de heele bende der Kerkelijkheid, die met het Boek des
Vredes in de hand een onbeperkte tyranny uitoefende; de Contra Remonstranten op
hun
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beurt maakten Vondel uit voor een Satanskind, maar Vondel bekreunde zich weinig
of niet om hun ban-geschrijf; een blad voor den mond houden, dat kon hij niet; hij
wordt telkens persoonlijk, Dominee Trigland een der grootste mannen onder de
confessioneelen, den man met het griezelig hartelooze gezicht, die ongelukkigerwijs
een rooden neus heeft, noemde Vondel: Haen Kalkoen.
Kalkoentje is wat root van vel
En suijver geus
Omdat de Rhijnsche muscadel
Mat al het suijver nat
Van 't Heijdelbergsche vat
Trekt in zijn neus29.).

En de jonge Vondel is noch beleefd, noch ingetoomd, hij scheldt ze uit voor
‘Aertsbacchanten, paepen in 't swart, dubbele geuzen, Haentje dickkoppen,
stocknatten, draeckoppen, heijligh advocaten, Paepentrossen, weselskroost, rechten
gecken, halve specken, meesterskanjaart,’ zijn antwoorden waren voor 't volk
alarmroepen, trompetstooten, om van iedereen gehoord te worden, zooals hij zelf
onder een hekeldicht schreef:
Gemaeckt om op de brug te singen
Al zouwer Reijntje uijt sijn vel om springen7.).

De kerkeraad bande hem van het Avondmaal en van de Heilige Sacramenten; maar
zelden antwoordt Vondel op de hem rechtstreeks gegeven steken, om hem zelf was
het immers niet te doen, maar het was om de groote menigte, die valschelijk geleid
werd.
En ook in dit schitterend gehekel is Vondel partijloos en zonder beginsel, zou ik
haast zeggen; de grondoorzaak, den twist, die eigenlijk was een strijd, of de Kerk
dan wel het Parlement overwicht zou hebben in het Maatschappelijk leven dezer
gewesten, roert hij niet aan. De theologische Hooggeleerden kegelt hij met z'n allen
omver in De Boeren Categismus, een gesprek tusschen Boer en Student, dat aldus
begint:
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Boer:
Ick bid u, onderwijst mijn' botheijd
Wat is de faculteijt der Godheijd?
Student:
Vier esels sotter als de sotheijd
Boer:
Hoe kent men esels?
Student:
Aen haer ooren
Boer:
Wie siet haer dan voor menschen aen?
Student:
Die waent, een beest voor mensch magh gaen,
Als't kan op achter pooten staen.

Vondel is de spontane natuurgeest, die als een kind huilt, wanneer hij verdriet heeft,
als 'n straatjongen schimpt, wanneer hij boos wordt, en wanneer hij plezier heeft, 't
met volle borst uitzingt. Een afzonderlijke plaats onder de Hekeldichten is het
Decretum Horribile, waar hij zegt in een hartstocht van een tot hart en nieren
bedroefden Profeet Jeremia, dat de leer der voorbeschikking geen leer Gods kàn zijn;
de jonge moeder met haar pasgeborene in den schoot spreekt hij toe, zeggende, dat
God nooit zifting zal houden tusschen de uitverkorenen en gebannenen.
‘Mijn' kraam siel, sijt getroost, ghij hebt op uwe sij'
Jehova, die uw saed al meer bemint, als ghij,
De hemel is haer erf. hij locktse met sijn stem,
Hij sameltse in den schoot van 't nieuw' Jerusalem.
Veel liefelijcker als een klock-hen met haar' wiecken
Beschaduwt en beschermt het ongepluijmde kiecken.

Wat is het leven onuitputtelijk rijk voor hem, die met een open gemoed het tegemoet
gaat!
Gemeenschap is voor Vondel een teeken des levens; ‘wat eenzaam leeft is levend
dood’ zelf gemeenschapsmensch zijnde, is zijn lijden en vreugde meest collectief;
is er een algemeene emotie, dan wordt zijn ziel terstond bevleugeld; wanneer Prins
Frederick Hendrick vader wordt, jubelt en joedelt Vondel het uit, het kind heeft hij
lief, omdat hij den vader bemint, in zijn vreugde ziet hij weer een beeld, nu vol
sappige kleuren en zomerzonnigheid.
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O hoe salig is 't te duijcken
Onder den Oranjeboom;
Bij een kristalijnen stroom
Gouden appelen te pluijcken
En te ruijcken geur en lucht
Van die schoone Oranjevrucht29.).

Een droevig verlies treft hem ineens: zijn broer Willem de trots en de sier van de
familie, die zoo vloeiend Italiaansch schreef, dat zelfs Hooft er aan fijnproefde, stierf
plotseling. Als straks Vondel voor zijn zaken naar Denemarken moet, en hij rijdt
door de donkerte en stilte der Saksische bosschen, dan zal hij, naar hij zelf later
vertelt, telkens voor zich zien staan het beeld van den afgestorvene.
De strijd tusschen de Remonstranten en Contra-Remonstranten woedt steeds meer
door; de eerste botsing had plaats gehad, toen de eerste Remonstranten, vergaderd
bij de Montalbaenstoren, door het gepeupel overvallen werden, 't huis werd op staande
voet met afbraak bedreigd, een troep menschen klommen op 't dak, en begonnen met
de daad; de militaire bezetting kwam ter plaatse en beschoot de oproerigen. De
Remonstrantsche predikanten even goed als de Contra-Remonstrantsche Godgeleerden
wilden elkander bevechten, gooiden mekaar Bijbelteksten en Bijbeluitleggingen om
't hoofd; elkeen wilde 't allerlaatste woord hebben, ieder dacht voor zich zelf volmaakt
gelijk te hebben, en wilde derhalve anderen zijn meening in boomen; is het wonder,
dat de Lucifergeest, die in Vondel stak, later zou verklaren, dat hij zijn kroon alleen
zou buigen voor God?
Dezelfde Vondel, die meedoogenloos zijn tegenstanders kon hekelen, had in den
omgang met geliefden en vrienden een teerhartigheid, die veel zachter was dan versch
gevallen sneeuw. Dit is te beleven uit de stemming, die heerscht in zijn
Troostgedichten.
En troost is wel de allermooiste vorm van een liefde,
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die alles hoopt, alles gelooft en alles verdraagt; troost is medelijden, maar bovendien
is het meer dan dat; troost lijdt de smart mee, maar daarnaast doet ze weer òpleven
het besef, dat er ter wereld geen verdriet is zoo groot, dat 't gansche leven erin
vernietigd zou zijn; troost voelt de droefheid van de smart, maar daarnaast de
levendheid van 't geluk; daarom zal de trooster eenerzijds mede-lijden en anderszijds
opwekken; wanneer Christus zóó mede-lijdt met de moeder van Lazarus, dat Hij zelf
weende, geeft Hij haar toch nog meer dan Zijn tranen. Hij gaat tot de doodenspelonk
om het leven op te roepen; wanneer Hij later als gekruisigde de smart ziet van Zijn
moeder en den discipel, dien Hij lief heeft, breekt Hij hen los uit de verslagenheid
door hun te wijzen op nieuwe eischen van het leven.
Wanneer nu Vondel, bij het heengaan van diens vrouw, Huijghens Heer van
Zuylichem toespreekt: ‘Is Zuijlichem een stercke suijl?’ dan zal hij nadruk leggen
op de onvergankelijkheid van haar leven: ‘d'Afsetsels daer haer siel in leeft.. Men
siet de Moeder in haer kinderen.’
Tot viermaal toe schrijft Vondel troostregels bij het heengaan der kinderen van
zijn vriend Professor Vossius; het echtst zijn wel dezen bij den dood van zijn jongen
zoon....
‘Benij uw soon den hemel niet,
De hemel treckt, aij, laet hem los.
Men klaeght, indien de kiele strand,
Maer niet, wanneerse rijck gelaên,
Uijt den verbolgen Oceaan
In een behoude haven land.

Wordt een ikzuchtige natuur door smart aangedaan, dan schept ze er een zeker
behagen in zich zelf te bepeinzen; bij Vondel echter zal elke smart zijn leedaanvoeling
tot anderen doen toenemen. Hij, die telkens en altijd maar weer opnieuw door zijn
vader-zijn heeft geleden,
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zal steeds andere teleurgestelde ouderharten balsem en lafenis toedienen.
Telkens gleden er schaduwen over Vondel's leven heen: eerst stierf zijn jongetje
Constantijn, toen zijn dochtertje Saartje, de vreugde van het gezin en de vreugde van
de buurt:
‘En, vlugh te voet, in 't slingertouwtje sprong;
Of zoet Fiane song,
En huppelde, in het reijtje
Om 't lieve lodderaijtje;
Of dreef, gevolgt dan een wackren troep,
Den rinckelenden hoep
De straten door...............
En had dat soete leven
Om geld noch goet gegeven.’30.)

Vondels omgang met andere menschen is onafzienbaar groot geweest; alles sprak
tot hem, de natuur in al haar vormen-rijkheid, het gebeuren in het heden als in 't
verleden, maar vooral de wereld der menschen; en dat alles beleefde hij geestelijk
mee met een doordringendheid, die alleen mogelijk is aan naturen, tot een geweldige
spankracht instaat.
Vondel zocht geen contact, maar had contact daar, waar hij 't wenschte. Gelijkheid
van gemoed was voor Vondel de voornaamste bestaansgrond voor omgang, in ‘de
Leeuwendalers’ herhaalt hij dit:
Gelijckheit niet van goet en staet, maer van gemoedt:
Gelijckheit van gemoedt best vreden en vrientschap voedt.

Standverschil was er te dier tijde in Amsterdam, toch overheerschte 't niet; was het
er niet geweest, dan zou dit eer een vervlakking van geest getuigen, want het echte
standverschil berust op een onderscheiding van geaardheid tengevolge van
omstandigheden, of gewoontes, een anders-zijn van den eenen mensch of
menschengroep tegenover den ander.
Een onderscheid maar geen minderheid.
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Vondel is er niet minder om, dat hij thuis brood met bokking at en op Muiden, ‘mooie
schotels van levende braessems, karpers, snoecken, baersen in boter, doorvlochten
met groen slijmkroos en andere watergenuchten,’ dat hij nooit anders draagt dan een
wit linnen kraag met overslagen, en Huijghens dezelfden van cierlijke kant.
Men erkenne het, elk onderscheid, elke aristocratie schept atmosfeer; de
maatschappij is vol van aristocratieën, den adel van handel, van wetenschap, van
kunst; den kunstenaar Vondel was de adellijkste adel toebedeeld: die van het karakter.
Stemmingsmensch als hij was, gebeurde het dikwijls, dat hij bij een
vriendenmaaltijd aanzat en weinig sprak, ‘geen geluid uitsloeg,’ tot ineens hij uitviel
en dan op geheel onverwachte wijze. Als hij wou, kon hij gemakkelijk spreken, op
de straat, aan de haven, op de volle markten praatte hij met bootslui, schippers,
kramers, neringdoenden, matrozen en kinderen, om, zooals een tijdgenoot vertelt
van hem, nieuwe woorden en uitdrukkingen op te vangen. Vondel had een gedurigen
omgang met de schilders en architecten; herhaaldelijk maakte hij bijschriften bij hun
werk; in de opdracht van het tooneelspel ‘de Gebroeders’ geeft hij zijn groote
bewondering voor Rubens te kennen, tot drie maal toe, zoo vertelt hij zelf, is hij door
't zien van een schilderwerk opgewekt tot de conceptie van een tooneelwerk; een
Rubens stuk is de aanleiding tot het schrijven der Gebroeders geweest.
Wanneer Vondel schilder- en schrijfkunst vergelijkt, haalt hij Plutarchus' woorden
aan, die een schilderij noemt, stomme poezie, en poezie een sprekend schilderij.
Zijn waardeering voor beeldende kunsten is echter meer wetenschappelijk dan
kunstzinnig; zijn weethonger moet overal gestild worden, en ten slotte is het
onderwerp hem honderd maal weer waard dan de uitvoering.
Vondel zelf is in zijn scherpte van zegging als schrijver een van de eerste schilders
geweest, hij heeft gezien het wonderspel van kleur, lijn en beweging.
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Beter dan er over te schrijven is het aan enkele voorbeelden te toetsen.
‘De koperen hemel dreunt. zijn sloten springen open.’10.)
‘De blanckghepluijmde zwaen haer weelde uijt 't water schept
En d'oijevaer op 't dack met zijnen klepel klept.’11.)
‘De vloed weerstreeft den wïnd, de winden aen het hollen,
Omwentelen den vloed, en doen de golven rollen.’(25.)
‘Stuurluijden grijs van kop.’12.)
‘En dat de vijver van den hove, met den gloor
Der son was overspreijd, die op het water beefde
Met straelend spiegelgoud, 't welck in 't quicksilver leefde.’

't Uiterlijk leven boeide hem om zijn mooi, èn om zijn samenhang met het innerlijke,
verborgen leven.
Zoo laet d' onzichtbaerheit zich door iets zichtbaers mercken13.)

Het gansche aarde-leven, zou men kunnen zeggen, bracht Vondel nader tot zijn God.
‘En van, en uit, en door, en om dien Godt ontstaen
Bewogen worden, en geboren en vergaen’13.).

Overal zag hij, dat de heerlijkheid er was, maar dat de weg daartoe lijden is: zoo ging
het bij volken, zoo ging het bij den enkeling, zoo ging het bij de planten; Vondel
heeft het aan den lijve en ziel ondervonden, dat het zaad moet splijten, wil het de
kiem voortbrengen, de rijpe korenhalm moet gedorscht worden, wil ze tot spijze
bereid zijn.
Menschen en dingen zuigen dezen mensch dan aan, en in het bizonder al datgene,
wat de stad Amsterdam van dezen omsluit.
Amsterdam........
Amsterdam in de gouden glans van de Gouden Eeuw...
Wat een springende fontein van leefkrachten en schoonheden!
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‘Wat waetren worden niet beschaduwt van haer seijlen?
En sleept de wereld in, met overlaeden kiele?’14.)

Amsterdam.... dat was voor Vondel het in de zon parelend IJ, vol goud witte zeilen,
de markten vol polsend leven, waar klanken lawaaiden, kleuren en reuken woelden,
waar doedelzakblazers joelden, de spekkoopers en vogelwijven omriepen hun duiven
en kalkoenen, de landslui uit Wieringen hun zoglammeren aanprezen, de
rozijnen-koopman met heesche stem schorde: ‘de murrewe, de murrewe,’ waar
Engelsche tooneelspelers kwamen en speelden het verhaal van den Koningszoon
Hamlet.
Amsterdam...., dat waren de volle straten met huilende, spelende, lachende
kinderen, aan het rommelpotten op Vastenavond, aan het sterloopen in den
Adventstijd, omtrekkende met een koekring op Palmpaasch, met de Pinksterbloem
op Pinksteren, het heele jaar door spelende, dan Hansje-sokken, dan bikkelen, dan
hoepelen, dan Haasje-over, dan kruip door sluip door....
Amsterdam.... dat waren de schutterij-optochten, trompet-muziek, tromgeroffel,
stoeten met vlaggen en vanen, staalgrijze, stijfgeharnaste piekeniers en musketiers,
bedekt met stormhoeden, waarop de van den wind heen en weder bewogen veeren;
kapiteins en luitenants in zwart fluweel, licht blauw besjerpt, kousen van rood en
groen en grijs en geel....
Amsterdam.... dat waren de pleinen, dreunend van de hossend-trossende menigte,
de herbergen tjokvol met Joden, Turken, Armeniërs, Italianen en Perzen.
Amsterdam.... dat waren de regenten, machtiger dan elke stadhouder, regenten,
die ambten vergaven, oorlogen verklaarden, vrede sloten, dat waren de kooplui, die
hun vingers legden op den geheelen aardbol; dat waren de treklustige burgers, die
uitvoeren naar onbekende zeeën, op des Hemels en der Golven genade, den weg
zoekend op gis van zon, maan en sterren....
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Amsterdam.... zelf de Arbeider van den dag en nacht, de groote contante betaler, die
brood en vleesch had, voor iedereen, die arbeidde!
‘Eere zij Goden en Amsterdam!’15.).

Hoofdstuk III.
Middag.
Een zekere Dr. Coster, medicus, en veelzijdig begaafd mensch, had te Amsterdam
gesticht: een Duitsche Academie met de bedoeling, dat hier op neutraler en
kunstzinniger wijze dan dit aan de Leidsche Hoogeschool geschiedde, Kunsten en
Wetenschappen onderricht zouden worden.
Uitgezonderd de theologie, werden alle vakken opgenomen en in de Nederlandsche
taal onderwezen, ook de tooneelspeelkunst kwam op het programma, De kerkelijke
Catholieken evenals de Prostestant Orthodoxen hadden begrijplijkerwijs weinig met
de nieuwe beweging op, Vondel en velen van zijn vrienden en kennissen verbonden
zich echter wel aan deze Volksuniversiteit.
Als Hoogeschool kon zij zich door tegenwerking niet handhaven; na
ineengesmolten te zijn met de Rederijkerskamer ‘de Egelantier’ kondigde ze zich
vanaf 1635 uitsluitend als een Tooneelspeelhuis aan. Zoo was geworden de
Amsterdamsche Schouwburg, een allerheugelijkste gebeurtenis, op den feestavond,
den tweeden Kerstdag was bepaald, zou voor het eerst worden opgevoerd Vondel's
‘Gijsbrecht van Aemstel.’
De overheid greep in en hield de voorstelling op, omdat zij angstig was, dat door
de kloosterscène de Roomschen gestreeld zouden worden; de vroedschapraad
hamerden er tegen; de kerkeraad wilde het stuk verboden hebben, Vondels vrienden
pleitten, wat ze konden, tot ten slotte op 4 Januari de voorstelling werd toegestaan;
vele der
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verre omstanders bleven bij hun meening, dat aan het heele werk een wierook-geurtje
hing; het geestdriftige publiek echter, dat de zaal overvulde, nam het stuk aan.
Voor de eerste maal had Vondel in een tooneelwerk kunnen onderbrengen het
groote wereldgebeuren, het worden, ten-ondergaan en weer opkomen van de
verwoesting van heel een stad, en die stad was zijn Amsterdam, en haar ondergang
ook die van zijn verdediger, den grooten Gijsbrecht.
Vondel had diep gezien in het beweeg van menschen en volken; een ondergang
kan als de vooravond worden van een grootschen opgang der stad:
...........‘zal met grooter glans uit asch en stof verrijsen
Want d'opperste beleit zijn zaeken wonderbaar.’

En Gijsbrecht van Aemstel wordt door den Engel Rafael gezegd, zijn ballingschap
te aanvaarden, want de godheid zal hem geleiden, een mist zal zijn schip omnevelen,
een hemelsche glans zal de leidstar der bootslui zijn, de ballings-plaats zal worden
het vette Pruissenland, en eenmaal na de wenteling van vele jaren zal hij, Gijsbrecht,
Nieuw-Holland bouwen en zijn kinderen en kindskinderen klimmen....
...........‘den bergh op van 't geluck.’

Gijsbrecht zelf, de overwonnene, de overmeesterde legt zijn harnas gewillig af, staakt
zijn tegenweer tegenover de menschen, is overwonnen, is overmeesterd, doch op
hetzelfde oogenblik een held Gods, omdat hij zich gelaten overgeeft, niet aan zijn
tegenstanders, maar aan de hoogere Macht, aanvaardend een nieuw leven.
Hoe kwam Vondel ertoe in een van de reien van den Gijsbrecht een huwelijkslied
te geven met een intensiteit. zooals nog nooit te voren?
Eenigen tijd geleden was Mayke, zijn vrouw, in zijn armen heengegaan.
Die droefheid had hem zoo onttakeld, dat, vier en een
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half jaar later, hij nog aan Hugo de Groot schreef, dat het hem niet mogelijk is, het
werk, waar hij aan bezig was, Constantijn de Groote, weder ter hand te nemen.
‘Mijn moedt heeft sedert den doodt van mijne saalige huisvrouw een krak
gekregen’1.).
Maijke was lange jaren geweest: de moeder van zijn kinderen, de zorg van zijn
handelszaak, en ach, maar waarom dit alles op te sommen, dat is nog maar zoo weinig,
dat zijn immers maar daden, het grootste was, dat sinds hun eerste toenadering zich
het wonder had verdiept:
‘Smolt liefde ziel met ziel
En hart met hart te gader.’(16.)

En wat is in huwelijksliefde voor Vondel de hoofdader? niet de lust, niet de koestering,
maar de trouw.
De trouw, want in haar sterft de dood, ze overduurt den tijd en is afglans van de
eeuwigheid.
Zoo had Vondel gestaan tegenover de smart, als een Jacobsmensch, totdat zijn
heupgebeent everwrongen werd, worstelend met zijn tegenstander, hem afsmeekend
niet van hem af te gaan alvorens hem te zegenen.
Twee jaar na de uitgave van ‘Gijsbrecht’ verscheen een ander spel ‘De Maeghden’
een gedramatiseerde heiligengeschiedenis, waarin de heilige Ursula met haar maegen,
liefde en leven trotseeren om ten slotte gewillig den dood in te gaan, naar een nieuw
leven; evenals ‘de Gebroeders’ evenals de gemartelde Majesteit Maria Stuart.
En lachend gaan deze martelaren naar die onbekende kusten van de overzij.
Vondel, die zich zijn stukken gespeeld en niet alleen gelezen voorstelde, gaf in
het tooneelspel ‘de Gebroeders’ voor het eerst nauwkeurig de symbolische
costumeering aan, benevens aanteekeningen, betreffende een priesterkoor in vier
partijen. De David-persoonlijkheid, die Vondel hierna nog tot tweemaal toe als
hoofdpersoon zou nemen, is als Vondel zelf de teerhartige, wien 't pijn kost streng-
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heid uit te oefenen, en die uit een diep rechtvaardigheidsgevoel er toch telkenmale
toe zal komen.
Hugo de Groot las ‘de Gebroeders’ met groote ingenomenheid; dat was voor
Vondel, die elk woord, dat de Groot hem schreef, las, herlas en spelde, geen kleine
voldoening, maar de Groot, die op krachtige wijze Vondel steeds aanspoorde, drong
er op aan, dat hij het stuk van Constantijn de Groote zou hervatten.
De voorbereiding van dit stuk, een studie, die voor Vondel van zulk een onschatbare
waarde is geweest, zou niet tot uitrijping van een kunstwerk komen.
Vondel, die het stuk herhaalde malen hervatte, is er ten slotte zoo mistroostig onder
geworden, dat hij jaren later het onbeëindigd manuscript vernietigd heeft.
Tot driemaal toe is het bekend, dat Vondel in een groot werk is blijven steken, in
de ontwikkelingsgang van Vondel is dit van belang; het kan zijn een mislukking, het
kan evengoed wezen een plotselinge uitgroeiing van den auteur boven zijn onderwerp.
Gebrek aan arbeidzaamheid zal het bij Vondel onder alle mogelijkheden nooit
geweest zijn, want deze is in heel dat een-en-negentigjarig leven reusachtig geweest.
Wanneer hij werkte, vertaalde of las, was 't hem steeds te doen om het wezen, niet
om de feiten, met een slordigheid, die echter geniaal was, raasde hij allerlei
wetenschappen, allerlei boeken, allerlei talen, allerlei tijden door, en uit deze
chaotische hoeveelheid weten behield hij zich zonder eenige moeite, dit is de
genialiteit, door een hem in alles bijblijvend ontroeringsvermogen, de synthese.
Wetenschap was voor hem tenslotte bijzakelijk in deze groote levenswandel van
geboorte naar dood.
De wijsgeerige rede is hem een vreemde gebleven, ze kon hem immers niet geven
een geldige maatstaf tusschen goed en kwaad, ze was ten slotte toch onvermogend
om rust te brengen in zijn golvende ziel.
‘Veel weten brengt geen zegen.’

Een jaar na ‘de Gebroeders’ gaf Vondel een stuk uit,
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dat onder al zijn tooneelspelen, de geur der meeste intimiteit heeft ‘Joseph in Dothan’,
de wreede jeugdervaringen van den mijmerenden herdersknaap.
‘het hemelkint in de zorg der Englen.’

In zijn opdracht verhaalt Vondel, dat hem het Josephkind, de zijzacht-harige, zoo
lief is, dat 't indringen in zijn wezen hem menigmaal 't harte raakte.
En de liefhebbende Vondel verlustigt zich dan ook in Ruben, den heethartigen
broer, die den jongen Joseph koestert en beschermt als een vogel zijn nestjong.
Het heele stuk, zooals dit steeds zal wezen in Vondels meest geslaagde werk, is
sterk visueel, zoowe lin de reien, als in de dialogen. Al dadelijk in het begin komt
dit uit: Joseph slapend in het veld; vroeg op den morgen ontwaakt hij, terwijl het
zonlicht nog aarzelend de nevelen doorblinkt, de loeiënde en blatende kudden komen
de heuvelhoogten af, en de droomgrage Joseph staat langzaam, langzaam op.
Op ‘Joseph in Dothan’ volgt ‘Joseph in Egypte’, dat, door den aard van zijn
gegeven, den in vleeschlijke verzoeking komenden Joseph, door Vondel niet tot
volheid is gebracht.
Potiphars vrouw is te veel begrip gebleven, terwijl ze als incorporatie van den
hartstocht, een magnetische verlokking had moeten zijn.
In deze vrouwen-typen zal Vondel nooit slagen, hij heeft 't besef, maar niet 't
bewustzijn, wat de slangvrouw is.

Hoofdstuk IV.
Renaissance, Humanisme, en Reformatie hadden dit gemeen, dat ze alle drie waren
een loswording, een vrijwording van knellende banden, een gaan van gebondenheid
naar vrijheid.
Deze geestelijke bewegingen waren, als alle stroomen ten eeuwige dage zijn,
grootendeels een weerkaatsing van
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de economische maatschappij, die in de eeuw van Vondel zich geheel nieuw uit de
Middeleeuwen ontwikkeld had: het volk woelde zich steeds verder los van Kerk en
Heerendwang, de mensch als enkeling zocht zich als koopman of handwerker een
eigen bestaan, hij waagde zich alleen in den strijd om het brood.
Een geestelijke onafhankelijkheid werd door deze economische zelfstandigheid
als van zelf opgewekt.
Men zocht, greep naar eigen geestelijk voedsel. De renaissancist ging geheel den
wereldlijken kant uit, op jacht naar schoone wijsheid, men denke aan de Borgia's,
de Medici's, de humanist ging liefst terug naar de Oudheid om daar het wijze, maar
bovenal het goede te vinden, een der grootsten, Erasmus, schreef neer in een zijner
samenspraken: ‘Sancte Socrates, ora pro nobis’; de reformator wilde ook een
wedergeboorte, een vernieuwing echter meer uitsluitend op het gebied der Godsdienst,
een geloof gezuiverd van kerkelijke en menschelijke tusschenkomst.
Van deze drie groepen zullen slechts de eersten in de volle beteekenis van het
woord bandeloos blijven, en derhalve ontaarden, de humanisten vervielen veelal in
een autoriteitsgeloof, een verslaving, aan alles wat classiek was, terwijl de
reformatoren zich opsloten in een verknechting aan eigen-wijsheid, die de een den
ander wilde opdringen.
Deze drie stroomingen: Renaissance, Humanisme, Reformatie zijn natuurlijk
kunstmatige afscheidingen, in werkelijkheid cirkelden zij telkens door mekaar heen,
men denke zich nooit een zeventiende-eeuwer volstrekt renaissancist, volstrekt
humanist of volstrekt reformator.
Zij waren de groote luchtzuigingen, die alle zielen overwoeien, met dat verschil,
dat de eene mensch ontving een suizelingtje, en nauwlijks bewogen werd, en dat de
andere mensch door een overstorming werd meegesleurd of opgetrokken.
De pracht en de kracht dezer omwentelingen worden vooral bepaald door de
eerlijke intensiteit, waarmee ge-
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broken wordt met het oude, en gezocht wordt naar het nieuwe.
Vondel is in de goede en in de mingoede beteekenis van het woord humanist
geweest, dat is, dat hij eenerzijds is doorgedrongen en ingedrongen in de kracht, en
heerlijkheid der Ouden. Virgilius noemde hij zijn ‘Parnasheilige’ Plato vindt hij
‘goddelijk’, maar anderszijds is dit ook, dat hij den classieken een te grensloozen,
te kritiekloozen eerbied heeft toegedragen.
Hij wilde hen navolgen, hij keek hen als 't ware naar de oogen, hij is er trotsch op,
dat het tooneelspel ‘Jeptha’ voldoet aan de stelregels van Aristoteles, hij versiert zijn
stijl te pas en te onpas met mythologische beeldspraak, en al is hij hierin kind en
slachtoffer van zijn tijd, toch valt 't niet goed te praten.
Voor Vondel zullen alle leerstukken, alle stroomingen maar tot op zekere diepte
van invloed zijn, want ten slotte is de onderstroom van zijn wezen, de oerkracht, die
hem van minuut tot minuut voortbewoog: zijn geloof.
Hij is geloovig tot in merg en been, tot in hart en nieren.
Hij kent geen tusschending, zijn geloof is absoluut en behoort, wat zijn geaardheid
betreft, tot het soort volksgeloof van een Luther, die zeide: ‘Rund und rein, alles
geglaubt oder nichts geglaubt!’
Naast dit is een honger en een dorst, Vondel ingeschapen, en dat vanaf zijn eerste
jeugd, toen hij met zijn ouders om der geloove wille in armoede en ontbering
voorttrok: dat was de behoefte aan Vrede.
Dat begrip Vrede zou worden de groote schakel tusschen hem en Hugo de Groot:
wat Vondel bezong, bedichtte, zou in Huig den eersten geleerde vinden, die het
juridisch opbouwde.
Een Godsrijk moet een vrederijk zijn, dat heeft Vondel geloofd van zijn eersten
tot zijn laatsten dag met een ongeschokte zekerheid. De gemeenschap moest worden
een broederschap. De Christenen moeten overwinnen, Christus over den mensch en
de Christen over de menschheid.
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In allen strijd ziet hij als oorzaak geheel geen Godsgeloof, want waar God woont,
daar zal ook de vrede meewonen.
De Constantijn-studie nu had hem in nauwe aanraking gebracht met de eerste
Christenheid.
Leer en wezen der oudste Christen-gemeente, dat waren tegelijk de constitueerende
elementen der Roomsche, de eerste en de oudste aller kerken. Partij kiezen tusschen
secten haatte Vondel, de Hervormden waren zooveel hoofden, zooveel secten, hun
tijrannisch optreden kon noch de mensch, noch de kunstenaar Vondel verdragen en
toch.... zijn Bijbel had hij lief, hartstochtelijk lief, en zijn Godsbesef was hem het
levendigste leven.
Ook had de gemeenschapsmensch Vondel behoefte zijn leed, maar vooral zijn
vreugde te deelen.
En zijn liefde tot de menschheid deed hem altijd maar weer naar die menschheid
toegaan.
Wat was zijn geloof?
‘Evangelie met de liefde samengevat in het eenige woord bemin.
Als alle waarlijk karakter-grooten was Vondel kinderlijk, dit rekene men hem niet
als bekoorlijke zwakheid aan, want het kind-zijn geeft de onschuld, de spontaneïteit.
Kinderen kunnen uit hun geloof alles, ze grijpen naar de zonnestralen en de sterren,
ze zijn gelukkig bij 't zien alleen.
De Christus heeft een diepe waarheid gezegd, dat het Koninkrijk Gods den kinderen
is geopenbaard, de uitgegroeide mensch zal iets, iets van deze kinder-onbewustheid
ongerept moeten houden, wil hij binnentreden in het Koninkrijk der wonderen.
Naarmate de mensch onbewust, gevoelsmensch is, naar die mate zal hij krachtens
zijne gaven de wereld overwinnen; als kunstenaar door kunstwerken, als wijze door
waarheid, als held door daden, als mensch door liefde.
Neen lezer, dit zijn geen groote woorden, dit zijn kleine woorden in verhouding
tot wat ze moeten zeggen.
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O zeker, de armen, die eerst willen weten, moeten altijd eerst hebben het waarom
der dingen, maar het oogenblik zal komen, dat dezen als Pilatus zullen uitroepen:
‘Wat is, waarheid,’ en dat, terwijl de Waarheid recht voor hen staat, hen in de oogen
blikt.
Maria-naturen behoeven niet te weten, om alles te begrijpen; ze zijn de planten,
die voelen, waar het licht is en hun steel er naar toewenden. Vondel's God was geen
baker-God, geen Lieve-Heer, geen Vader-in-den-Hemel, geen Sint Nicolaas-God,
die goed is voor de goeden en streng voor de stouten.’ In zijn dramatisch, als in zijn
bespiegelend werk heeft hij telkens in een groote subtiliteit van woorden getracht de
met woorden niet te bereiken Godheid aan te duiden. Één eigenschap slechts heeft
hij de Goddelijkheid toegekend, dat is de enkelheid.
In zijn Bespiegelingen van Godt en Godtsdienst, die hij schreef een jaar of veertien
na zijn Roomsch-wording worstelt en wringt hij zijn gedachten in woorden en noemt
hij God: ‘Eenvoudigste Een, Eenvormighste Een, 't Eewigh Een, Eenighe Enkelcheit.’
Moet hij dit onnoembare beelden, dan zal de schilder Vondel nemen die kleur,
waar alle andere kleuren in worden opgelost, waar alle lijnen in vervloeien: Het licht.
Als Rembrandt, die een Jezus kon schilderen niet mooi of jong of oud, maar
ontdaan van alle hoedanigheid, alléén lichtend, dat is de innerlijke uiterlijkheid van
't zijn.
‘diep in 't grondelooze licht.’19.)
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Inleiding tot de muziekgeschiedenis
Door L. Robert - de Roever.
Aard en beteekenis der muziek en haar verband met geestesleven en
beschaving.
Over aard en beteekenis der muziek is al veel geschreven, eveneens - hoe dwaas het
ons ook lijke, die in het l'art pour l'art-principe zijn opgevoed - over haar doel en
strekking. Men zou over deze muziekesthetiek (en ethiek!) boekdeelen kunnen
naslaan. Meestal laat dit de muziekdilettant achterwege, ook de beroepsmusicus, die,
nadat zijn opleidingstijd voorbij is, zich gewoonlijk hààst, alle in zijn oogen
‘onnoodige ballast’ van theorieën en boekengeleerdheid, over boord te werpen. De
muziekhistoricus echter, en wie in de geschiedenis der muziek belang stelt - het zijn
er weinige! - nemen kennis van die muziekesthetische werken. Hoewel geschiedenis
en schoonheidsleer der muziek niet direkt verwant zijn, er bestaat toch een zekere
samenhang, waardoor het eene niet buiten het andere bestudeerd kan worden.
Verwaarloosde men deze, dan liep men kans erbarmelijk eenzijdig te blijven.
Het zelfde geldt voor een ander verband, dat van muziek- en
beschavingsgeschiedenis; ook dit moet men zich zooveel mogelijk bewust maken,
zelfs al riskeert
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men eenige vergissingen, doordat men hier meer persoonlijke dan wetenschappelijke
gevolgtrekkingen maken kan. Wel wordt hier mee ons studieveld oneindig wijder,
maar hoe verliest het hiermee dan ook alle eentonigheid of dorheid en hoe verruimt
zich onze blik!
Het hier volgende opstel kan als een inleiding in de muziekgeschiedenis worden
beschouwd, omdat het als introductie geeft een klein inzicht in de muziekesthetiek
- ook bij het onderwijs dunkt het mij goed hiermee aan te vangen, het verdiept de
belangstelling in het onderwerp - en verder, nadat dus bij aard en beteekenis der
muziek even is stilgestaan - ook bij de altijd brandend blijvende kwestie's van haar
‘roeping’, ‘grenzen’, en ‘inhoud’ - tot slot het verband der muziekgeschiedenis met
geestesleven en beschaving terloops wordt aangeroerd.
Met het antwoord op de vraag: Wat is muziek? is deze Inleiding in te leiden.
Tallooze definities uit alle tijden zou ik kunnen aanhalen. Ik geef er eenige:
Garlandia1) (13e eeuw): Muziek is de wetenschap der getallen, toegepast op den
klank.
Een andere Middeleeuwsche omschrijving: Ars canendi door de Hollanders vertaald
als: de konst wel te singhen.
Rousseau2): L'art de combiner des sons d'une manière agréable á l'oreille.
Mme de Staël3): Une architecture de sons.
Hanslick4): Eine tönende Arabeske.
Combarieu5): L' art de penser avec des sons.
Riemann6): Ein Ausdruck seelischen Erlebens (waar-

1) Zie Henry Lavoix, ‘La musique au siècle de St.-Louis.’
2) Dictionnaire de musique.
3) Door Liszt vermeld in zijn verzamelde kritieken. Ook de Duitsche Romantieken hebben
architektuur ‘geronnen muziek’ en muziek ‘vloeibare architektuur’ genoemd.
4) ‘Vom Musikalisch Schönen.’
5) ‘La musique, ses lois, son évolution.’
6) ‘Grundrisz der Musikwissenschaft.’
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bij nadruk gelegd wordt op de noodzakelijkheid van ‘Wohlordnung’. De uitdrukking
namelijk is aan 's Kunstenaars eigen esthetische beoordeeling onderworpen). Ook
wil ik hier noemen de omschrijving waarmee Berlioz zijn kritieken ‘à travers chants’
inleidt: ‘Musique, art d'émouvoir par des combinaisons de sons les hommes
intelligents et doués d'organes spéciaux et exercés.’ Hier wordt er dus op gewezen wat ons van den hoogvoelenden Berlioz niet verwondert - dat muziek vooral niet is
voor den ‘gemeenen man’.
Andere definities zijn nog: Dynamometer van het innerlijk leven, en: Poëtische
psychologie.
Hiervan afwijkend zijn misprijzende oordeelen (niet juist definities te noemen)
als die van Mohamed: Muziek is een uitvinding des duivels, of van Plato, die in zijn
Republiek de muziek weren zou, omdat ze - d.w.z. sommige muziek - de groote
zedenbederfster kan zijn. Dergelijke oordeelen wil ik echter uitschakelen, het is dunkt
mij duidelijk dat zij alleen op een bepaald, minderwaardig soort muziek kunnen
slaan, muziek van lagere ‘ethos’ volgens Plato, (wat de moderne Franschman
‘musiquette’ noemt) en het diepere wezen der muziek niet raken. Raken echter de
andere gegeven definities wèl het diepere wezen? Zijn ze volledig? Neen, zelfs
weerspreken ze elkaar, of brengen althans een geheel verschillend karakter der muziek
naar voren. En geen wonder, want niets is zóó duizenderlei en heeft een in den loop
der tijden uiterlijk zoo wisselend karakter. Rousseau's definitie is ontegenzeggelijk
passend in zijn tijd, toen de muziek bovenal salon- en gezelschapskunst was, en dus
de aangename welluidendheid eerste vereischte moest zijn, ‘Poëtische psychologie’
zou daarentegen meer passen bij de op dat tijdstip veel inniger Duitsche muziek. De
uitdrukking ‘architectuur in beweging’ is uitstekend om de Z.-Nederlandsche school
der 15de en 16de eeuw te kenschetsen waar de muzikale constructie werkelijk aan
een gothische wonderbouw doet denken, en die van ‘tönende Arabeske’ zou ik vooral
willen geven aan de
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oud-Italiaansche opera muziek en in 't algemeen aan die van andere zuidelijke volken,
met hun verheerlijking der schoone lijn, der schoonheid zonder meer, zonder bepaalde
gedachte-inhoud.
Doen we nu een greep in de middeleeuwsche definities, dan treft ons die van
Garlandia: ‘De muziek is de wetenschap der getallen, toegepast op den klank’.
Herinnert het ons niet terstond aan de dorre 13e eeuwsche scholastiek, dit nadruk
leggen op de muziek als wetenschap? Zeker, reeds de oudheid gaf dergelijke theorie,
maar hoezeer hebben vaak de middeleeuwen de Pythagoreesche wijsheid in
pijnlijk-nauwkeurige stelsels saamgewrongen, er alle poëzie als 't ware uitpersend!
Dit treft ons wel vaak, wanneer wij in de theorieën der middeleeuwsche
muziekgeleerden belang trachten te stellen. De omschrijving ‘ars canendi’ herinnert
ons dan weer op geheel andere mij dunkt aangenamer wijze aan die reeds ver achter
ons liggende eeuwen; tevens wijst zij op het feit dat er toen nog weinig zelfstandig
instrumentale muziek bestond, of deze althans niet zeer in tel was naast de wèl
hooggeschatte bloeiende zangkunst.
‘Dynamometer van het innerlijk leven’, dit kan dunkt mij in 't bizonder Beethoven
kenmerken, en na hem de Romantieken, en is Combarieu's ‘denken in tonen’ niet
meer typisch voor onzen tijd, waar ook in de muziek zwaarder dan ooit wordt gedacht
en gefilosopheerd? al spreekt dan ook, volgens uitspraak van een groot man, de
toondichter een wijsheid uit, die zijn eigen verstand niet begrijpt? Ja, misschien had
ook Mohamed gelijk, toen hij de muziek een gevaarlijke duivelskunst noemde en
haar als zoodanig verbood en wellicht was Plato's vrees voor de muziek als
zedenbederfster niet ongegrond, daar zij dit inderdaad worden kan in een staat wiens
kracht wordt ondermijnd door te groote welvaart en verslappende luxe.
Echter willen wij één omschrijving vinden die alleen het essentieele geeft,
onaantastbaar voor al het wisselende en toevallige, dat tijdgeest en
tijdsomstandigheden
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er omheen weven, één omschrijving die past voor alle tijden en tevens volledig is.
Kort en krachtig, en aan bovengenoemde eischen beantwoordend dunkt me deze:
Muziek is taal der emotie in gestyleerde klanken.
Ik spreek van ‘taal’. Men zou evengoed van ‘uiting’, ‘uitdrukking’ of ‘mimiek’
kunnen spreken. ‘Taal’ dunkt me echter hier het meestzeggend.
Taal der emotie dus. Niet: van het gevoel; ‘gevoel’ immers is een nawerking,
verstandelijken nawerking min of meer, resultaat, bezinksel als 't ware der
ontroeringen. En juist deze spontane primordiale ontroeringen nu - het in ons roerende,
werkende, wellende, - deze zijn hier, als voor alle kunst, de eerstnoodzakelijke
drijfveer.
Niet echter zijn ze het eenig noodzakelijke. ‘L'emotion sert á tout et ne suffit á
rièn’, zegt Combarieu1) terecht. Want het ordenend verstand moet aanstonds dezen
stroom der emotie leiden, bedwingen zoo noodig en zuiveren; de muzikale inval, uit
hoe geniale fantasie ze ook opwelde, moet aan het objektief verstandelijk oordeel
worden onderworpen; in één woord, de overvloed moet schoonvlietend worden
gemaakt, als Plasschaert2) zegt van kunst in 't algemeen en dit geldt voor muziek als
voor alle kunst. Juist dit is het nu, wat men ‘styleeren’ noemt, en zonder stijl geen
kunst. Stijl (van stilus, de stift waarmee in de was geschreven werd) heeft de
beteekenis gekregen van het het individu karakteriseerende, zijn persoonlijke manier.
(‘Le style c'est l'homme’). Stijl veronderstelt dus altijd een zekere eenheid van
karakter, d.w.z. karakter én eenheid. En zonder ingrijpen van het intellekt, wanneer
alleen ongecontroleerde ontroering, en hartstocht, ontteugeld aan zichzelf overgelaten,
zich uitten, ontstond geen eenheid, geen stijl, dus ook geen kunst. Wanneer de emotie
zich uit in ongestyleerde klank, ontstaat niet veel meer dan.... de ruwe natuurkreet.
En wat nu ligt er al niet tusschen dien kreet

1) ‘La musique, ses lois, son évolution.’
2) ‘19e eeuwsche Hollandsche schilderkunst.’
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en dat wat wij muziek noemen! Een reeks van styleeringen, in welker toepassing de
natuur en het natuurlijk instinkt ons wel te hulp komt, maar waarbij toch ten slotte
een tot zijn volste kracht verzamelde geest het werk volbrengt.
Wat de natuur ons levert, is de primairste klankstyleering, de muzikale toon
namelijk, ontstaan uit regelmaat der geluidstrillingen. Dit ruwe, hoewel toch al
wonderbare gegevene, wordt nu, zelfs door de meest primitieve musicus, de
‘natuur-musicus’ zouden we kunnen zeggen, bij wie het muzikaal instinkt nog haast
het eenig werkzame is, onderworpen aan een volgende styleering: de ordening, de
groepeering, het verbinden dier klanken tot de Melodie. Echter zijn tot melodie
gevormde klanken niet het eenige element dezer primitiefste muziek; voor velen
zelfs is niet klank, niet melodie, het eerste, gewichtigste oer-element, dat voor alles
genoemd moest worden, maar de rythmus (afgeleid waarschijnlijk van het Grieksche
werkwoord ‘reein’ vloeien) ‘Im Anfang was der Rythmus’ zegt Hans von Bülow.
Riemann1) spreekt bij voorkeurvan ‘Agogik’, (Bewegingssnelheid, Tempo) als zijnde
een nog meer elementaire factor. Dit zij toegegeven. Intusschen verstrekt reeds de
natuur wezenlijk rythmische aanduidingen, die direkt kunnen worden nagebootst,
die dus zeer suggestief moeten werken op den natuurmensch (reeds onze hartslag is
een rythme, ons loopen en draven, en zoovele anderen natuurrythmen zouden te
noemen zijn). Melodieën echter geeft de natuur niet, slechts losse, onsamenhangende
muzikale klanken. Zelfs de schoonste ‘melodieën’ der nachtegaal kunnen den
primitieven musicus niet tot direkt voorbeeld strekken, omdat zij geen ‘muziek’ zijn
in de menschelijke beteekenis van het woord, geen aaneenschakeling van klanken
onderworpen aan het ‘onbewust, verborgen tellen en meten’ als Hanslick2) zegt.

1) ‘Musik-Aesthetik.’
2) ‘Vom musikalisch Schönen.’
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Kan het nu zijn dat het rythme, als zijnde de natuur zelf ingeboren, dààrdoor niet
alleen het eerste, maar ook het gewichtigste, krachtigste element is der muziek? Zeker
is het rythme datgene wat een melodie het sterkst karakteriseert, meer haast nog dan
de tonenreeks dier melodie zelf, die zonder rythme geen samenhang, geen gestalte
hebben zou. Moeilijk blijft het intusschen uit te maken of het ‘in den beginne was
de Rythmus’ voor de muziek van alle volken zonder uitzondering gelden kan.
Zuidelijke volken, die zeer rythmisch zijn aangelegd, zullen door handengeklap en
voetengetrappel, door gebaar en dans eer dan door stemverheffing, uiting gegeven
hebben aan hun ontroering, maar of het overal, ook in het noorden precies zóó gegaan
is, valt moeilijk met zekerheid uit te maken. Misschien heeft wel het minder rythmisch
voelende Noorden de melodie éérst uitgevonden!
Wij komen tot een volgende grondstof der muziek, eveneens aan styleering
onderworpen: die van het timbre, dat de kleur geeft aan de melodie en waartoe een
keuze uit de beschikbare instrumenten noodig is. Het natuurvolk zal reeds zijn
krijgszangen anders kleuren dan zijn offerzangen, en, gesteld het had nog geen enkel
instrument uitgedacht, waardoor het blijk kan geven van zijn zin voor instrumentaal
coloriet, het zal het eerste steeds uitstooten in woest gekrijsch en het andere eer laten
voordragen door gedempte vrouwen- of priesterstemmen.
Een ander element is de dynamika, dus het aanzwellen en afnemen van den
klankstroom in sterkte. Ook dit is onmisbaar bij het weergeven der ontroering. Deze
ontroering, vooral de fijnere, dichterlijke, (wij wijken hier dus al van de nog grove
uitingen van het natuurvolk af) heeft, als zijnde van zoo talrijke schakeeringen, ook
ontelbare nuances voor haar uitingen noodig. De dynamika is als 't ware mimiek en
geste in de muziek; samen met het rythme verlevendigt ze de beweging der melodie
en verhoogt de uitdrukkingskracht. Maar het gebaar, van het teerste tot het felste,
moet ook alweer beheerscht zijn, onderworpen aan tucht en stijl.
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Nog één element, en dit heeft zich het laatste ontwikkeld; we vinden het weinig bij
onbeschaafde volken en zelfs in de ondanks haar slechte reputatie niet geheel
barbaarsche middeleeuwen vormt het zich pas na de 9de eeuw; echter blijft, ook dan
nog zijn groei moeizaam, blijkbaar heeft dit het meeste kultuur noodig en kan het
alleen door een reeds fijn beschaafd intellekt worden bevrucht, het is de Harmonie.
De tallooze theoretische werken betreffende de wetten der samenklank, die daar
sinds eeuwen over geschreven zijn en nog steeds over geschreven worden, bewijzen
wel dat er veel meer dan muzikaal instinkt, heel wat intellektueele gaven, heel wat
kunst en kunnen noodig zijn, om, met behulp van harmonieën, de emotie te uiten.
***
Het leek mij wenschelijk op deze ontleding der muziek in haar verschillende
elementen (rythme, melodie, timbre, dynamiek en harmonie) de aandacht te vestigen,
omdat de ontwikkeling, de styleering dezer elementen afzonderlijk en gezamenlijk
- het laatste noemt men dan ‘vorm-styleering’ - datgene is wat juist de
muziekgeschiedenis ons aantoont. Wij zien immers in de muziekgeschiedenis de
ontwikkeling door de eeuwen heen van de primitieve muziek tot ons huidige
gecompliceerde tonenweefsel, gebeuren. De wegen dezer evolutie na te speuren en
open te leggen is de eerste opgaaf van den historicus.
De estheticus heeft met het geven van dezelfde ontleding een andere bedoeling:
hij wil bovenal een indruk geven van het fijn gecompliceerde en tevens machtige
eener kunst als muziek, waarvan de verschillende elementen ieder op zichzelf middel
zijn tot uitdrukking, maar die pas, onderling dooreen geweven en elkaar verbindend,
worden wat wij ‘Muziek’ noemen (op voorbeeld der Grieken, als ieder weet, voor
wie het woord de beteekenis heeft van: de kunst bij uitnemendheid der vereenigde
muzen. Welk een veneratie ligt er dus aan den oorsprong van het woord ten
grondslag!) Hij zal
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er voorts op wijzen hoe moeilijk een zóó gecompliceerde kunst moet zijn in haar
toepassing, en hoeveel muzikaal instinkt èn vernuft èn volharding daarenboven,
noodig moeten zijn, wil men de techniek der compositie meester worden. Zeker, zal
de muziek-verheerlijker voortgaan, muziek is een kunst, die zware eischen stelt aan
hare beoefenaars, die den heelen mensch vergt, en dan nog wel den fijnstbesnaarde,
maar.... (is dit blinde verheerlijking?) ze geeft dan ook in ruil daarvoor iets aan de
menschheid dat hooger en dieper reikt dan het voor andere kunsten bereikbare, ze is
als 't ware voortzetting, uitbreiding daarvan. Want waar is de kunst die ons de ziel
levert zóó onbegrensd, in een zóó geestelijken en toch zinnelijk zóó scherp
waarneembaren vorm, die van het gemoedsleven een zóó direkte emanatie is? Muziek
heeft niet als de plastische kunst de zichtbare, stoflijke vorm en materie noodig als
éénig uitdrukkingsmiddel. Zij behoeft niet dergelijke omweg, in haar uit de ziel zich
onmiddellijk omdat ze ontastbaar is, etherisch als die ziel zelve. En bovendien, wat
leent zich beter voor het weergeven van alle fluctuaties der ontroeringen, als het
vluchtige element van den klank? Zoo ongeveer denkt ieder geestdriftig
muziekliefhebber.
‘Das Beste schliesst man in sich ohne Wort’, is een bekend woord van Goethe.
Inderdaad, er zijn geen woorden voor het beste. En ook niet voor het intiemst
persoonlijke, want is niet juist het meest individueele onuitsprekelijk? Ja, maar niet
onuitsprekelijk voor muziek. Deze niet in woorden vertaalbare oerspraak (ik denk
hier natuurlijk steeds aan subjektieve, niet aan objektieve juist woord-bemiddeling
noodig hebbende ‘programma muziek’) is oneindig genuanceerder en precieser dan
de taal der woorden, die waar het de onthulling geldt van het verborgenste, vaak eer
deformeert wat ze aanraakt, eer verwart dan opheldert. Hoeveel ook van wat muziek
ons voortoovert is van een glans, die door woorden slechts verduisterd, ja
verontheiligd zou kunnen worden.
Doe ik met deze bewering onrecht aan de woordkunst
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of belasterde ik de plastische kunsten door te zeggen dat ook zij niet vermogen de
vibraties der ziel zóó nauwkeurig weer te geven? Zeker, ik geef het toe, ook die
kunsten hebben haar domein waarin zij schitteren en waar de muziek in de schaduw
wordt gesteld. Zoo is muziek onmachtig tot het vertolken van eenig intellektueel
begrip, ook geeft zij geen natuurbeschrijving, schildert zij geen objekt zóó duidelijk
als woord en penseel dat kunnen. Zij is geen kunst van ruimte en rust, geen monument
dat in één oogwenk, één blik wordt omvat. Zij staat niet praktisch tastbaar voor ons
klaar om steeds genoten te kunnen worden zonder tolk of tusschenpersoon; zij eischt
integendeel dikwijls een heir van in- en toegewijden, en zorgen deze dat zij het oor
der luisterenden bereikt, dan nog moet dit zintuig zeer actief zijn, wil de muziek ook
de verbeelding prikkelen en weerklank vinden in de ziel. - Men zou nog tallooze
vergelijkingen kunnen maken, waaruit waarschijnlijk ten slotte wijsgeerig neutraal
te besluiten zou zijn, dat geen kunst boven de andere te verkiezen is en dat niet de
vorm waarin men zich uit er bovenal op aan komt, maar datgene wat men te zeggen
heeft.
Heeft men echter het ‘onuitsprekelijkste’ te zeggen, (ik kom terug tot mijn
uitgangspunt) zijn het de uiterste bewogenheden der ziel die zich een uitweg zoeken,
welnu, hiervoor blijft de muziek de meest welsprekende vertolkster. Wie zal na het
ontkennen van hen die ‘ooren hebben om te hooren?’1)
En toch, hoe geheimzinnig deze taal, ondanks haar welsprekendheid. Maar dit is
niet de schuld der muziek, het is het geheimzinnige leven zelf, dat een
ondoordringbaar mysterie blijft en welks puurste, meest direkte uitdrukking ze is.
***

1) In Ricarda Huch's ‘Blütezeit des Romantik’ vind ik dit citaat van Tieck: ‘Denkt ihr nicht zo
manche Gedanken so fein und geistig, dasz diese sich in verzweiflung in Musik hinein retten
um nur endlich Ruhe zu finden? Ach, ihr liebe Leute, das meiste in der Welt grenzt weit
mehr an einander, als ihr es meint.’
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Ik wees op het sterk individueele wat zich in muziek uitspreekt, - en men behoeft
geen estheticus te zijn om het te hebben opgemerkt - maar bovendien - een andere
reden waarom ze ons zoo'n genot en bevrediging geeft, zoo'n bevrijding en verwijding,
de oorzaak dat ze zoo algemeen genoten wordt - bovendien geeft ze uitdrukking aan
iets algemeen menschelijks. Immers, de hoogste kunst is de machtigst suggestieve,
d.w.z., ze zegt meer dan ze zich bewust is en overschrijdt de grenzen tusschen het
persoonlijke en het algemeene. Deze grens is geen afgrond, neen, de persoonlijkheid
van den kunstenaar is niet van de hem omringende gewone menschenwereld dermate
gescheiden als wel beweerd wordt. Want, bedenken we eens wat hij is, en wat wij
zijn: Hij: de verwijde mensch, in wien verwonderingen, verlangens en ontroeringen
bruisend zijn gebleven, die bij ons zijn opgedroogd, in wien bovendien de natuurlijke
drang buiten zichzelf te treden, zoo onweerstaanbaar sterk is, dat het hem een
scheppings-noodzaak is geworden. En wij? Wij zijn wat hij is, maar onvolledig, voor
9/10 onvolgroeid, afgestorven, mislukte kunstenaars dus, of - dit ‘mislukt’ klinkt zoo
droef en bitter en wij willen immers niet poseeren voor slachtoffers van het leven,
wreed verongelijkte, verminkte genieën? - beter dus, we zijn, - en blijven voor dit
weinige dankbaar - verkleinde kunstenaars.
Hier schiet mij de schoone, beteekenisvolle Grieksche mythe omtrent Dionysos
te binnen, zooals die (volgens Schuré's1) omdichting der mythologische fantasie) door
Orpheus, Griekenland's groote bezieler, in een nieuw licht zou zijn gesteld: Dionysos
namelijk, zoon van Zeus en Persephone (de menschelijke ziel) werd, als ieder weet,
verheerlijkt als God der organische scheppingskracht, der vruchtbaarheid,
levens-energie en levens-vreugde. Echter eindigde het bacchanaal, dat in archaïsche
tijden tot verheerlijking der Godheid strekte, in een verscheurend geweeklaag en een
tot razernij opgezweepte ontzet-

1) ‘L'évolution divine du Sphinx au Christ.’
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ting. Immers bij deze dithyrambe - naam van den koorzang bij den hoe langer hoe
meer geacteerde, enthousiaste Dionysosdienst, waaruit later de machtige tragedie
zal ontstaan - beleefden de Grieken met hun nog zoo kinderlijk levendige verbeelding,
de martelaarsdood van Dionysos; hoe de tot vreugd geborene verscheurd werd door
de woedende Titanen, en de aarde van zijn blijdschap werd beroofd.
Maar dit is niet het einde, troostte nu Orpheus, slechts schijnbaar is de wereld van
hem verlaten: zijn hart kon immers niet vernietigd worden; het leeft voort, en hieruit
worden geboren de genieën en de helden. Maar ook zijn lichaamsdeelen, en de rook
die daaruit opsteeg, ook die konden niet vergaan; Zeus vermengde ze met die der tot
hun straf verbrijzelde Titanen, en vormde hieruit het geslacht der menschen. In
genieën en menschen samen herrijst de godheid dus weer.
Welk een verrukkelijke symboliek! Allen samen bewerken de opstanding van den
goddelijk levenskrachtige. Samen zijn wij hem! En geen wonder wanneer de genieën
bovenal van zijn enthousiasme zijn bezield: zij zijn Dionysos' hart zelve! En geen
wonder wanneer ook wij iets van dit enthousiasme, (de Grieksche uitdrukking voor:
‘God in ons’) van deze opperste verrukking en overstroomende zaligheid in ons
omdragen: ons bezielt Dionysos' adem!
En nu kom ik terug tot mijn uitgangspunt: wij zijn de verkleinde genieën, maar,
dit leert ons de mythe, en men vergete het niet, tusschen hen en ons is verwantschap,
samenhang, geen essentieel, alleen of vooràl een gradueel verschil. Men beschouwe
het genie dus niet als een zonderling, alleenstaand phenomeen, door een afgrond van
onze nietigheid gescheiden, maar eenvoudig als een der onzen, aan wien in hooger
mate de genade der zelfverwezenlijking werd toebedeeld. En deze begenadigde, hij
spreekt tot ons, van zichzelf, direkt uit zijn eigen gemoed, van al wat daar zoo krachtig
en onstuimig in hem leeft en steeds wéér opwelt. En dan.... herinne-
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ren wij ons. Zijn stem wekt in ons op het slapende; het vergetene, versletene,
verdrongene en afgestorvene. Wij hervinden, herkennen. Ook in ons herrijst de
Godheid, ook in ons stroomt weer 's levens volheid, en dit is de genotvolle aandoening
waarvan ik reeds sprak, de bevrijding en verwijding die 's kunstenaars openbaring
ons opent.
In hem dus ons verliezende, onttrokken aan ons zelve, vinden wij onszelve weer.
Het is niet meer zijn hoop, zijn liefde, zijn smart, die hij uitzingt, het is de hoop, de
liefde, de smart zelf, de rein menschelijke ontroeringen, ons aller gemeenschappelijk
goed. Zoo werd dus muziek niet alleen de kunst der innigste intimiteit, maar ook
gemeenschapskunst bij uitnemendheid. Het innerlijk verband van menschen onderling,
nooit voelt men het sterker misschien dan bij deze taal der muziek, die door allen
kan worden verstaan.1) Persoonlijke, en ras-eigenaardigheden kunnen tot het volkomen
verstaan wel eenigszins een beletsel zijn; evenwel zijn dit slechts uiterlijkheden, bij
ijverig indringen geraakt men ook hier tot de kern. - Hoeden wij er ons echter voor,
te beweren dat deze ‘kern’ der muziek iets anders zou zijn dan muziek alleen; dat de
toondichter ‘grooter dingen’ beoogt dan uiting van de als muziek in hem opwellende,
onuitsprekelijke ontroeringen. Zelden of nooit zal het zijn bedoeling, zijn bewust
streven zijn, ons te verheffen of te stichten, gemeenschapszin, liefde tot den naaste
of andere hoogere gevoelens bij ons op te wekken. Wel is dit het geval bij beslist
religieuze, kerkelijk religieuze muziek, waarbij de ontroering ontspringt uit een
bewust en zeer bepaald godsdienstig gevoel; zij dient ook bij den hoorder op dit
zelfde gevoel terug te werken, staat dus waar zij namelijk zijn wil een getuigenis,
een aanvuring tot godsvruchtigheid, in dienst van het Geloof. Maar ik bespreek tot
hiertoe geen muziek in

1) Camille Mauclair spreekt in zijn geestdriftig werk ‘la religion de la Musique’, terecht van
een ‘dépersonnalisation suprême’, die de verrukte melomaan tot vreugdevolle, extatische
eenheid voert met dat groote Leven, waaraan hij beseft het innigste aandeel te hebben, zonder
zichzelf als middelpunt te voelen.
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dienst van wat ook, geen andere dan die ‘slechts muziek’ is, zonder bijvoegelijk
naamwoord dat haar tot eenige bepaalde dienst bestemt, of, als men haar toch
karakteriseeren wil, slechts ‘zuivere’ ‘absolute’ muziek. Niet alleen religieuze muziek,
nog veel andere muziek, b.v. die met ondergelegde tekst, (waarbij de muzikale
uitdrukking altijd min of meer in dienst staat van het dichterlijk woord) is voor 't
oogenblik buiten bespreking. Absolute muziek is uit den aard der zaak zuiver
instrumentaal.
Laat men, hoezeer men ook bij het hooren van deze muziek ‘van lichaam tot ziel’
geworden is, (als de H. Augustinus het uitdrukt) hoezeer men ook haar magische
kracht ondervindt, waardoor zij ons ontheft van het tijdelijke en alledaagsche en ons
doet proeven iets van ‘hemelsche zaligheid’, vooral nooit hiervan spreken als was
dit ‘zedelijk doel’ of ‘strekking’ der muziek. Het is méér, het is grooter wonder, het
is de onwillekeurige, onweerstaanbare uitwerking van het Schoone, dit goddelijke
geschenk.
***
Wat kan, wat mag muziek? Waar eindigt haar domein? Kan, mag ze iets anders zijn
dan ze volgens de omschrijving is: Tolk der ontroering? Hier zou ik weer allerlei
oordeelen kunnen aanvoeren. ‘Gefühl!’ roept Wagner1) ‘In ihrer unendlichen
Steigerung ist die Musik doch immer nur Gefühl! In der Musik wird aller Begriff
Gefühl!’ - Weber2) zegt iets dergelijks zonder het Wagneriaansch pathos, maar met
eenigszins vinnige nadruk: ‘Will die Musik mehr sein als Sprache der Leidenschaften,
so thut sie mehr als sie soll und dann ganz natürlich etwas Schlechtes’.
Eigenaardige uitlatingen nietwaar, uit de pen van toondichters-schilders als Weber
en Wagner! Oppervlakkig geoordeeld: bijna onlogisch. Immers hebben genoemde
componisten weinig ‘absolute’ muziek geschreven in de strikte zin van het woord
en veel minder

1) ‘Wagner an Mathilde Wesendonck. Tagebuchblätter und Briefe.’
2) ‘Hinterlassene Schriften.’
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‘subjektieve’ ontroeringsmuziek, waarbij het subjekt (de componist) zichzelf
objektiveert, - de religieuze muziek die ik noemde als niet absoluut, zij hiertoe
gerekend - dan wel z.g. ‘objektieve’ muziek, waarbij de toonkunstenaar zich in dienst
geeft van iets buiten zichzelf dat hij tot ons voert: een door hem gesubjektiveerd
objekt, waarachter het zijn bedoeling is zelf terug te treden. Terecht vraagt men zich
een oogenblik af: Waar blijven bij deze muziek Wagner's en Weber's ‘gevoel’ en
‘hartstocht’? De zaak is eenvoudig: dit terugtreden immers van den componist neemt
niet weg, dat hij achter dat beeld aanwezig blijft, dat hij zich - hoe kan het anders! met zijn objekt mee geeft; ja het zijn ten slotte slechts zijn ontroeringen over dat
objekt die ons worden weerkaatst, deze alleen boeien den hoorder en bepalen het
gehalte van zijn werk. Alle muziek, besluit ik dus, alle ware muziek zonder
uitzondering voor objektief beschrijvende muziek met handeling (de dramatische)
en zónder handeling (de programma-muziek en sommige beschrijvende en
dramatische tekst-muziek) is, ik hoop het hier mee duidelijk gemaakt te hebben, tot
ontroerings-muziek terug te brengen; en wèl beschouwd zijn Wagner's en Weber's
uitspraken niet in tegenspraak met hun werken. Echter is het m.i. te betreuren, dat
zij de uitdrukkingen ‘gevoel’ en ‘hartstocht’ gebezigd hebben. ‘Ontroering’ zou
juister geweest zijn. (Ik zei reeds in het begin van dit opstel waarom: het is niet de
bestorven ontroering (het gevoel) die het kunstwerk mààkt - ook al is vaak een gevoel
de diepe bron waaruit de emotie ontspringt - het is de ontroering zelf. Ontroering,
niet gevoel, is het werkende, scheppende element). Bovendien, ‘gevoel’ is een zoo
groot woord, te veel gebruikt en misbruikt; het schermen er mee geeft aanhoudend
reden tot misverstand en vijandelijkheid.
Een van de minder ‘gevoeligen’, die door de gevoelstheorieën geprikkeld en in 't
harnas gejaagd, zich eertijds als bestrijders daarvan opwierpen, is de bekende criticus
Hanslick, die in zijn ‘vom Musikalisch Schönen’ alle
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gevoels-inhoud afbreekt en hiervoor zijn ‘tönende Arabeske’ in de plaats stelt. De
inhoud der muziek, schrijft hij voor, mag niet anders zijn dan de klank zelf, het spel
der tonen; dàt is haar vorm, tevens inhoud; dat is haar inhoud, tevens vorm, het een
is gelijk aan het ander. Theorie waardoor Hanslick voor de typisch formalistische
estheticus door gaat.
Och, zucht men ten slotte, na het lezen van zoo vele tegenstrijdige voorschriften
en grens-bepalingen, is dan geen ruimer, verdraagzamer oordeel mogelijk? Welk
een dwaze pretensie lijkt het mij, - ondanks al mijn eerbied voor de autoriteiten die
ik citeerde - een kunst te willen dwingen, haar aan de ketting te leggen en te gebieden:
dit is nu uw terrein, hier moogt ge naar wellust grazen, daarbuiten: afblijven! Alsof
het genie zich stoort aan reglementatie en dwang van buiten, aan de bepalingen eener
‘Grenzkommission’ als Ambros1) geestig opmerkt, alsof het niet zonder inspanning
‘bij zijn eerste vleugelslag’ gelijk men zegt, alle kunstmatige banden verbreekt! Laten
we ons toch vrij houden van schoolmeesterachtige wettenstellerij en het liever Zelter
nazeggen, die blijkbaar als vriend van Goethe geleerd had welke de ware houding
is tegenover het genie: ‘Ach was, das Genie frisiert ein Schwein und macht ihm
Locken’. Zeker, zegt Romain Rolland2), hoewel zoover ik weet niet als ik door Zelter's
pittig, raak gezegde voor goed overtuigd: Het genie kan, en mag dus ook alles. En
wanneer nu het genie schildert of dicht of philosopheert in tonen, wàt het hem ook
behaagt te doen, welnu, dat zal gelukken.
Maar ik spreek hier van het genie wel te verstaan, en ik herhaal met opzet en
nadruk wat ik straks reeds met andere woorden zei: In het genie schijnt wel iets
gevaren van de almacht die bergen verzet, wij noemen het dan ook wel ‘profeet’,
‘halfgod’, ‘boodschapper des

1) ‘Die Grenzen der Musik und Poesie, eine studie zur Aestethik der Tonkunst.’
2) ‘Musiciens d'autrefois.’

Onze Eeuw. Jaargang 19

350
hemels’; zijn kracht is de onze vertienvoudigd, zelfs al bezaten wij eenig talent; want
steeds immers blijft tusschen genie en talent een sterk gradueel verschil! Het een
heeft kracht tot scheppen; het ander hoogstens tot.... navolgend scheppen. En nu het
talent. Men vergunne mij dat ik hierbij nog even stilsta. Mag dit dezelfde vrijheid
nemen die het genie zich veroorlooft? Hierover mijmert eens Schumann1) in een
zijner kantteekeningen. Schumann is een pikant schrijver en kriticus, die zichzelf als
zoodanig zeer eigenaardig splitst in verschillende persoonlijkheden. De impulsieve
Schumann nu, die zich Florestan noemt, stelt zich die vraag over het talent. Mag het?
Mag het niet? Blijkbaar aarzelt hij; maar de verstandige, wel beraden Schumann,
‘Meister Raro’ geheeten, weet raad en hakt de knoop door: Zeker, het talent mag
zich hetzelfde vergunnen, maar het verongelukt daar waar het genie triomfeert.
Helaas, is het zoo niet? Hoeveel voorbeelden zagen we van de jammerlijke val
van te hoog zich wagende Icarussen! Hoeveel uilen die waanden een valk te zijn!
De met talent gezegende zal, wil hij slagen, voorzichtig moeten te werk gaan en
mocht hij in de verzoeking komen zich te wagen op de voor den musicus steeds
gladde paden der ‘plastische uitbeelding’ van objekten die misschien de vonk der
ontroering niet in hem vermogen te wekken, laat hij dan eens eerst te rade gaan, o
neen, niet bij de pedante leeken en critici die ook aan het talent niets voor te schrijven
hebben, maar bij die enkele groote geesten die zijn schutspatronen zijn. Wanneer
b.v. Beethoven zegt, a propos van zijn Pastorale, dat elke ‘Malerei’ wanneer die in
de instrumentale kunst te ver gedreven wordt, juist aan kracht verliest, ligt hierin een
waarschuwing, waaraan velen met vrucht hun aandacht zouden kunnen wijden.
Er wordt wel gezegd dat muziek alles wat ze uitdrukt verheft en veredelt, dat
herscheppen en verheerlijken één voor haar is, hierin is veel waars, maar ook is het
waar,

1) ‘Schriften über Musik uns Musiker.’
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dat het lage, grove en dwaze er des te grotesker in uitkomt.
Luidt dit misschien als een hatelijke miskenning van het talent? Alsof ik voor zijn
bestaan niet dankbaar ben? Ach, hoe dof en dor zou het leven zijn, zonder de
sprankeling van zijn vonken! Het genie is een vuur dat den mensch er onder - is het
niet dikwijls inderdaad of de kunstenaar van zijn genie bezocht, bezeten is? daarom
zeg ik: den mensch ‘er onder’ - langzaam verteert, en de omstanders verblindt. We
hoeven niet aan de Prometheus-legende te denken om te weten hoe vaak hij als
mensch rampzalig is: hij is eenzaam en onbegrepen van zijn tijdgenooten, ja, het
schijnt wel een noodlottige voorwaarde te zijn dat ‘de mensch moet sterven eer de
kunstenaar leeft’, als Kloos zegt.
Het talent wien dat hemelstormende ontbreekt, dat het genie zoo buitenissig doet
schijnen, kan daarentegen het troetelkind, zelfs de afgod zijn van zijn tijdgenooten.
Het is meer in alle opzichten het onze, en de ondeugende Oscar Wilde slaat in Dorian
Gray de spijker op de kop, waar hij zegt: het is, naarmate het als talent minder hoog
staat, vaak beminnelijker, bekoorlijker als mensch. Slechte dichters, beweert hij zijn
‘absolutely fascinating’, zij leven de gedichten die ze niet maken kunnen, terwijl bij
groote genieën, die alles in hun werk neerleggen, niets voor den mensch overblijft
(‘A great poet is the most unpoetical of all creatures’). Dit is nu een echte
Wilde-paradox, die men niet voor ernst behoeft op te nemen, maar.... het kan wààr
uitvallen en in dat geval ons misschien! verzoenen met de middelmatigheid der
talenten, die ‘parasieten van het genie’, zooals ze door kwade tongen wel eens
genoemd worden.
***
Mozart antwoordde eens aan een talentvollen jongen man, die hem vroeg waar hij
componeeren moest leeren: ‘Hier, hier, en hier’, op oor, hoofd en hart wijzend. Voor
het begrijpen alleen van muziek heeft men ook oor, hoofd
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en hart noodig. Mist men een der drie, dan is de muzikale intelligentie nooit compleet.
Maar de eerste twee factoren zijn althans te ontwikkelen. Spreekt niet Wagner van
de ‘grenzenlose Bildungsfähigkeit des Ohres’? En zou het er voor ons muzikaal
begrip zooveel slechter uitzien? Er is geen twijfel aan, of een degelijke, volledige
muzikale opleiding zal èn gehoor èn verstand ontwikkelen. Wat er al zoo bij die
degelijke en volledige opleiding onontbeerlijk is, zal ik hier niet opsommen. Wel is
het zeer veel, maar bedenken we dat de muziek is een kunst en een wetenschap beide;
het kan dus niet anders of zij moet een zware en uiteenloopende studie eischen. Dat
nu ook de kennis der muziekgeschiedenis, van de groei en ontwikkeling der muziek,
en van haar beteekenis naast andere kunsten in de beschavingsgeschiedenis, een
gewichtig punt is bij die opleiding, behoeft dunkt me geen betoog.
Maar niet alleen werkt deze kennis mee tot een goed begrip der muziek, ook voor
onze ontwikkeling in het algemeen is ze nuttig. Aan zijn vruchten kent men den
boom, aan zijn kunst, en wel heel sterk aan zijn muziek, kent men het land en het
volk. Ja, was het ons niet om de muziek te doen, maar om de beschavingsgeschiedenis,
dan nog zou het raadzaam zijn, de muziekgeschiedenis niet te veronachtzamen.
Beschaving en muziek zijn onafscheidelijk en de geschiedenis van het een kan niet
bestudeerd worden, wanneer die van het ander geheel als achtergrond ontbreekt. Men
kan ook zeggen, dat ze elkander belichten.
Hoe langer hoe meer is de muziekhistoricus tot dit inzicht gekomen. Ik zei al in
het begin van deze studie hoe aanmerkelijk dit zijn blik verruimt. Vooral wie
bovendien met het onderwijs in de muziekgeschiedenis belast is, moet dit bedenken!
Het diepe inzicht is voor den geleerde en den wijsgeer, de ruime blik is eerste
vereischte voor den pedagoog! Oppervlakkigheid moge van deze ‘ruime blik’ het
gevolg zijn, echter is dit niet noodzakelijk, en dan is dit euvel haast nog te verkiezen
boven de bekrompenheid van den vak-geleerde.
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Sinds Ambros, de bekende musicoloog met zijn breede inzichten, zulk een bezielend
voorbeeld gaf, is men meer en meer tot de erkenning gekomen, dat het onderwijs,
wil het iets meer zijn dan de ouderwetsche, dorre feitenopsomming - soms
onderbroken door onbeteekenende ‘geestige’ anecdotes - oneindig geestrijker en
aantrekkelijker wordt, wanneer men namen- en data-register bekort en minder
diepzinnig over theoretische kwesties leeraart; zonder intusschen uit het oog te
verliezen dat het hier zaak is niet vóór alles de musici te bespreken en hun
levens-geschiedenissen, maar de muziek zelf en haar plaats in het wereld-gebeuren.
Menigmaal zal dus de muziek-historicus een zijsprong moeten maken naar de
beschavingsgeschiedenis - maatschappelijke, politieke toestanden zoowel als de
geschiedenis van andere kunsten - om vandaar uit op de muziek - hetzij als kunst in
't algemeen genomen, hetzij op een of eenige harer elementen - het licht te doen
vallen. Niet zelden zal het zijn om te constateeren hoe de evolutie der muziek met
die der beschaving gelijke pas houdt1), hoe materieele welvaart middel kan zijn tot
krachtsontplooiing, en omgekeerd, hoe maatschappelijke ellende een kunstbloei
fnuiken kan; maar ook zal hij zien - want de kunst stoort zich in haar ontwikkeling
lang niet altijd aan onze menschelijke ‘vooruitgang’ - hoe zij vaak ontbloeit op het
puin van alle beschaving, hoe zij groeien kan, door alle verdrukking heen, ja, hoe
juist de verdrukking indirekt haar heil kan zijn, daar de belaste ziel in haar de beste
toevlucht vindt, terwijl men, in tijden van groote voorspoed, zich onwillekeurig meer
wendt tot bouw- en beeldhouwkunst waarvoor welvaart en rijkdom zoozeer
vereischten zijn. Niet het minst eigenaardig en verrassend zal het ook zijn op te
merken hoe het genie vaak op de meest argelooze wijze ontsluiert wat het
verborgenste, nog onbewust droomende, leeft in zijn tijd, en heel gecom-

1) Reeds Socrates moet gezegd hebben, dat verandering van stijl in de muziek steeds gepaard
ging, met verandering der constitutioneele principes van den staat.

Onze Eeuw. Jaargang 19

354
pliceerde geestesstroomingen en geheime gemoedsroerselen openbaart. Maar óók
zal men zien, hoe de muziek, in plaats van profetisch haar tijd vooruit te zijn, soms
juist.... achter blijft, als 't ware om haar krachten te verzamelen en haar sprong vooruit
met meer zekerheid van triomf te wagen.
Nog één ding: Ik zeg ‘sprong vooruit’. Dit zou misverstand kunnen geven. Ik spreek
ook van ‘ontwikkeling’, ‘evolutie’ der muziek. Evenwel moet men hieruit niet
opmaken, dat ik, in zake schoonheid en kunst, geloof aan een worden der
volmaaktheid. Het volmaakte schoon - voor zoover wij van ‘volmaaktheid’
meespreken kunnen, want kennen wij het anders dan als een soort heimwee, een
voorgevoel? - dat schoon dan heeft bestaan sinds de mensch mensch is, en werd in
de oudheid bereikt zoo goed als nu, hoewel onder andere vormen. In de moreele
wereld is evolutie - altans wij willen het hopen! - in die der schoonheid echter heerscht
één onwrikbare wet: Alles wat is, is geweest en zal steeds zijn.
Maar dit is geen reden tot mismoedigheid. Men hoort wel eens verzuchtingen als:
Ach, waarom te herhalen wat reeds 5000 jaar lang gezegd wordt! De hoogste toppen
der schoonheid zijn immers al bereikt, niets nieuws, niets oorspronkelijks is meer
mogelijk!
Het antwoord op deze klacht geeft het onuitputtelijke leven en de onuitputtelijke
kunst zelf. Ik wacht er mij voor, gemeenplaatsen te gaan debiteeren over ‘de eeuwige
jeugd der muze’, en over het leven, dat uit zijn mysterievolle diepte een oneindige
verscheidenheid dier eeuwig zich zelf gelijk blijvende terugkaatst, het is een
verzoeking er op voort te mijmeren - echter is het hier daarvoor niet de plaats; ieder
voor zich heeft trouwens gelegenheid genoeg gewaar te worden, dat armelijkheid of
eenvormigheid wel het laatste is, wat wij het leven en ook de kunst verwijten mogen.
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Verzen
Door Laurens van der Waals.
Beschenen stadje.
Het stadje op het verre veld
beneden ons, in mist verscholen,
heft zijnen toren, half verholen,
in 't licht dat met de mist versmelt
en door den gouden schemer snelt
het vlottend schaduwig geweld
der vlugge wieken van den molen.
De hemel, wolkenloos, omvat
de prille teere zuiverheden
van licht en lucht te saamgegleden.
- De stille paerlemoeren stad,
die dof de dauw beslagen had,
verglanst zacht in het diepe bad
van zondoorwaasde vochtigheden.
De vreugde, die het hart ontwelt,
zoekt samenzang van zachte koren,
vangt klanken door den wind verloren
die zij tot zangen samensmelt.
- Of glazen klok, gebarsten, belt
verbeven over 't vochtig veld
de brooze slagen uit den toren.
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Nacht.
De nacht, de zwarte zee van schaduw en van lucht,
heeft het verlaten land in zijn vloed opgenomen
en voert de nevels mee, de schemerige stroomen,
vergeefs eerst door den avond overbrugd.
De bloeiende kastanjeboomen, hooggerugd,
die uit de paerlemoeren duisternis opdoomen
zijn als verlaten duinen waar het loome
nachtschuim nog hecht wanneer het water vlucht.
En toch blijft alles om ons onbestemd van rust
als overvuld van fijn en nevelig verlangen
tot ook de zwarte zee, de nacht, op onze kust
haar weifelend geweef van schaduwen laat hangen
en het vergeefsche licht in onze oogen bluscht
en onze ziel bedwelmt met echo van gezangen.

Mijmering.
De mijmering, de dauw der gouden eenzaamheden,
geschonken in de schaal der schuwe stilten, zal
beslaan met wederschijn van kleuren en geschal
- die in de diepte zich verzachten en verbreeden het ongeschonden puur van dit verbeeld kristal.
De vreugde zelve ook zal hier haar spiegel vinden:
het luisterrijke licht dat op den bodem leeft
zal meer met zon gedrenkt, door schemering omzweefd,
met haar robijnen glans zich tot een waas verbinden,
dat schijn van goud, met rood geschaduwd, in zich heeft.
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Herfstanjelier.
Zooals één zin vibreerender en droever
mijmering weeft door een gedempt gedicht,
zoo weeft een vaag en nevelachtig licht
op den beschâuwden, herfstachtigen, oever
de tinten samen tot verinnigdheid,
tot een weerschijnend waas, dat in de schaduw glijdt,
dat zacht de grens verijlt van walkant en van water
- dat schemerend verschimt in schaduwen wat later en 't spiegelbeeld op 't watervlak ontlijnt,
tot dat daar slechts de schijn weerschijnend wéderschijnt,
die zoo de eenzaamheid vibreerend maakt en droever
voor den aleenigen, den langgesteelden toever,
den witten anjelier, die in den nevel kwijnt.

Avonddood.
Gij, avond, teederheid vol duisternis en schijn,
herinnering van dag en van den nacht verlangen,
hoe vloeien in mijn hart Uw zuivere gezangen
en hoe bedwelmt mij Uw tot schâuw verschoten wijn!
De duistre regens, die alreeds in aantocht zijn,
die kunt Gij in Uw brooze schemernet niet vangen
maar wel zult Gij hun ruischend nachtgerucht omhangen
met teer geneurie van Uw galmenrijk refrein.
Gij, avond, die ons sluit in Uwen zoeten toover,
hoe lang blijft nog Uw stem tot dezen zang bereid?
Van Uw welluidendheid vloeien de uren over
en bloedende van vreugd wordt onze eenzaamheid
en stemt haar angst gelijk het lispelende loover
dat met zijn vlug gerucht Uw echo begeleidt.

Onze Eeuw. Jaargang 19

358

Uchtendlicht.
Toen in het prille licht de nachtelijke kilte
verzachtte, zuiver werd als water uit een bron,
en in het pure licht der uchtendlijke zon
(als ongeschonden schoon omringt ons nog de stilte)
't schakeerend spel van damp, schaduw en schijn begon,
vervloeiden in de lucht de nauw ontloken geuren
van anjelier en roos en koelere jasmijn
en onder dek van dauw schiep zilvergouden schijn
met cornalijnen mist een samenzang van kleuren.
De stilte ons omringt, schoonheid steeds ongeschonden,
en mengt met eenzaamheid zich tot welluidend lied
dat als een bevend licht in onze harten schiet
en dan behoedzaam zijgt als schâuw om onze monden
(leeft het als glimlach nog? of ook als glimlach niet?)
Ontdooide kleurenglans, kleur onder waas van schijnen,
weerspiegelend geluid, in stilte, dat verwordt,
doen mét het tartend licht, dat uit den hemel stort,
de vreugden van ons hart in diep geluk verdwijnen.

Zonneliedje.
De vreugde, licht geluideloos,
leeft als een dichtbedauwde roos
in liefdes schemer, die ontbindt
tot blauwig wit haar teere tint.
Ziet, hare schaduw op het gras
der eenzaamheid, dat vochtig was,
van regen door de smart geschreid,
schijnt blonde vlek op dof tapijt.
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Nu voor het stralend morgenlicht
de sluierige nevel zwicht
gelijkt zij een beslagen schat,
opael, in mist van goud gevat.
Hoort...., - nu de zon haar zoeten geur
mengt met haar lichtend waas van kleur,
die in den warmen schijn verschiet, verdampt zij nu, vervloeit zij niet
tot mijmering, tot lied?

Liedje.
De dagen zijn herschapen
tot schalen van kristal,
waarin het schoon geschal
van Echo schijnt te slapen.
Hun vreugde blijkt ontbonden
tot schaduwlooze schijn,
gelijkend gloed van wijn
dieproode en geelblonde.
Met klanken en met kleuren
worden zij overvuld
en hun verdiept geduld
groeit als een damp van geuren.
Maar toen wij bevend brachten
tot onzen mond den drank,
toen stortten kleur en klank
in 't duister diep der nachten.
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Leestafel.
Dr. Rud. Penzig. Eerlijke antwoorden op kindervragen. Vertaald door C.
van Gelder, met een inleiding van A.H. Gerhard. Amsterdam. Em. Quirido
1919.
Dit boek geeft eigenlijk iets anders dan de titel zou doen vermoeden. Men zou
verwachten, dat de schrijver zich bezighield met kindervragen, waarop veelal een
oneerlijk antwoord wordt gegeven. In de eerste plaats zou men hierbij denken aan
vragen op sexueel gebied. De S. bespreekt deze vragen ook wel en toont zich daarbij
volstrekt niet een voorstander van algeheele inlichting op dat gebied. Hij toont zich
hier voorzichtiger en conservatiever in de praktijk dan men op grond van zijn meer
radicale neigingen op theoretisch gebied zou verwachten.
Maar het grootste gedeelte van het boek is aan andere kwesties gewijd. Zoo vindt
men een uitgebreide uiteenzetting van de gedragslijn, die de S. meent te moeten
aanbevelen, in het geval dat een kind, dat iets stukgemaakt of bedorven heeft, zijn
schuld hieraan ontkent. Dus ‘eerlijke kinderantwoorden op groote-menschen-vragen’.
Hij beveelt hier een formeel rechtsgeding met getuigenverhoor van andere kinderen,
zoowel onder vier oogen, als geconfronteerd met den schuldige aan. Voor het moreele
nadeel, dat hij hierdoor de getuigen toebrengt, door te trachten ze ertoe te brengen
òf hun kameraden te verklikken (als het b.v. in de school gebeurt) òf onwaarheid te
spreken, schijnt de schrijver geen open oog te hebben. Gelukkig wil hij althans
degenen, die weigeren getuigenis af te leggen, niet straffen.
Terwijl deze kwestie echter nog een van paedagogischen aard is, is dat met vele
andere niet het geval. Wel worden de beschouwingen veelal vastgeknoopt aan
kindervragen, maar dan wordt niet meer naar een eerlijk, maar naar een juist antwoord
op die vragen gevraagd. Wat moet men b.v. antwoorden op vragen naar het ontstaan
van de wereld, of op sociaal gebied naar bezit, naar standsverschil? Om deze vragen
te beantwoorden moest de S. zijn geheele wereld- en levensbeschouwing uiteen
zetten. Dat men, wanneer men eenmaal zijn meening aangaande die vraagstukken
heeft vastgesteld, ook op vragen zijner kinderen in dien zin zal antwoorden, is iets
bijkomstigs, en iets dat vrijwel van zelf spreekt. De hoofdzaak van het boek is dus:
wat is de levensbeschouwing van den heer Penzig? Deze komt mij voor niet heel
veel nieuws te brengen. Zij is verlicht intellectualistisch. De S. doet een
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eerlijke poging ook aan van de zijne afwijkende overtuigingen recht te laten
wedervaren. Maar hiertoe is goede wil niet voldoende; er wordt een juist inzicht in
de meeningen van anderen toe vereischt. En dat is inderdaad niet gemakkelijk te
verkrijgen. Het komt mij voor dat de schrijver in dit opzicht te kort schiet, in het
bijzonder in zijn appreciatie van antwoorden van geloovige ouders op kindervragen
over het ontstaan van de wereld, van planten enz. Wel verklaart de Schrijver zich
zelf onder de ‘geloovigen’ te rangschikken, maar dat geloof is zoo uitermate vaag
en zoozeer vreemd aan iedere speciale godsdienstige voorstelling, dat het zich alleen
uit in een appreciatie van ‘het schoone en goede’. Hierdoor maakt het boek een
eenigszins fraseologischen achttiende-eeuwschen indruk. Alles samengenomen kan
ik niet inzien dat onze letterkunde door de vertaling van dit boek verrijkt is.
W.
Dr. A. Maeder. Genezing en Ontwikkeling in het zieleleven. De
psychoanalyse en hare beteekenis voor het moderne leven. Vertaald door
Dr. Nico van Suchtelen. Mij. voor goede en goedkoope lectuur.
Amsterdam. 1919.
Dat wij dikwijls handelen op grond van motieven die ons langen tijd, dikwijls ons
leven lang onbekend blijven - het is den moralisten steeds bekend geweest. Ook heeft
men dikwijls opgemerkt dat wij de ware motieven niet wilden zien, en ze daarom
ook niet zagen. Niemand zoo blind, als die niet zien wil, zegt het spreekwoord. Maar
er is een groote afstand tusschen het incidenteel opmerken van het bestaan van
dergelijke onbewuste motieven en onbewusten wil en het ontwerpen van een
psychologische theorie, waarin zulke onbewuste processen als een regelmatig en
normaal deel van ons psychisch leven worden beschouwd, en waarbij wordt
aangenomen, dat die onbewuste voorstellingen en wilsuitingen voortdurend invloed
op ons bewust psychisch leven uitoefenen en dat zij dikwijls door onbekende oorzaken
vanuit hun schuilhoek in het onbewuste eensklaps in ons bewust leven kunnen
binnentreden en de stof leveren voor bewuste voorstellingen, - zoowel in wakenden
toestand als in den droom.
Hoe hebben wij ons nu die onbewuste processen voor te stellen? Uit den aard der
zaak is die vraag lastig te beantwoorden: de processen zijn ons nooit direct gegeven.
Alleen op grond van zekere verschijnselen in het bewuste leven kunnen wij op
indirecte wijze tot het bestaan der onbewuste processen besluiten. Hier is dus veel
ruimte voor willekeurige fantasieën. Zeer interressant en belangrijk is ongetwijfeld
de wijze, waarop Freud het ontstaan van zielsziekten uit naar de spheer van het
onbewuste verdrongen wenschen tracht te verklaren. Interressant en belangrijk, maar in den vorm, waarin Freud haar gaf,
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m.i. niet geheel bevredigend. Eensdeels toch schijnt het te beperkt deze wenschen
uitsluitend op sexueel gebied te zoeken, anderdeels maken de verklaringen die Freud
van bijzondere gevallen geeft, veelal een gezochten en spitsvondigen indruk. De
Zürichsche school, waarvan het hier besproken werkje van Dr. Maeder een uiting
is, trachtde theorie van Freud geestelijk te verdiepen en haar van beperkingen en
toevalligheden te ontdoen. Of zij daarin geslaagd is? Ik durf daaromtrent geen oordeel
uitspreken. Daartoe zou een grondiger studie van haar streven noodig zijn, dan het
lezen van het korte en populaire boekje van Dr. Maeder. Het groote bezwaar, dat ik
tegen het boekje heb, is dat het ons te weinig geeft en ons niet in staat stelt ons een
oordeel te vormen over het moeilijke en delicate onderwerp.
W.
Dr. Jos. Schrijnen. Uit het Leven der Oude Kerk. 388 blz. Bussum. Uitg.
Mij. v./h. Paul Brand. 1919.
Veel te lang trokken de onderzoekers van de christelijke oudheid langs de groote
heirbanen van het publiek gebeuren, en wat van den grooten weg af was te zien werd
nauwkeurig in kaart gebracht en beschreven. Tegenwoordig verlaat men den breeden
weg van litteraire en monumentale bronnen, en doolt door boschpaden en langs
kronkelwegen tot in de verborgen hoeken van het privaatleven toe, zoekend naar den
achtergrond van wat vroeger ‘geschiedenis’ heette. Men wil het geheele kultuurleven
in al zijn geledingen verstaan, de intiemste samenhangen opsporen. Prof. Schrijnen
bedoelt in dit rijk gedokumenteerde boek daarvoor een bijdrage te leveren. Na een
goed-orienteerende Inleiding over de kultuurhistorische methode, en een interessante
uiteenzetting over de Romeinsche katakomben, volgen 6 hoofdstukken over
geloofsleven, privaatleven, rechtleven, taalleven, bedrijfsleven, wetenschap- en
kunstleven. Hoe aktueel zulk een behandeling van het leven der oude kerk kan zijn,
bewijzen de paragrafen over de zondagsviering, de lijkverbranding en de
dienstweigering. S. weet in tal van donkere hoeken licht te laten vallen, en laat allerlei
zien wat gewoonlijk niet wordt opgemerkt. Hij bepaalt zich niet tot de rol van referent,
maar legt voortdurend den maatstaf aan van zijn christelijk geloof. Met name de
paragrafen over de slavernij, de zondagsviering en de lijkverbranding zijn tot
uitnemend praktisch-orienteerende opstellen uitgegroeid.
Hier en daar (heiligen- en Mariakultus, relekwieënvereering) heeft des schrijvers
roomsch geloof het gewonnen van de godsdiensthistorische eischen, en wordt aan
de laatste geen recht gedaan. Ook de hoofdstukken over weerloosheid en eed zijn
door de kerkelijke traditie beinvloed. Om te ontkomen aan de voorstelling dat de
militia Christi met heidenschen oorsprong wat te maken heeft, laat hij zich verleiden
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tot de uitspraak, dat de krijgsmansstand als zoodanig bij de oudste christenen in
hooge eere stond!
Zoo is er meer maar dat belet niet dat we hier met een boek te doen hebben dat er
wezen mag. De heeren O.v.d. Hagen, W. Pompe, en H. Vroom leverden bij sommige
hoofdstukken een bijdrage. Een goed deel van dit werk is reeds vroeger verschenen
als tijdschriftartikel.
U.
O.
Dr. J. de Zwaan. Imperialisme van den Oud-Christelijken geest. 390 blz.
Haarlem. Erven Bohn, 1919.
Het vorige boek van de Z. (Antieke Kultuur) vond gretigen aftrek. Geen wonder.
Zoowel het onderwerp als de wijze van behandeling der stof maken het boek
interessant. Het zal met dit boek wel net zoo gaan, en het verdient dat ook. De wereld
van het oudste Christendom wekt als zoodanig reeds belangstelling, maar vooral
tegenwoordig, nu de lucht zwaar is van kerkelijke en religieuze vraagstukken, en de
grondslagen schudden van wat eeuwen lang vaststond, zelfs daar waar men het niet
verwachten zou de vraag rijst of het Christendom niet geheel nieuwe banen zoeken
zal, en de tegenwoordige kerkvorm niet zal moeten plaats maken voor iets anders nu is historische bezinning niet alleen geboden, maar wordt ook begeerd. Men kan
gerust zeggen dat een boek als ‘Imperialisme’ in hooge mate aktueel is. Immers het
voert naar de wieg van het Christendom, legt de duizend vezelen bloot waarmee het
strijdend en zegevierend Evangelie is vastgegroeid aan de oude kultuur wereld, laat
de voorwaarden zien waaraan de ontwikkeling gebonden is, de mogelijkheden die
het van meet af in zich draagt, de gevaren van binnen en van buiten waardoor het
wordt bedreigd, de noodzakelijkheid en de bezwaren der half aangenomen, half
opgedrongen organisatie, de wisselwerking tusschen Christendom en antieke kultuur,
waarbij beide beurtelings geven en ontvangen, het principieele en nieuwe dat door
het Evangelie aan de oude wereld wordt gebracht en het daaruit met psychische
noodwendigheid voortkomend konflikt, het merkwaardig assimileeringsvermogen
van het oudste Christendom, en het punt waar geen toenadering meer mogelijk is.
Het spreekt vanzelf dat de aandachtige lezer in een boek als dit, waar zoo velerlei
en ingrijpende kwesties ter sprake komen en zooveel onzekerheden blijven, telkens
een vraagteeken zet en soms een uitroepteeken. Dat is in dit geval een bewijs dat het
boek pakt, omdat de schrijver den moed heeft zijn eigen weg te gaan ook al gaan
niet allen mede.
Uitnemend geslaagd lijkt mij de uiteenzetting van Paulus' levenswerk en de
beschrijving van de oudste vormen van kerkelijke organi-
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satie. Een heel enkele keer is het boek een beetje jaarbeursachtig, maar over het
geheel moet den schrijver de lof worden gegeven van kalm, zakelijk en rustig te
spreken. De stijl kon wat leniger zijn.
U.
O.
Agnes Maas - van der Moer. De zwervers. N.V. Uitgeversmaatschappij
‘De Zonnebloem’. Apeldoorn 1918.
‘De Zwervers’ zijn Lilie van Loon, schrijfster van deze dagboekbladen en Dominicus,
den monnik, die door liefde voor haar aan zich zelf geopenbaard, het klooster verlaat
om het volle Leven te zoeken. Zwervers zijn zij beide, doordat zij kunstenaars zijn.
......Leur étoile est guidé
vers un astre inconnu qu'ils ont toujours rêvé;
et la plupart de nous meurt sans l'avoir trouvé’.

Dit citaat van Alfred de Musset heeft de schrijfster tot motto gekozen. En aan het
slot laat zij Lilie nog eens dezelfde gedachte uitspreken, als zij Dominicus voor de
tweede maal heenzendt, geen angst gevoelend voor zijn teleurstelling, die zij zag
‘als de zekere drijfkracht voor zijn totale talentsontwikkeling’. Dan troost zij hem
met de woorden: ‘Zwervers, dat zijn we en dat blijven we, dat is ons werk, daarnaar
zoeken we met het beste wat in ons is; het ideale begeeren. We zijn zwervers van
hart en zwervers van ziel, zoekers, vechtersbazen tot het einde, en alle berusting is
miserabel en moordend. Machtig zijn de menschen, die nooit berusten. We hebben
gezocht en niet gevonden en dat is goed. We zullen nu beter zoeken, met nog meer
inspanning, en dingen daarbij ontdekken, die anderen nooit zien. De huwelijksvrouw,
die denkt het gevonden te hebben, die kan bessen inmaken en slagersboekjes opstellen
en zich verbeelden dat ze gelukkig is. Zulke menschen, als jij en ik, de armen,
schrijven gedichten, componeeren, schilderen, beeldhouwen. Wij loopen de gewone
wegen nu eenmaal niet. 'k Zou liefst zeggen, dat we van het ongebaande houden! En
wat we eigenlijk zoeken, dat is zoo iets moois, dat we het nooit vinden. Goddank!’
Dat klinkt heel mooi en Dominicus laat zich dan ook door deze welsprekende
troost bemoedigen. Ik kan me trouwens ook wel voorstellen dat dit alles voor hem
geldt. Maar veel meer moest het gelden voor Lilie van Loon, die de hoofdpersoon
is en juist zij stemt me sceptisch tegenover al deze wijde en diepe gevoelens. Want
de schrijfster heeft wel bedoeld in haar de ras-echte kunstenares te geven, die juist
krachtens haar kunstenaarschap nooit voldaan kan zijn. Maar zij heeft ons geteekend,
een ietwat Ada-Gerlo-achtige figuur, die met temperament en charme weet te spreken
over zich zelf en het leven, die zich warm
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maakt over levensdurf en idealisme en oprechtheid en zich wijsmaakt van al die
groote gevoelens te leven. Inderdaad is zij niet in staat het leven te nemen zooals het
is, in al zijn onvolkomenheid, en zoo het lief te hebben. Noch de ontbering, noch het
geluk kan zij aan. Zij spreekt gaarne van haar vele ‘mislukte engagementen’. Haar
laatste, met René, zien wij stranden op haar grenzeloos egoïsme en niet minder groote
zelfoverschatting. Zij, die zoo hartstochtelijk pleiten kon voor het recht der
persoonlijkheid, kan 't niet verdragen dat René's persoonlijkheid zich naast de hare
handhaaft en zijn liefde voor haar zich vereenigen kan met nog wel eenige
vriendelijkheid voor de rest van de wereld. ‘Het ideale begeeren’ lijkt hier
verbijsterend veel op bekrompen veeleischendheid.
En de oprechtheid, die wij wel worden uitgenoodigd in haar te bewonderen, ten
koste van de onbeduidend-bescheiden menschen, is niet veel anders dan grofheid.
In alle ernst vergelijkt zij b.v. haar ‘collectie aanbidders’ met een mooie collectie
blauwe borden, en vindt het heel ongerijmd dat men in gezelschap over 't laatste wel
met trots zou mogen spreken, over 't eerste niet.
De schrijfster heeft het dan ook allesbehalve waarschijnlijk kunnen maken, dat de
‘mislukte liefde’ van deze jonge vrouw een direct gevolg zou zijn van haar
kunstenaarschap en niet van haar grenzenlooze eigenliefde.
Dit is het tweeslachtige in dit boekje, waar door het is geworden een talentvolle
mislukking. Velen zullen door dit talentvolle, door het temperament en de charme
van de voorstelling allicht dupe worden. Merkwaardiger echter is het, dat de schrijfster
zelf dupe blijkt te zijn; dat zij te goeder trouw haar figuur verheerlijkt en haar
romantische zelf-idealiseering au serieux neemt, terwijl zij tegelijkertijd de gegevens
verschaft, waardoor men, dwars door dit ideaalbeeld heen, een gansch andere Lilie
van Loon scherp zich ziet afteekenen. Ik kan mij dit feit (waaruit trouwens haar
wezenlijk talent óók blijkt) alleen zóó verklaren, dat zij zich niet boven de
bevangenheden van haar figuur heeft weten te verheffen. Ik vrees, dat de schrijfster
zelf dit een irritant-dom leeken-oordeel zal vinden en met Lilie zal zuchten: ‘Ik geloof
niet dat er iets is, wat den artist méér irriteert, dan wanneer een leek het artist-schap
vereenzelvigt met diens mensch-zijn. ......Goddank zijn dat alleen maar
leeken-oordeelen, maar wél is het vervelend, dat ons werk ook door die soort
menschen gelezen wordt.’ - Ondanks het vooruitzicht van zulk een minachtend
schouder-ophalen kan ik niet nalaten hier het genoemde verband te zoeken. Dat
Mevrouw Maas-van der Moer wel ‘twintig menschen kan bekijken en weergeven,
zonder elk van die twintig in zijn geheel te zijn’, geloof ik graag, en dat zij niet
‘verantwoordelijk gesteld wil worden voor hun aller daden en gedachten’ is te
begrijpen. Maar iets anders is het den kunstenaar verantwoordelijk te stellen voor de
wijze, waarop hij zijn
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figuren ziet, en een ondiep of onrijp mensch-zijn te vermoeden wanneer hij in dat
zien zelf dupe wordt en schijn en waarheid niet kan onderscheiden.
A.d.K.
Dr. A.W. Bronsveld. Souvenirs. Amsterdam W. ten Have, z.j.
Deze ‘Souvenirs’ sluiten zich aan bij Fidelio's ‘Herinneringen’, die ten jare 1902
verschenen; zij vonden plaats in de ‘Stemmen voor Waarheid en Vrede’ en vertellen
ons veel en velerlei uit het leven van den predikant, die in 1862 te Ophemert werd
beroepen, daarna te Charlois, vervolgens te Haarlem en eindelijk - vele jaren lang te Utrecht dit ambt vervulde. Veel en velerlei wordt ons hier meegedeeld, van kleine
en groote dingen, van het kerkelijk en het maatschappelijk leven in vroeger dagen,
ook van vooraanstaande personen, met wie de Schrijver in aanraking is gekomen.
Voor jongeren - en velen zijn de jongeren van Dr. Bronsveld - is het belangwekkend
zich verplaatst te zien in den ‘ouden tijd’. Want wie deze memoires leest, krijgt zeker
wel met mij den indruk dat er sedert 1862 in staat, maatschappij en kerk ontzettend
veel is veranderd. Het leven, zoo schijnt ons, was toen veel gemoedelijker, deftiger,
degelijker. Men behoeft geen ‘laudator temporis acti’ te zijn om er zich rekenschap
van te geven dat wij in velerlei opzicht sedert dien veel waardevolle dingen hebben
verloren, al staat daar winst tegenover.
H.S.
Sociale Voorzorg. Maandschrift. Amsterdam. P.N. van Kampen en Zoon.
Wij zijn wel rijkelijk laat met de aankondiging van een nieuw maandschrift, welks
eerste nummer reeds in Januari verschenen is. Maar het behoudt zijn actualiteit.
‘Sociale Voorzorg’ staat onder redactie van Dr. Ir. J. van Hettinga Tromp, L.
Heyermans, K. Lindner, Mr. M.J.A. Moltzer en J.C. Schröder. Het prospectus
vermeldt een zeer breede en talrijke rij van medewerkers. In hoofdzaak zullen sociale
verzekering, sociale techniek en volksgezondheid worden behandeld, drie
onderwerpen waarvoor ongetwijfeld wel een bijzonder daaraan gewijd tijdschrift
mocht worden in 't leven geroepen. Aan het prospectus ontleen ik voorts het volgende.
‘Het tijdschrift zal in de eerste plaats ruimte bieden voor op zichzelf staande
artikelen. De redactie zal bij de aanvaarding dier artikelen het standpunt innemen,
dat een ingezonden opstel niet wegens zijn zakelijke strekking zal worden geweigerd,
doch dat integendeel alle richtingen in het maandblad tot uiting behooren te kunnen
komen. Aanhangers van elke richting zullen dus de kolommen van het blad voor
zich geopend vinden, doch tevens de meening van andersdenkenden
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in diezelfde kolommen kunnen aantreffen. Bovendien zullen de volgende vaste
rubrieken worden opgenomen: 1. een overzicht van belangrijke uitspraken en
beslissingen uit de praktijk der onderwerpen, welke op het gebied van het tijdschrift
liggen (te bewerken door den heer Mr. I. Mortier Hymans, voorzitter van den Raad
van beroep te 's Gravenhage); 2. een overzicht van maatregelen en gebeurtenissen
op het terrein der sociale verzekering; 3. een sociaal-technische kroniek (te bewerken
door den heer Ir. J. Goudriaan Jr., inspecteur van den arbeid; 4. een sociaal
hygiënische kroniek; 5. een parlementaire kroniek, waarin - telkens als daartoe
aanleiding bestaat - een kort en zakelijk referaat zal worden gegeven van wat in ons
parlement is behandeld op het in het tijdschrift te bespreken gebied (te bewerken
door den heer J.J. de de Roode, redacteur van “Het Volk”); 6. korte mededeelingen
en berichten; 7. een overzicht van den inhoud van verwante binnen- en buitenlandsche
tijdschriften, met korte inhoudsopgave van die tijdschriftartikelen, welke daarvoor
wegens hun belangrijkheid in aanmerking komen; boekbeoordeeling; 8. zoo spoedig
daaraan behoefte blijkt te bestaan: een rubriek “vragen en antwoorden”.’
Ziedaar, dunkt mij, genoeg om den geest en de strekking van het nieuwe tijdschrift
te kenschetsen.
H.S.
G.G. van As. November-Alarm. De revolutie-bedreiging in Nederland.
November 1918. Kampen. J.H. Kok, 1919.
Het is, dunkt mij, een nuttig werk geweest, dat de Heer van As, lid der hoofdredactie
van ‘De Nederlander’, verricht heeft door dit gedenkboek samen te stellen. Wij leven
snel en vergeten snel; de verbijsterende gebeurtenissen in het buitenland tijdens de
laatste oorlogsjaren overweldigen onze aandacht; hoeveel schokkende gebeurtenissen
hielden ons ook na den wapenstilstand bezig. Toch was voor ons, gemeten naar de
maat onzer binnenlandsche verhoudingen, ook waarlijk het ‘November-alarm’ ten
onzent waarlijk niet zonder beteekenis voor ons en de beteekenis daarvan werd
versterkt door Troelstra's uitingen op het jongste Paaschcongres der S.D.A.P. Zoo
is het dan van belang de heugenis te bewaren aan ‘de bedreiging’, aan wat daaraan
voorafging en wat daarop volgde. Dit gedenkboek kan van pas komen, wanneer later
legenden van de November-geschiedenis mochten geweven worden; het bezit
documentaire waarde.
H.S.
Mr. I. Henri Hymans. De opleiding van den jurist. Amsterdam. Em.
Querido, 1919.
Het ontwerp, dat de Amsterdamsche hoogleeraar bespreekt in deze brochure, welke
een bijgewerkte overdruk is van vroeger verschenen weekblad-artikelen, is van uiterst
practischen aard, en het is door den
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Schr. vooral van de practische zijde bezien. De rechtswetenschap is in de eerste plaats
een ‘wetenschap van de daad’ waarbij allerlei practische werkzaamheden op den
voorgrond treden. De theorie bedoelt hier niet anders dan de bevordering van de
belangen der praktijk. Hiermee is dan de richting der opleiding aangewezen, allereerst
die der voorbereiding.
Waarom moet ten onzent de a.s. jurist nog Grieksch leeren? De klassieke opleiding
geeft juist niet de van haar verwachte ‘formeele vorming’, belet zelfs den a.s. jurist
zich in anderer gedachten te verplaatsen. De jurist moet - meer dan anderen menschen en zaken en hun onderlinge verhoudingen kennen; de werkelijkheid is zijn
arbeidsveld: natuur, maatschappij en staat moet hij kennen. Dieren plantkunde,
natuur-, schei- en aardrijkskunde mogen hem niet vreemd zijn; landbouw, nijverheid
en handel leere hij kennen door aanschouwelijk onderwijs; Duitsch, Engelsch en
Fransch moet hij kunnen verstaan en spreken (‘grammatica is slechts in minimale
proporties bij te brengen’). Voorts zijn aangewezen: geschiedenis en wiskunde (van
deze laatste niet te veel!), en boekhouden. Voor de ethische en aesthetische vorming
diene het onderwijs in de literatuur, ook door het lezen van vertalingen uit
niet-gedoceerde talen, tot welke laatste het Grieksch zal behooren, want dit is voor
den jurist ‘evenmin noodig als Chineesch of Arabisch’. Latijn moet voor de
bronnenstudie voorloopig blijven, doch worde meer practisch onderwezen: ‘de
grammatica moet geheel op den achtergrond treden. Thema's zijn tot niets nuttig.
Daarentegen is van het hoogste belang dat reeds op school juridische schrijvers
worden gelezen’.
Hier onderbreek ik even mijn aanhalingen. Des schrijvers gronden tegen het
Grieksch schijnen wij niet overtuigend. Mij zou het voorkomen een verarming te
zijn, wanneer dit leervak uit de gymnasiale opleiding verdween. Niet om de
‘geestesgymnastiek’, maar omdat ik meen dat zelfs Grieksch te hebben geleerd ook
voor later dagen een geestelijk bezit is van blijvende waarde. In het bestek dezer
korte aankondiging kan ik hierop niet verder ingaan. Zoo zou ik ook slechts terloops
willen vragen of des schrijvers klaarblijkelijke afkeer tegen de grammatica hem niet
te ver drijft. Van moderne talen wil hij de grammatica slechts in minimale porties
toegediend zien, maar wat beduidt dan het verstaan en spreken van een vreemde taal?
Wanneer de jurist aan een collega over de grenzen een brief moet schrijven, wat dan?
En wat zal het lezen van juridische schrijvers (Latijnsche) voor waarde hebben,
wanneer de grammatica van die taal geheel op den achtergrond wordt gehouden en
thema's onnut worden geacht?
Schuilt er ook niet overdrijving in wat de hoogleeraar verder betoogt, wanneer hij
zegt dat de oud-gymnasiast in zeer hooge mate (door zijn opleiding) ongeschikt is
voor de rechtsstudie? Dat de middelmatige oud-gymnasiasten ‘in een toestand van
bijna ongeneeslijke geestelijke
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verwording den drempel der universiteit overschrijden’? Hun is - zoo oordeelt schr.
- niet alleen de werkelijkheid vreemd, maar ook elke zin daarvoor ontbreekt hem.
‘Als dogmaticus, ja als scholasticus komt hij tot de universiteit’ en totaal ongeschikt
tot zelfstandigen arbeid......
Het valt mij moeilijk gronden aan te geven voor mijn twijfel aan de geldigheid
van Schr.'s bezwaren. Hij beroept zich op ‘eigen ervaring’ als hoogleeraar. Ik kan
slechts zeggen dat, naar mijne herinnering, mijne jongere en oudere tijdgenooten te
Utrecht als mede-studenten mij niet zoo totaal ongeschikt schenen, hoewel wij van
Latijn en Grieksch ook de grammatica's hadden geleerd.
Wat nu de eigenlijke rechtsstudie betreft, Schr. wil die doen aanvangen met een
inleiding aanstonds in het hedendaagsche recht, in welk stelsel de encyclopaedie uit
het programma verdwijnt. Van de staathuishoudkunde is eenige kennis voor iedereen,
zeker ook voor den jurist, onmisbaar, maar de student leere vooral de economische
feiten kennen, al gunne men hem ook een kijk op het gebied der theorie. ‘Mits met
groote beperking gedoceerd, is de staathuishoudkunde evenwel een vak, dat zijn
plaats in den aanvang der opleiding van den jurist behoort te behouden’. Ik moge
hierbij uit eigen ervaring slechts aanteekenen dat wij destijds (dertig jaar geleden,
in Utrecht) na één jaar ons candidaats plachten te ‘doen’, waardoor onze kennismaking
met de staathuishoudkunde vanzelf zeer beperkt was en bleef! Ten aanzien van het
Romeinsch Recht oordeelt Schr. dat de studie daarvan behouden moet blijven (omdat
de nationale wetten voor een groot deel aan dat recht zijn ontleend, omdat Rome
voortreffelijke juristen heeft voortgebracht en het ons doet zien hoe recht buiten de
wet om kan ontstaan), maar het behoude niet de overwegend groote plaats, die nu
aan die studie is toegekend en men plaatse die studie niet in den aanvang van het
onderricht. Het gaat om de kennis van ons eigen Nederlandsche recht; de kennis van
het Romeinsche is daartoe slechts hulpmiddel. Ook is dit recht veel te moeilijk voor
den beginneling; het vergenoege zich met een bescheiden plaats bij het onderricht
voor verdergevorderden. Met het hedendaagsche recht vange de studie aan.
Het recht toch - zie hier de kern van het betoog - is volgens het nieuwe standpunt
‘een in de samenleving levende macht’ en zoo moet de student het leeren zien; dus
moet hij; na door een (moderne) voorbereiding een algemeen inzicht in de
samenleving te hebben verkregen, thans verder doordringen in die maatschappelijke
verschijnselen, die meer speciaal uitgangspunt van rechtsvragen zijn. Overal hangt
de rechtsregel onafscheidelijk samen met het maatschappelijk leven; in dat licht leere
de student de rechtsregels beschouwen. Hij moet dus niet vreemd staan tegenover
landbouw, handel en industrie, het milieu der burgerrechtelijke verhoudingen, ook
niet tegenover den mensch en de arbeidswereld. Het strafrecht leere hij niet alleen
uit
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wetten en leerboeken; de crimineele aetiologie is hier van overwegende beteekenis,
van groot belang zijn ook medicina forensis en psychiatrie. Ons staatsrecht leeft in
de daden onzer regeerders en in de handelingen onzer openbare lichamen. Zoo gaat
het overal om kennis van de werkelijkheid, van personen en zaken.
Schr. erkent dat het door hem ontwikkeld programma zeer uitgebreid is, maar de
studie vangt in zijn stelsel dan ook dadelijk met het hedendaagsch recht aan; de twee
jaar ‘in de voorhal’ vervallen. Maar bovendien wil Schr. na zekeren tijd een
specialiseering in de studie: eerst drie jaar grondleggend onderricht in de hoofdvakken
van het hedendaagsch recht; dan splitsing van de studenten in drie groepen: voor
burgerlijk, staats- en strafrecht. Aan de afsluiting der speciale studie worde geen
bijzondere bevoegdheid verbonden (allen toch hebben het algemeen ‘grondleggend’
onderricht genoten), zoodat elk jurist voor alle juridische beroepen en ambten bevoegd
is, al zal elk natuurlijk liefst in de richting zijner voorkeur doorgaan.
De jurist, in hoofdzaak tot practische werkzaamheden geroepen, zal zich een eigen,
zelfstandig oordeel moeten kunnen vormen en dit in behoorlijken vorm tot uitdrukking
kunnen brengen. Het college in den tot nog toe gebruikelijken vorm zal hem dit niet
leeren. De blootrecipieerende arbeid van den student make plaats voor samenwerking
tusschen hem en den hoogleeraar (responsie- en casus-colleges, opstellen van
contracten, statuten, wetten, reglementen)......
Vóór zijn slotwoord behandelt Schr. nog de examens en de repetitoren. Op het
examen worde niet zoozeer nagegaan of een zekere mate van kennis is bijeengegaard,
maar veeleer, of de bekwaamheid tot practisch doen is verworven. Doch ook zoo
opgevat blijft het ‘een ramp voor het onderwijs’; het is een slechte maatstaf en de
dood voor elke zelfstandige studie. Hoe het te vervangen? Men heffe de academische
vrijheid voor het eerste (driejarig) deel der studie op; werken in dien tijd de studenten
geregeld met de professoren samen, dan is de hoogleeraar in staat al zijn studenten
te kennen en kan een ‘bevordering’ (zonder examen), alleen op grond der mondelinge
en schriftelijke prestestaties op de colleges, dit tijdperk besluiten. Die bevordering
moet dan binnen vijf jaar na den aanvang der studie volgen. Voor het tweede deel
worde volle vrijheid gelaten, behoudens een getuigschrift omtreng het volgen van
enkele colleges. Die getuigschriften kunnen dan aanspraak geven op een diploma
(met effectus civilis), welks bezitter dan door een proefschrift den graad van ‘dr’
verwerven kan. De afschaffing der examens zou tevens een eind brengen aan ‘het
rampzalig repetitorensysteem’.
Het slotwoord der brochure is grootendeels een philippica tegen ‘de klassieke
philologen’, die maar steeds aan de juristen willen voorschrijvan hoe dezer studie
moet worden ingericht.
Wat nu die inrichting van de studie aangaat, door deze brochure
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waait zeer zeker een frissche geest en het is een goed ding dat de Schr. zoo
voortdurend en nadrukkelijk op de praktijk en op de opleiding voor de praktijk den
vollen nadruk legt. Wien het gegaan is als mij, die heeft ondervonden hoe vreemd
de ‘jonge dr.’ staat te kijken, wanneer hij na zijn promotie de verworven kennis moet
toepassen. Intusschen meen ik, dat er in de laatste jaren meer ‘aanschouwelijk
onderwijs’ in de juristerij wordt gegeven dan vroeger. En deze overweging leidt mij
tot de opmerking - waarmee prof. Hymans het ongetwijfelt eens zal zijn - dat in de
gewenschte richting thans reeds zonder eenige wijziging van buiten-af door de
hoogleeraren zeer veel kan worden gedaan (en nagelaten) om het onderwijs meer
rechtstreeks te richten op de eischen der werkelijkheid.
Omtrent de desiderata van Schr. zal menigeen verschillend oordeelen. Ook bij mij
rezen twijfelvragen. De drievoudige scheiding na het ‘grondleggend’
gemeenschappelijk onderricht schijnt mij niet vrij van bedenking als zullende leiden
tot het kweeken van ‘specialisten’, voor wie het terrein buiten dat hunner voorkeur
‘terra incognita’ zal blijven. De universiteit kweekt thans wat men zou kunnen noemen
‘all-round-juristen’, van wie dan elk verder meestal in deze of gene richting zich
ontwikkelt. Mij dunkt, deze ‘universitaire’ juridische opleiding heeft een zekere
waarde boven de gesplitste. Men kan ook de vraag stellen of het ‘grondleggend’
onderricht in de eerste drie jaar den student reeds in staat zal stellen zijn voorkeur te
bepalen voor burgerlijk-, staats- of strafrecht. Zooals de regeling thans is, wordt de
keus uitgesteld tot na de promotie. Dat Schr. de promotie op stellingen wil afschaffen,
juich ik van harte toe; ik ben het geheel met hem eens dat de samenstelling van een
proefschrift liefst facultatief moet zijn; men vermijdt daarmee de onbeduidende
‘boekjes’ van voorheen; slechts wie zich tot de studie van een bepaald vraagstuk
aangetrokken gevoelt, zal zich dan tot het schrijven van een dissertatie zetten.
Genoeg reeds om te doen zien dat het betoog van prof. Hymans zeer ‘anregend’
is. Ook wie niet in allen deele met hem meegaat, kan niet ontkennen dat hij een heel
belangrijke vraag aan de orde heeft gesteld en zijn inzicht omtrent het beste antwoord
met klem verdedigt.
H.S.
Gids voor Armenzorg en maatschappelijken Steun in Nederland,
samengesteld in opdracht van de Algemeene Armencommissie. Rotterdam.
W.L. en J. Brusse's Uitgevers-Maatschappij, 1919.
Er is voor mij wel zoo iets als een bijzondere aanleiding om dit boek te bespreken:
ik ben een der (drie) vaders geweest van het verzamelwerk, dat aan dit boek
voorafging. Mijne vrienden J.F.L. Blankenberg, (nu wijlen) Dr. H.J. de Dampierre
de Chaufepié en ik be-
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zorgden in 1899 den ‘Gids der Nederlandsche Weldadigheid’. Ons vaderlandsch
armwezen verkeerde twintig jaar geleden in een anderen toestand dan thans: er was
bitter weinig samenwerking tusschen de onderscheidene armenzorg-organen; zij
kenden nauwelijks of in 't geheel niet elkaars bestaan; voor de kenners der namen
van de in eenige gemeente gevestigde instellingen kon men de ten stadhuize
berustende lijst raadplegen, maar geplubiceerd werden die lijsten niet en ingewijden
wisten dat zij veelal onvolledig en onjuist waren. Door dat alles was de kennis van
ons armwezen, ook plaatselijk, uiterst pover. Terwijl menigeen begreep dat op dit
gebied naar samenwerking moest worden gestreefd, scheen dit streven vruchteloos
zoolang men zelfs niet wist welke organen daarvoor in aanmerking kwamen. Deze
overwegingen leidden ons er toe, als belangstellende particulieren een onderzoek
aan te vangen naar alle instellingen van weldadigheid over heel ons land; om een
beeld van ons vaderlandsch armwezen te verkrijgen konden wij niet met minder
volstaan. Wij trokken dus geen grenzen en streefden naar volledigheid. De uitkomsten
van dat onderzoek legden wij neer in een lijvig boekdeel, waarin 7476 instellingen
van weldadigheid - plaatselijk en soortelijk onderscheiden - werden opgesomd en
ook beschreven voor zoover wij daartoe in staat waren.
Met die uitgave was ons doel bereikt: deze stelselmatige en (binnen de mate van
het bereikbare) volledige catalogus gaf de bouwstoffen voor kennis van ons armwezen;
de inhoudsopgave stelde ieder in de gelegenheid na te gaan welke organen van
armenzorg in elke gemeente des lands werden gevonden.
Sedert de laatste twintig jaar is op het gebied van ons armwezen veel veranderd
en verbeterd; het streven naar samenwerking begon vruchten af te werpen; nieuwere
denkbeelden braken zich baan; in 1912 trad de nieuwe Armenwet in werking. Dat
aan een tweede uitgave van den ouden Gids behoefte werd gevoeld, kon niemand
verbazen. Er was veel meer belangstelling dan voorheen. ‘Onze’ Gids gaf den toestand
omstreeks het jaar 1899 weer; in verschillende gemeenten was die toestand gewijzigd.
Bovendien was o.a. door de ‘kinderwetten’ de kinderbescherming veel meer op den
voorgrond getreden. Ook overigens waren verschillende trekken van het vroegere
beeld gewijzigd. Zoo nam dan de ‘Algemeene Armencommissie’, het krachtens de
nieuwe wet bestaande centrale college, het initiatief tot samenstelling van een nieuwen
Gids, voor welken omvangrijken arbeid eene commissie werd benoemd. Laat mij
aan de vermelding van deze benoeming toevoegen dat natuurlijk zoodanige commissie
wel de lijnen voor zulk een arbeid kan vaststellen, maar niet ‘in commissie’ het werk
zelf kan verrichten; in haar midden moet ten slotte één man worden gevonden, die
zijn schouders zet onder de taak en haar volvoert. Die man is hier geweest Mr. J.
Everts, secretaris van den Amsterdamschen Armenraad.
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Naar ‘nationale volledigheid’ is bij dezen gids, in tegenstelling met den vorigen, niet
gestreefd. Men wilde vóór alles het boek handelbaar en beknopt maken; men
overwoog tevens dat er in de laatste jaren voor verschillende grootere gemeenten
door de plaatselijke Armenraden voortreffelijke locale ‘gidsjes’ bezorgd zijn, terwijl
in kleine gemeenten doel en adres der daar bestaande instellingen voldoende bekend
zijn. Dus liet men de instellingen van zuiver plaatselijke beteekenis weg, breidde
aan den anderen kant echter het veld uit, door ook ‘maatschappelijken steun’ binnen
het kader te betrekken (reclasseering, bestrijding van bedelarij en landlooperij,
landverhuizing, opleiding, sociale verzekering, arbeidsbemiddeling, studie-beurzen).
Zoo is dan deze gids geworden een boek, dat met vrucht kan worden geraadpleegd
door ieder, die zich op de hoogte wil stellen van organisaties, vereenigingen,
stichtingen enz., welke zich in haar arbeid niet beperken tot inwoners van eene
bepaalde gemeente. De ‘bedeelende armenzorg’ (zorg voor huiszittende armen) werkt
uit haren aard veelal plaatselijk en kwam dus door de getrokken grenzen in het
gedrang; de samensteller heeft echter aan de burgerlijke, de kerkelijke en de bijzondere
armenzorg elk eene algemeene beschrijving gewijd, welke de werkzaamheid van
ieder dier groepen kenschetst; voor de verschillende kerkgenootschappen zijn
afzonderlijke beschouwingen geleverd.
De inrichting van het werk als ‘Nachschlagebuch’ schijnt mij zeer practisch en de
‘gebruiksaanwijzing’ (als ik haar zoo mag noemen) heel duidelijk en eenvoudig: er
is een ‘systematisch overzicht’, waarin de uiteenloopende vormen van hulpverleening
achtereenvolgens worden behandeld (het ‘Schema’ geeft de volgorde door een korte
opsomming aan); in dat overzicht (A) worden voor elke groep de namen der daartoe
behoorende instellingen genoemd. met vermelding van de bladzijde, waarop in deel
B hare beschrijving is te vinden. Ten slotte geeft een alphabetisch register de namen
van alle genoemde instellingen.
Het spreekt dus vanzelf dat deze gids niet het volledig inzicht in het geheele, bonte
samenstel van ons vaderlandsch armwezen geeft; hij bepaalt zich tot de
‘intercommunale’ hulpverleening en negeert de zuiver-locale met een verwijzing
naar de plaatselijke gidsen. De samensteller verwacht dat alle armenraden tot het
bezorgen van dergelijke handleidingen voor de kennis van instellingen binnen hun
ressort zullen overgaan. Zoolang die verwachting niet vervuld is, blijven natuurlijk
leemten over, met name ten aanzien van het ‘platteland’. Bovendien dekken de
ressorten der gezamenlijke Armenraden niet het geheele land.... Maar ik erken dat
de ‘nationale volledigheid’ - hoezeer destijds terecht ons doel - hare bezwaren
medebrengt voor een gids als deze. Moge de beperking tot intercommunale
instellingen in het werk der Algemeene Armencommissie voor de nog in dit opzicht
achtergebleven Armenraden een spoorslag zijn om ook voor hun ressort plaatselijke
gidsen in het licht te geven.
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Wanneer ik mij de bezwaren herinner, die mijne vrienden en ik ondervonden bij de
samenstelling van onzen gids, dan kan ik, meen ik, misschien beter dan anderen mij
rekenschap geven van den arbeid, de zorgen en de moeite, die door de daartoe
ingestelde commissie, met name door Mr. Everts moeten zijn ten koste gelegd aan
de bewerking van dit boek. En dan kan ik slechts eindigen met woorden van warmen
dank en oprechte waardeering voor dit werk, dat met groote nauwkeurigheid, degelijke
kennis en een juist begrip van de gestelde eischen is verricht.
H.S.
J.C. ter Bruggen. Salvo Errore et Omissione. Baarn. Hollandia-Drukkerij,
1919.
Mij dunkt, dit vlugschrift wordt door mij voldoende gekenschetst, wanneer ik den
titel hier volledig weergeef: ‘Salvo errore et omissione (behoudens dwalingen en
weglatingen), eene geschiedkundige en aardrijkskundige wijzing tot medewerking
aan de meerzijdiging der vereenzijdigde openbare meening aangaande den wereldstrijd
door J.C. ter Bruggen, Leeraar van het boekhouden M.O. te 's-Gravenhage, Leiden,
Rotterdam, Gouda, Utrecht en Amsterdam, Oud-kassier-boekhouder ten kantore te
Amsterdam der Javasche Bank van Batavia.’
Nietwaar, dit zegt al iets, zegt allicht reeds genoeg. Overigens is 't merkwaardig
dat er in de veelvuldige aanhalingen, waarin de schrijver zichtbaar behagen schept,
zoo vele ‘dwalingen en weglatingen’ zijn. Ziehier zoo maar voor den greep weg
eenige staaltjes:
‘Lieb Vaterland kannst ruhig sein
Ein treue Wacht steht fest am Rhein’

en
‘es ist im Leben hässlich eingerichtet
dass bei den Rosen so viel Dornen blühen.’

Zoo wordt ook de ‘les die ons allen vereenigt’:
‘Zegen ze die je vervloeken,
doe wel die je geweld aandoen.’

gewoonlijk gegeven in den vorm van den tekst, waaraan die les is ontleend.
Enfin, men ziet dat de titel althans niet kwaad gekozen was.
De laatste vellen der brochure zijn gevuld met tevredenheidsbetuigingen van
verschillende personen over het hun door schr. verstrekt boekhoudkundig onderwijs.
H.S.
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Tony de Ridder. Meditaties. Arnhem. N.V. Uitg. Mij. van Loghum, Slaterus
& Visser.
Dit kleine werkje bevat een aantal meditaties van eer fijn dan sterk karakter, hun
eenvoudige taal is een taal der ziel, die in de zichtbare verschijningen der wereld, in
bloem en landschap en zon, een innerlijk wezen aanvoelt en daarvan spreekt. Geen
grootsche, maar een teere verbeelding heeft de schrijfster, droefgeestigheid is de
toon van haar bepeinzingen, maar die de keerzijde is van een edel vertrouwen, en
eenen innige religiositeit.
B. de H.
Voorts zijn door de redactie ter aankondiging ontvangen de navolgende boekwerken.
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Amsterdam. Van Holkema en Warendorf, 1918.
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De Zeven Gehangenen. Door Leonard Andrejew. Uit het Russisch vertaald door
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Magda. Roman door Ellen Forest. Rotterdam MCMXVIII. W.L.E.J. Brusse's
Uitgevers-Maatschappij.
Maria-legenden. Verzameld en met een inleiding voorzien door Dr. C. Catharina
van der Graft. Amsterdam. S.L. van Looy. 1918.
Prof. Jos. Schrijnen. Uit het leven der Oude Kerk. 1919. Uitg. v. Paul Brand te
Bussum, firma Dekker en v.d. Vegt te Utrecht.
Nieuwe Banen. Red. Dr. A.H. de Hartog. 12e jg. April 1919. Amsterdam. A.H.
Kruyt.
‘De Nieuwe Gids’. XXXIVe jg. April 1919. Den Haag. Luctor et Emergo.
Prof. Dr. W.G. Aalders. De Kerk. (Bijbelsch-Kerkelijk Woordenboek)
Groningen. J.B. Wolters.
Th. Kielstra. Het godsdienstig leven. Een schets der Christelijke geloofs- en
zedeleer. Vijfde druk. 1918. Amsterdam. P.N.v. Kampen & Zoon.
Onze Koloniën, onder redactie van R.A. van Sandick, c.i. Serie III, no. 4.
Indische scholen onder de O.I. Compagnie. Door S. Kalff. Serie III no. 5.
Nederlanders in Indië. Door T. Brondgeest Sz. Baarn. Hollandia drukkerij. 1919.
A.E. Zuikerberg. De Amsterdamsche Schouwburgkwestie. Amsterdam. Van
Holkema & Warendorff. 1919.
The isolation of Japan, by the auther of The problem of Japan.
Amsterdam-Rotterdam. C.L. van Langenhuysen. 1919.
J. Stärcke. De sexueele opvoeding onzer jeugd. Mij. voor goede en goedkoope
lectuur. Amsterdam.
Dr. F.E. Daubanton. Op ter examenjacht. De kerk vooraan. H. de Vroede.
Utrecht. 1919.
Uit mijn geheimenis. Verzen van Jan Jacobs. J.M. van Rossum, Amsterdam.
Levenwoorden uit het werk van Dr. P.H. Ritter. Haarlem. Tjeenk Willink &
Zoon.
Dr. H. Bavinck. De zekerheid des geloofs. 3de herz. druk. J.H. Kok, Kampen.
Dr. J.Th. Beijsens. Hoofdstukken uit de bijzondere ethiek. N.V. Uitg. Mij. Vert.
Paul Brand, Bussum.
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[Vierde deel]
Sumatra's westkust onder compagniesbeheer
Door Dr. E.B. Kielstra.
Het is toch wel bevreemdend, dat men nog zoo dikwijls hoort spreken van
‘Nederlandsch-Indië, sedert drie eeuwen aan het Nederlandsch gezag onderworpen’,
- meestal in verband met het verwijt, dat dit gezag niet meer heeft gedaan voor de
ontwikkeling van land en volk.
Zij, die dat verwijt uitspreken, schijnen de meening te koesteren dat, zooal niet
met de oprichting der Vereenigde Oost-Indische Compagnie in 1602, dan toch met
de ‘stichting van Batavia’ in 1619, plotseling alle vorsten en volken van den Indischen
archipel zich tot onderdanen van de republiek der Vereenigde Nederlanden
verklaarden. Zij verliezen uit het oog dat de Compagnie was een handelslichaam
dat, voor zoover de belangen van den handel dat vorderden, wel op verschillende
kustplaatsen hare (versterkte) kantoren en pakhuizen bouwde, maar zich verder liefst
zoo weinig mogelijk met de bevolking bemoeide. Ja, de strijd tegen de Portugeezen
en Spanjaarden, later tegen de bevolkingen zelve, had wel gemaakt dat zij, in de
Molukken, ver buiten het program was getreden; de vijandelijke houding, door de
vorsten op Java tegen haar aangenomen,
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en later de moeilijkheden waarin die vorsten tengevolge van binnenlandsche
beroeringen verkeerden, leidden er wel toe dat zij zich daar, in de 17e en 18e eeuw,
gaandeweg meer macht en invloed had verzekerd, al liet zij het inwendig beheer
liefst geheel aan de inlandsche vorsten en hoofden over. Doch op al de overige
eilanden - Sumatra, Borneo, Celebes enz. - reikte haar macht nooit, of weinig, verder
dan tot den onmiddellijken omtrek harer nederzettingen aan de kust, die meermalen
weer werden verlaten wanneer de verwachte voordeelen uitbleven of wanneer de
handhaving der ingenomen stelling tegen vijandelijke aanvallen te bezwarend bleek.
Wat Sumatra betreft, in den tijd der O.I. Compagnie had men een paar kleine
posten in de aan Bantam onderhoorige Lampongs, met het oog op de peperleverantie
en op de goudgraverij te Toelang Bawang; een fort te Palembang, in verband met de
levering van peper, en, uit het aan Palembang onderhoorige Banka, van tin; eenige
posten, van welke Padang de voornaamste was, langs de Westkust, waar ruilhandel
van peper en goud werd gedreven tegen van elders aangevoerde manufacturen. Langs
de Oostkust had zij, vóór 1724, eene vestiging gehad te Djambi; in de 17e eeuw eene
te Indragiri, van 1755 tot 1765 een aan den mond der Siakrivier. Dat was alles; al de
rest langs de kusten, en geheel het binnenland, was onafhankelijk. Men kan zeggen,
dat het personeel der Compagnie zich nooit een half uur ver van het strand gewaagd
heeft; waartoe ook? De handel werd in en nabij de nederzetting (factorij, loge)
gevoerd, en het kostte al moeite genoeg, zich daar tegen de ons in den regel (terecht!)
niet genegen bevolking staande te houden.
Aldus was de feitelijke toestand deze: op het geheele eiland Sumatra, twaalf maal
grooter dan Nederland, een paar handelsvestigingen, buiten deze geenerlei gezag.
Wie dat overweegt, moet zich wel verbazen, dat nog niet zoo heel lang, een 25 of
30 jaar geleden, door sommige onzer staatslieden gaarne de meening werd verkon-
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digd, dat men het voorbeeld der voorvaderen moest navolgen: ‘zij vestigden zich
aan de kust - zoo werd gezegd - en lieten de rest aan den tijd over; wie de kust
beheerscht, beheerscht op den duur vanzelf het binnenland.’ Deze, met de historie
volstrekt in strijd zijnde stelling, diende toen, om doortastend optreden in Atjeh tegen
te houden; zij moet wel uitgevonden zijn door vreesachtige naturen, die tegen eenige
soesah opzagen of onze krachten op bedenkelijke wijze onderschatten. ‘Elke
uitbreiding van ons gezag in den Indischen archipel beschouw ik als eene schrede
nader tot onzen val, en zulks te meer daar wij nu reeds in dit opzicht ver boven onze
krachten gegroeid zijn,’ heette het, in 1861, in den mond van den minister van
koloniën; hoezeer heeft de geschiedenis der laatste twintig jaren de onjuistheid dier
woorden aangetoond!
Om op ons onderwerp terug te komen, - wie alleen ‘de kust’, of een deel daarvan
‘beheerscht’, komt in staatkundig opzicht niet verder. Ter toelichting moge hier een
overzicht volgen van de bemoeiïngen der Nederlanders en de hen, van 1795 tot 1819,
vervangende Engelschen met de Westkust van Sumatra; in den tijd dus, die voorafging
aan het oogenblik, waarop de tijdelijke heerschappij dier vervangers eindigde, en
die door onze latere vestiging in het ‘aloude rijk van Minangkabau’ is gevolgd.
Van de geschiedenis van dit rijk, vóór de komst der Nederlanders is zeer weinig
bekend. Het moge, in de 13e en 14e eeuw, een staat zijn geweest van hooge
ontwikkeling, met belangrijke buitenlandsche betrekkingen; het moge zich destijds,
globaal uitgedrukt, over geheel midden-Sumatra hebben uitgestrekt, en ook, door
huwelijksverbintenissen der vorsten, in wijderen kring zijn invloed hebben doen
gelden, - van al die grootheid was weinig meer overgebleven toen de schepen der
O.I. Compagnie zich vertoonden. De omvang van het rijk was feitelijk reeds beperkt
tot wat wij nu de Padangsche Bovenlanden
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noemen; het kustgebied, waarop het nog aanspraak maakte, was in de macht der
Atjehers. Met dezen hadden onze schepen dus te doen toen zij, op de reeden der
Westkust, ten handel kwamen; het hing van onze verhouding tot Atjeh af, in hoever
die handel eerst, de alleenhandel straks, kans van slagen bood. Die verhouding nu
was lang niet altijd even vriendschappelijk, maar men bracht het toch zoover dat in
1638 mondeling, in 1641 schriftelijk, aan de Compagnie het monopolie van den
handel op de havens der Westkust werd toegestaan en dat, met medewerking van
Atjeh, in 1649 overeenkomsten met de hoofden werden getroffen, waarbij tarieven
werden vastgesteld voor den ruil van ‘katoentjes' tegen peper. Doch in werkelijkheid
was hiermede nog niet veel gewonnen, - de wederzijdsche belangen waren te zeer
met elkander in strijd. In 1656 werden de agenten der Compagnie aan de kust door
de (Atjehsche) hoofden om het leven gebracht, dit leidde tot een vredebreuk met
Atjeh, maar ook na het herstel van de goede verstandhouding (1659) bleef de handel
van geringen omvang.
Weldra scheen zich echter voor deze een betere toekomst te openen. De macht en
de invloed van de (vrouwelijke) Sultan van Atjeh konden niet in de schaduw staan
van die, welke hare beide (mannelijke) voorgangers (1607-1641) zich hadden weten
te verwerven; gaandeweg werd in verschillende deelen des rijks een streven merkbaar,
zich aan hare heerschappij te onttrekken. Ook op Sumatra's Westkust, waar
verschillende hoofden, ter verkrijging hunner zelfstandigheid, den steun vroegen van
de Compagnie. Zij vonden bij den vertegenwoordiger van deze medewerking; te
Batavia aarzelde men aanvankelijk, maar.... men had ernstige grieven tegen Atjeh,
o.a. wegens den smokkelhandel in tin uit het toen tot Atjeh behoorende Perak op het
Maleische schiereiland, en in de peperhavens werd ook, in aanzienlijke hoeveelheden,
goud ter markt gebracht!
Men stapte dus over alle bedenkingen heen, wellicht niet vermoedende dat nu de
grondslag werd gelegd
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voor eene erfelijke vijandschap van Atjeh tegen de Nederlanders. In 1663 werd met
de Maleische hoofden der kuststreken een verbond aangegaan, waarbij dezen zich
met hunne bevolking onder de hoede stelden van de Compagnie, die hen aan de
zeezijde tegen hunne vijanden zoude beschermen en daarvoor, met uitsluiting van
alle mededingers, het recht verkreeg, den handel te drijven (het Painansch tractaat).
Met onzen steun slaagden bedoelde hoofden er in, de Atjehers ten zuiden van Tikoe
te verdrijven; in 1665 werd onze eerste, versterkte post gevestigd op het eiland Tjinko,
tegenover het op den vasten wal gelegen Salido.
Dat jaar 1665 geeft dus het tijdstip aan, waarop de Compagnie eenigen schijn van
gezag over de Westkust verkreeg; niet meer, want de door haar gesloten
overeenkomsten hadden veeleer het karakter van te zijn aangegaan met bondgenooten
dan met onderdanen. Het doel dier overeenkomsten toch was, uitsluitend, bevordering
van het handelsbelang; zoolang dit geen gevaar liep, was haar de rest onverschillig.
Territoriaal bezit verlangde zij niet; het inlandsch bestuur liet zij geheel aan zichzelf
over; de verschillende landschappen voerden strijd met elkander wanneer hun dat
lustte; de Compagnie bemoeide zich daarmede niet zoolang hare rechten en hare
eigendommen onaangetast bleven.
Het ligt voor de hand, dat de Atjehers poogden het verloren terrein te herwinnen;
en ook dat zij, trachtende de bevolking tegen de onzen in het harnas te jagen, bij haar
een gewillig oor vonden wanneer de monopoliegeest der Compagnie of de hebzucht
harer dienaren zich te sterk deden gevoelen. Men stond dus nog voor groote
moeilijkheden, doch bracht het zoover, dat in 1667, het hoofdkantoor van den handel
ter kuste naar Padang kon worden overgebracht.
Tot vermeerdering van onzen invloed en tot beperking van het voortdurend
ondervonden verzet verbeeldden de onzen zich, een geschikt ‘staatkundig middel’
te hebben gevonden door den ‘Keizer’ van Minangkabau
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in naam te erkennen als het rechtmatig hoofd der hem vroeger door Atjeh ontnomen
stranddistricten, en hem te beschouwen als het hoofd onzer bondgenooten, mits hij
de met deze gesloten overeenkomst goedkeurde en den ‘Kommandeur’, den
vertegenwoordiger der Compagnie te Padang, zijn stedehouder noemde. Hij zou dan,
om de drie jaren ‘een recognitiegeld’ van f 2000. - ontvangen.
De ‘Keizer’ had, natuurlijk, tegen een en ander geen bezwaar, maar het werkte,
even natuurlijk, weinig of niets uit. Sinds tientallen van jaren waren de
strandbevolkingen aan de opperheerschappij van Minangkabau ontwend, en zij
hadden geen enkele reden, haar terug te wenschen; de vorsten, van
Hindoe-Javaanschen oorsprong, stonden geheel buiten het volk en oefenden niet de
minste rechten uit op den grond. De beteekenis van het ‘staatkundig middel’ werd,
zoo mogelijk, nog geringer toen, omstreeks het jaar 1680, drie personen van
vorstelijken bloede zich ieder van een deel des ‘rijks’ meester maakten; een hunner,
de radja van Soeroasso, bleef zich als heer der kuststreken beschouwen. Meermalen
zijn deze, en daarmede ook onze nederzettingen, door krijgsbenden van Soeroasso
bedreigd, al werden nu en dan, ter bevordering der goede verstandhouding, kleine
geschenken gezonden.
Volgens een onzer zegslieden zou de betaling der ‘recognitie’ na 1680 niet meer
hebben plaats gehad, wat dan op de stemming der ‘vrienden’ in het binnenland wel
niet gunstig zal hebben gewerkt. In ieder geval is het de Bataviaasche regeering wel
spoedig duidelijk geworden, dat de beteekenis der Minangkabausche heeren
aanvankelijk geweldig was overschat. Toen zij in 1689, in verband met de
aanhoudende moelijkheden met de kustbevolking, het denkbeeld opperde, een
gezantschap af te vaardigen om die heeren gunstig voor ons te stemmen, kreeg zij
van den ‘Kommandeur’ ten antwoord, dat daartoe niet de minste noodzakelijkheid
bestond; volgens stellige berichten toch ‘waren de vorstelijke paleizen nauwelijks
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te onderscheiden van de ellendige hutten der arme onderdanen’. Toen, het volgende
jaar, afgevaardigden van een der vorsten te Padang kwamen om daar van het inlandsch
bestuur schatting te heffen, werden zij dan ook ‘beleefdelijk afgewezen’.
In 't voorbijgaan zij hier opgemerkt, dat het betalen voor de onzijdigheid der buren,
van wie men anders allicht last zou krijgen, niets ongewoons was; het paste, om zoo
te zeggen, in het stelsel. Zoo vinden wij vermeld dat de hoofden der XIII Kota's
(Solok en omgeving) in 1781 toen, zooals wij straks zullen zien, de Engelschen zich
tijdelijk van Padang hadden meester gemaakt, weigerden derwaarts te gaan om de
geschenken te ontvangen, welke zij gewoon waren jaarlijks van de Nederlandsche
Compagnie te bekomen. De Engelschen volgden, toen zij (1795-1819) meester ter
Sumatra's Westkust waren, het voorbeeld hunner voorgangers; zij wisten de Padri's
- de godsdienstige secte, die jarenlang het land in rep en roer bracht - van hunne
posten verwijderd te houden door het geven van geld en geschenken.
De pogingen van de Compagnie om, met eenige geldelijke opofferingen, de rust
te handhaven en de bevolking te doen berusten in de drukkende heerschappij welke
de onzen over haren handel wenschten te voeren, konden onmogelijk tot een
gewenschte uitkomst leiden. Die bevolking vond steeds steun bij onze tegenstanders
ter zee: de Atjehers en, in de 18e eeuw, de Engelschen, die voortdurend ons
handelsmonopolie trachtten te breken. En ook in het binnenland was er alle reden
om de Hollanders te haten, omdat hun monopolie den afzet der producten tegen
goede prijzen belemmerde. Bovendien hadden zoowel de kustbewoners als de
‘bovenlanders’ reden tot beklag, omdat de Compagnie ter handhaving van een
onvoldoend in de behoefte voorziend zoutmonopolie, vele jaren lang (1687-1749)
de inlandsche zoutpannen aan het strand geregeld vernielde.
Boven werd het jaar 1667 genoemd als dat der vesti-
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ging van ons hoofdkantoor te Padang. In zijn voortreffelijk werk Priangan (I bl. 59*)
wijst Dr. F. de Haan er op dat, zoo Batavia al in 1619 is gesticht, het tientallen van
jaren heeft geduurd voordat, eerst de plaats zelve, daarna haar onmiddellijke omgeving
voldoende veilig was. Hetzelfde, maar in sterkere mate, is met Padang het geval
geweest; men kan zeggen dat er een eeuw lang moest worden gestreden om er
betrekkelijk rustig te kunnen wonen, - en toen had het bezit der plaats weinig waarde
meer; de ‘Edele Compagnie’ was reeds op weg naar haren ondergang.
In den eersten tijd, na de vestiging te Padang, liet zich de toekomst wel anders
aanzien! Van 1667 tot 1681 breidde zij het aantal harer nederzettingen langs de kust,
door overeenkomsten met de inlandsche hoofden en met terzijdestelling van Atjesche
aanspraken geleidelijk uit: Baros, Priaman, Ajerbangis, Singkel sloten contracten.
Opmerkelijk is dat, ofschoon de Compagnie zich verder niet aan Singkel liet gelegen
liggen, de Indische Regeering, in 1840, op het contract van 1681 haar recht grondde
om de ‘Atjehsche gelukzoekers’, die zich daar ‘wederrechtelijk’ hadden gevestigd,
van haar grondgebied te verdrijven.
Afzonderlijke vermelding verdient het landschap Salido, dat in 1667 door den
Sultan van Indrapoera, als loon voor haren bijstand tegen een oproerig hoofd, aan
de Compagnie werd afgestaan. Zij heeft daar, van 1671 af tot 1737 toe, met groot
verlies goud- en zilvermijnen geexploiteerd.
Wij zeiden zooeven reeds, dat de rust langs de kust nooit duurzaam was: de
pogingen om ten bate der Compagnie, meer wellicht nog ten bate harer dienaren,
den handel te beheerschen en den ‘smokkelhandel’ te fnuiken, leidden er toe dat er
steeds ‘weerspannigen’ waren, die dan weer ‘getuchtigd’ moesten worden.... Naarmate
nu de Atjehers als de vrienden dier smokkelaars terrein verloren, traden de Engelschen
in hun plaats.
Nadat dezen, in 1684, uit Bantam waren verdreven,
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trachtten zij al spoedig vasten voet te krijgen aan Sumatra's westerstrand: eerst te
Indrapoera, daarna op kleinere plaatsen in de buurt, eindelijk (1714) te Benkoelen,
waar zij (1717-'20) het Fort Marlborough stichtten. Vanhier breidde zich hun handel
op ons gebied krachtig uit; smokkelhandel in het oog der Compagniesdienaren, wat
echter niet belette dat zij, de bevolking zooveel mogelijk exploiteerende, daaraan
gaarne deelnamen. Het gevolg was natuurlijk dat de Westkust van Sumatra een bron
van groote inkomsten was voor de ambtenaren der Compagnie, maar voor deze zelve
een lastpost bleef. Men dacht er dan ook, in de tweede helft der 18e eeuw, te Batavia
meermalen aan, zich van dien lastpost te ontdoen en de Westkust geheel te verlaten.
Zoover kwam het niet, tengevolge der vertoogen van de Kommandeurs, die op het
behoud van hun winstgevend bedrijf gesteld waren, maar de belangstelling was
verdwenen; wat op de kust gebeurde liet de ‘Hooge regeering’ koud, en zij was er
nu slechts op uit, alle verdere soesah te mijden. Zoo konden de Engelschen zich,
zonder ernstige tegenkanting, in 1751 vestigen te Natal, vier jaren later te Tapanoeli1);
ook in latere jaren breidde hun invloed zich uit, terwijl de onze daalde: Baros werd
in 1778, Ajerbangis in 1793 door de Compagnie verlaten, - de handel was er
verloopen.
Aldus neigde de eenmaal zoo machtige Compagnie ook ter Sumatra's Westkust
ten val, als gevolg van haar monopoliestelsel en van de ontrouw en baatzucht harer
dienaren.
Tijdens den oorlog met Engeland (1780-'84) kwam

1) Tijdens den zevenjarigen oorlog werden de Engelsche nederzettingen op Sumatra door de
Franschen veroverd (1700) en aan de O.I. Compagnie aangeboden, doch deze weigerde. Met
den vrede van Parijs keerden, die nederzettingen terug onder het gezag der Engelsche
Compagnie (1763). Benkoelen werd toen, met zijne onderhoorigheden’ noordwaarts langs
de kust, een zelfstandig residentschap later (1785) werd het eene residentie, ondergeschikt
aan het gouvernement van Bengalen.
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een Britsch eskader al hare bezittingen aldaar opeischen; bij gemis aan
weerstandsmiddelen van eenige beteekenis moest de capitulatie volgen (1781). Wel
werd, na den vrede van Parijs, in 1785 haar ‘gezag’ te Padang hersteld, doch onder
welke omstandigheden! De Engelschen hadden reeds in 1784 de plaats verlaten, en
het beheer overgelaten aan een inlandsch hoofd. Toen werden de Europeanen
nagenoeg van alles beroofd; christenmeisjes werden door inlandsche aanzienlijken
tot vrouw of bijzit genomen, menig christenkind werd gestolen en in slavernij naar
het binnenland gevoerd. Een oogenblik was de Europeesche gemeente in groot gevaar,
toen eene macht van 3- á 4000 man met vijandelijke bedoelingen uit het binnenland
naderde; met krachtige hulp der Chineezen mocht zij er in slagen, de aanvallers te
verdrijven. Kort daarop verscheen een vloot van Atjehsche zeeroovers; ook deze
werd gelukkig tot den aftocht gedwongen.
De toestand, waarin de onzen bij hun terugkeer de zaken vonden, was dus wel
ellendig. En, bij gebrek aan macht, moest hunne bemoeienis zich, in hoofdzaak, wel
tot Padang beperken. Wegens ‘de brutaliteit der Engelschen’ werd de kust ten N.
van Ajerbangis geheel aan haar lot overgelaten; in de streek tusschen deze plaats en
Padang speelden de Atjehsche zeeroovers maar al te zeer den baas. Werden daar al
enkele gevechten geleverd die in hun nadeel afliepen, - in 1786 moesten toch de
Priamansche hoofden verklaren dat zij, zonder betere bescherming door de
Compagnie, zich aan de Atjehers zouden moeten overgeven.
Geen wonder, dat nu te Batavia opnieuw het denkbeeld overwogen werd, zich den
lastpost Sumatra's Westkust geheel van den hals te schuiven; het kwam echter ook
thans niet tot uitvoering. De belanghebbenden hadden nu de beschikking over een
krachtig humaniteitsargument: de toestand van 1784, toen er geen Europeesch gezag
was! De heeren te Batavia berustten, maar lieten Padang zooveel doenlijk aan zijn
lot over.
Toen, in 1793, de oorlog tusschen Frankrijk en de Re-
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publiek was uitgebroken, maakte een Fransch kaperkapitein van de gelegenheid
gebruik om zich, na eene betrekkelijk nog krachtige verdediging, van de plaats
meester te maken; hij bleef 15 dagen en vertrok daarop, met medeneming van alle
Compagniesgoederen en van een groot deel der roerende eigendommen der
ingezetenen1). Hiermede had de plaats voor ons vrijwel hare beteekenis verloren; de
handel was geheel verloopen, men hield zich nauwelijks meer staande te midden van
eene vijandig gezinde bevolking, - slechts een kleine stoot was noodig om hier het
gebouw der Compagnie geheel te doen ineenstorten.
Die stoot kwam in 1795, toen de Engelschen de plaats kwamen opeischen. Prins
Willem V had in het begin van dat jaar ons land verlaten en toen (7 Februari) in zijne
kwaliteit van opperbewindhebber der Compagnie, te Kew eene aanschrijving gericht
tot alle bevelhebbers van hare bezittingen, waarbij hun werd gelast deze, om te
voorkomen dat zij in de macht van de Franschen zouden geraken, te stellen in handen
der Engelschen, als de bondgenooten der Compagnie. Die aanschrijving was natuurlijk
onwettig; maar toen de Engelschen zich er te Padang op beriepen, zag de
vertegenwoordiger der Compagnie, wien alle middelen tot verzet ontbraken, zich
wel verplicht, aan den hem gestelden eisch gevolg te geven. Aldus verdween hier de
Nederlandsch O.-I. Compagnie, voor goed, van het tooneel, en werd haar plaats,
voorloopig door den Engelschen naamgenoot bezet.
Uit het voorafgaand overzicht blijkt wel, dat er zeer

1) Bij deze gelegenheid vluchtte Kaatje Stolte, de dochter van een chirurgijn te Padang, met
een Atjeher naar het binnenland. Deze verwekte bij haar eene ‘beeldschoone dochter’, die
later de vrouw werd van den radja van Troemon. Vandaar dat generaal Van Swieten in 1874
aan den toen aan het hoofd van Troeman staande radja (de zoon van evenbedoelde) konde
schrijven: ...... ‘mijn vriend, die ook van Europeesche afkomst is’......
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weinig reden bestaat, op hare handelingen ter Sumatra's Westkust met eenigen trots
terug te zien; integendeel. De wijze, waarop ‘onze voorvaderen’ zich aan die kust
nestelden, berokkende hun de blijvende vijandschap van Atjeh; zij hadden daar,
gelijk op de meeste andere Buitenbezittingen, niet anders dan enkele handelsposten,
meer ten bate van eigenbelang zoekende ‘bedienden’ dan van de Compagnie; zij
waren onverschillig geweest voor het land en voor elk belang zijner bevolking, en
deze had waarlijk alle reden gehad, den indringers kwalijk gezind te zijn.
Het Britsche tusschenbestuur (1795-1819) maakte het niet beter. Ook in dien tijd
bleef Sumatra's Westkust een lastpost, - enkele dienaren van de Engelsche Compagnie
slechts trokken voordeel uit hare vestigingen aldaar. Ook nu had men last van Fransche
kapers, die in 1803 den post op het eiland Tingko, en dien van Tapanoeli, op het
eiland Pontjang, vernielden. Ook nu had men oneenigheid met de bevolking, zoodat
herhaaldelijk troepen van Benkoelen moesten worden gezonden; zelfs Padang werd
geruimen tijd bedreigd. Ook nu lieten de Atjehsche zeeroovers zich niet onbetuigd.
Men kan dus zeggen, dat de Engelschen zich aan de kust staande hielden, zonder
meer.
Maar in 1818 deed Raffles, toen luitenant-gouverneur van Benkoelen en als
zoodanig belast met het gezag over de nederzettingen langs de kust, eene ernstige
poging om zich vasten voet te verwerven in het tot dusver onbekende binnenland.
Alvorens daaromtrent iets naders te vermelden, dienen wij echter eenige aandacht
te wijden aan eene godsdienstige beweging, in de geschiedenis bekend als die der
Padri's; eene beweging, welke in den aanvang der 19e eeuw in de Padangsche
Bovenlanden ontstond en van grooten invloed is geweest op het lot van land en volk.
Vermoedelijk is de islam in den loop der 16e eeuw in het Minangkabausche Rijk
ingevoerd, doch de bewoners waren daardoor geenszins tot rechtzinnige mohamme-

Onze Eeuw. Jaargang 19

13
danen bekeerd. Uitgaande van de stelling dat wetten en gebruiken, koran en adat,
elkander aanvullen, hadden zij de voorschriften van den islam slechts aangenomen
voor zoover deze de godsvereering betroffen, doch, ten aanzien der burgerlijke en
maatschappelijke verhoudingen, de aloude landsinstellingen gehandhaafd.
Afgescheiden daarvan werden de godsdienstige voorschriften van den koran door
de meesten slechts flauw nageleefd; allerlei uitingen van bijgeloof, allerlei overtreding
van de mohammedaansche wetten - opiumgebruik, hanengevechten enz. - waren den
vromen voortdurend tot ergernis.
Was dit reeds lang het geval, in 1803 kwamen drie bedevaartgangers uit Mekka
terug, die krachtig getuigden vóór de opvolging van de islamitische geboden1). Het
zedenbederf, de verwaarloozing der godsdienstplechtigheden, de adat betreffende
landsbestuur, huwelijk, erfrecht enz. waren hun een gruwel; zij eischten algemeene
bekeering, trokken ‘in naam des Profeets’ het land door, en vonden zoowel ijverige
aanhangers als ernstige tegenstanders. Bleef het aanvankelijk bij woorden en
vermaningen, weldra kreeg de dweepzucht, door den ondervonden weerstand
geprikkeld, de overhand; met het gevolg dat het land jarenlang geteisterd werd door
een hevigen burgeroorlog, gepaard gaande met groote verwoestingen en uitgezochte
wreedheden. De vertegenwoordigers van de adatpartij, in de eerste plaats de leden
van het vorstengeslacht, werden om het leven gebracht of moesten zich door de
vlucht redden. Aldus nam het stamhuis van Minangkabau feitelijk een einde;

1) Het ligt voor de hand, dat men hun optreden in verband heeft gebracht met dat van de sectie
der Wahhabieten, die destijds (1801-1815) heer en meester was te Mekka. Intusschen, - al
wat op Sumatra's Westkust geëischt werd tot het tegengaan van misbruiken en tot naleving
der godsdienstige wetten, moest instemming vinden bij alle goede moslims; Wahhab en zijne
volgelingen wilden godsdienstige hervormingen, waarmede lang niet alle vrome
mohammedanen konden instemmen.
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drie zijner leden stelden zich te Padang onder de bescherming van het Britsche
bestuur.
Zoo stonden de zaken toen, in Maart 1818, Raffles in zijne bovengenoemde
hoedanigheid te Benkoelen optrad en onverwijld overwoog, hoe hij ook aan de
Westkust de Britsche belangen zoude kunnen bevorderen. Krachtens het Londensch
tractaat van 1814 moesten wel de vroegere bezittingen der Nederlanders op Sumatra
aan hen worden teruggegeven, maar die bezittingen waren niet anders dan enkele
nederzettingen aan de kust, met een zeer beperkt kustgebied; al wat zich binnenslands
uitstrekte, was volkomen onafhankelijk. Indien daar - zoo was zijne redeneering de Britsche souvereiniteit konde worden gevestigd, dan zou, zonder aan de
overeenkomst te kort te doen, het land aan de Britsche belangen dienstbaar zijn
gemaakt, ten koste van de Nederlandsche. Dit grootsche plan, dat o.a. ook zijne
houding ten opzichte van Palembang en de Lampongs verklaart, vond, gelukkig voor
ons, ten slotte geen steun bij het gouvernement van Bengalen, en leed daardoor
schipbreuk.
Zoover was het echter in 1818 nog niet. Toen, in Mei van dat jaar, een oorlogsschip
met ambtenaren en militairen van Batavia te Benkoelen aankwam ter regeling van
de overneming van ‘het etablissement’ te Padang en de onderhoorigheden, verklaarde
Raffles dat hij nog geene bevelen dienaangaande uit Bengalen ontvangen had, en
dat, in ieder geval, vóór die overneming moest vaststaan dat van onze zijde het tekort
van de Britsche administratie zoude worden aangezuiverd. Onze ‘expeditie’ keerde
dientengevolge naar Batavia terug, en Raffles had tijd gewonnen voor de uitwerking
van zijn plan dat, wat de Padangsche Bovenlanden betrof, door den verwarden
toestand aldaar meer kans van welslagen scheen te verkrijgen. Want, onbekend als
hij was met de werkelijke verhoudingen, stelde hij zich voor, dat de verdreven
Minangkabausche vorstentelgen gaarne zijn steun tot herwinning van hun vroeger
‘gezag’ zouden aan-
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vaarden, en dat het aldus gemakkelijk zou vallen, de Britsche vlag voor goed in de
Bovenlanden, en verder zelfs tot Sumatra's Oostkust toe, te doen waaien......
Maar er was niet veel tijd te verliezen, zoo mogelijk moest het Bengaalsch bestuur
gesteld worden voor een voldongen feit. Raffles kwam dus in Juli aan, om persoonlijk
de Bovenlanden te bezoeken en daar, kon het zijn, de grondslagen te leggen voor het
door hem ontworpen gebouw. Zich verschuilende achter zijne liefde voor de
wetenschap, verklaarde hij een tocht te willen maken naar ‘het oude rijk van
Minangkabau dat, in verband met zijne voorliefde voor Oostersche letterkunde, in
hooge mate zijne belangstelling getrokken had’. Aan dien tocht namen, behalve zijne
echtgenoote en zijn vriend, de bekende natuuronderzoeker Dr. Horsfield, een lijfwacht
van 150 soldaten met een paar honderd koeli's, en een aantal voorname inlanders
(hoofden en kooplieden) deel; verder nog twee voor de Padri's gevluchte
Minangkabausche vorstentelgen (de twee toewankoes van Soeroasso, die ook later,
onder het Nederlandsch bestuur, nog een kleine rol speelden). Onderweg werden vrij
wat moeilijkheden ondervonden, doordien de bevolking herhaaldelijk den doortocht
weigerde; zij werden met geld uit den weg geruimd.
Zoo kwam men dan in het landschap Tanahdatar, waar de Minangkabausche
vorsten hadden ‘geresideerd’. Te Solok had eene vergadering plaats met de hoofden,
die blijkbaar dadelijk onder de suggestie van Raffles kwamen; op zijn vraag, of zij
de Hollanders zouden vergunnen, zich weder te Padang te vestigen, werd door allen
ontkennend geantwoord, en daarna onderteekenden zij een brief aan den Koning van
Engeland, waarin de belangen des lands in diens welwillendheid werden aanbevolen.
Men ziet, - het wetenschappelijk doel van de reis kwam reeds spoedig op den
achtergrond! Raffles had, meende hij, een grooten stap gedaan naar de verwezenlijking
zijner imperialistische denkbeelden; hij noemde den evenbedoelden brief ‘een
staatsstuk van hoog be-
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lang’. Bij zijn bezoek aan de vervallen hoofdplaatsen des lands ontmoette hij, te
Soeroasso, de moeder der bovenvermelde toewankoes; deze was de vrouw geweest
van een der gevluchte radja's, en met geenerlei gezag bekleed. Maar, door de zoons
om den tuin geleid, zag hij in haar ‘de Koningin van het land’.
Te Semawang, nabij de plaats waar de Ombilinrivier het meer van Singkara verlaat,
poogde hij te vergeefs in aanraking te komen met de leiders der Padri's; niemand
wilde zijn boodschapper zijn, en al wat hij kon doen was, op een open terrein een
brief te steken op een bamboestaak. Het antwoord, langs denzelfden weg ontvangen
luidde in hoofdzaak: ‘wij willen goede vrienden zijn, wanneer gij ons helpt, het ware
geloof in te voeren’.
Naar het heette ‘op dringend verzoek der bevolking’ werd nu, te Semawang, de
Engelsche vlag geheschen en bleven daar, van Raffles' lijfwacht, 12 soldaten achter.
In den loop der volgende maanden bleek het noodig, de bezetting op te voeren tot 2
officieren, 100 man en 4 stukken geschut, wat wel eene aanwijzing is dat de Padri's
haar niet met rust hebben gelaten. Hoe dit nu zij, - voorloopig had hij succes: in het
binnenland was zijn vlag geplant en de hoofden die hij gesproken had, hadden zich
om die vlag geschaard. Hij was dan ook zeer voldaan over de reis, waarvan, naar hij
schreef, ‘de grootste resultaten konden worden verwacht. Het is nog niet lang geleden’,
meende hij, ‘dat de souvereiniteit van Minangkabau over geheel Sumatra erkend
werd en zijn invloed zich zelfs over vele der naburige eilanden uitstrekte; nog wordt
aan de personen, tot het stamhuis van Minangkabau behoorende, vorstelijke hulde
bewezen. Indien wij hun gezag ondersteunen, kan gemakkelijk een centraal
gouvernement worden gevestigd, de groote rivieren, naar de Oostkust stroomende,
kunnen goede verbindingen vormen met de hoofdplaats, en Sumatra, onder Britschen
invloed, kan weder eene groote staatkundige beteekenis erlangen....
Hij wist niet, hoe weinig de macht en de invloed van
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het Minangkabausche vorstenhuis sinds lang beteekenden, en hoe die, door het
optreden der Padri's geheel waren verdwenen; wel had hij zich de uitvoering zijner
plannen veel en veel te gemakkelijk voorgesteld! Maar uit de aangehaalde woorden
blijkt, dat wij ze boven juist karakteriseerden.
Zooals reeds werd opgemerkt, die plannen vielen in duigen door de afkeuring, die
zij, op vertoogen van onze zijde, te Bengalen vonden. Deze afkeuring bleef
gehandhaafd, ook toen Raffles zich persoonlijk naar Calcutta begaf om ze te
verdedigen; hij ontving den stelligen last, zich ‘niet verder in te laten met Palembang
en de Lampongs, en de residentie Padang dadelijk over te geven aan de Nederlandsche
regeering’.
Dit laatste geschiedde den 22en Mei 1819. In de sedert verloopen eeuw is, met veel
inspanning, het denkbeeld ten uitvoer gebracht dat Raffles, maar dan ten bate der
belangen van zijne landgenooten, voor den geest zweefde: geheel Sumatra, zonder
eenige uitzondering, onder een Europeesche, maar nu de Nederlandsche, vlag. En
wat de Westkust betreft, onbewust heeft hij daartoe den stoot gegeven, want de
vervanging van zijne bezetting van Semawang door onze troepen was het begin van
den Padri-oorlog, die met onze souvereiniteit over het gansche gebied eindigde.
Wat wij in Mei 1819 terugkregen, beteekende bitter weinig. Omtrent den toestand
van Padang schreef onze resident in zijn eerste verslag: ‘de Engelsche regeering van
Benkoelen schijnt zich weinig om deze plaats bekommerd te hebben en dezelve
vooral in latere jaren geheel aan zichzelve te hebben overgelaten.’ Zoowel het
Europeesche als het inlandsche bestuur werd weinig geëerbiedigd, justitie en politie
werden ‘op een allergebrekkigste wijze uitgeoefend, of liever, werden dezelve niet
uitgeoefend’; de noodige gebouwen voor den burgerlijken en militairen dienst
ontbraken, of waren geheel in verval....
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Wij hadden dus niet meer dan ‘voet aan wal’ te Padang, benevens een paar kleine
kustplaatsen (Priaman en Ajerhadji) en het eiland Tjinko. Zeggen wij te veel als wij
beweren dat zij, die spreken van koloniën, sedert drie eeuwen onder ons beheer,
onder anderen wel eene uitzondering dienen te maken voor geheel Sumatra, en in 't
bijzonder voor het deel daarvan, waarover dit opstel handelt?
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Vondel
1587-1679.
Kunst- en karakterschets.
Door H. Laman Trip - de Beaufort.
(Slot).
Vondel dan is Roomsch geworden.
Laten we zeggen, zoo om en bij 1641, en laten we er terstond aan toevoegen, dat
deze verandering meer uiterlijk dan innerlijk is, dat wil zeggen, dat Vondels innigste
ziele-leven er door verdiept moge zijn, maar niet door om gelegd, zijn werk zij
getuige. Men spreekt van een bekeering, maar men versta hier niet onder een
omkeering.
Zijn liefden, zijn vriendschappen, zijn gezindheden blijven dezelfde, evengoed
als vóór zijn roomschheid.
Het levensgebied wordt alleen grooter, de zekerheid, dat er een kerk bestaat, die
de wereld kan huizen, is zulk een blijheid voor hem, dat er als 't ware een doorbraak
in zijn voelen komt. Katholiek zijn, dat was voor hem universeel zijn, de oude idealen
kon hij blijven vasthouden, de vredestaat zal zijn het Koninkrijk Gods, waar Christus
Vorst zal wezen.
Zijn helden-vereering kon ook Heiligen aanbidden, en dezelfde kunstenaar Vondel,
met zijn Antwerpsch bloed in de aderen, die zoo dikwijls het hart had opgehaald aan
kleuren en klanken op de Amsterdamsche straten, genoot nu van de overvolle missen,
de kerken met hun geheimzinnige belichting, het lithurgische gezang zeeënd uit
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honderden monden. Vondel, die altijd geslingerd was geweest tusschen hemel en
wereld, had nu beiden tegelijk, want de moederkerk omvat staat en Christus te samen.
De uiterlijke kerk is voor hem de samenscholing der groote menigte: hij noemt
haar ‘de schaepkoij, Christusschuur, de Lamren koij,’ in haar ziet hij de innerlijke
kerk.
Als Roomschgeloovige schreef hij eens in een stamboek, dat de kerk zeker niet is
het gebouw van steen en hout.
‘'t Geloovigh hart, is Jezus Kerck.
Daer Godt door zijnen geest inwoont.’

In het Salmoneus spel zegt hij:
.........De tempel rust alleen
op geenen marmersteen,
maar meer op levende pijlaeren.’

In ‘Joannes de Boetgezant’:
‘De geur van wieroockvat en reuckaltaar is hij moe
Men zwaaie hem een hart vol mededoogen toe.’

Wat, waar, wanneer en hoe is geweest de geboortestonde van zijn geloof of van zijn
Roomsch wording?
Lezer, vraag het niet: dat zijn eeuwigheden in een oogenblik, die buiten alle begrip
omgaan.
Vondel's sterkte heeft steeds gezocht het hoogste en het diepste, als elk mensch
was hij omringd van middelmatigheid, en op eigen wegen, zocht hij 't buiten de
menschen.
Toen hij de heerlijkheid der Katholieke Kerk zag, gaf hij zich over in de overgave
der sterke naturen, dat is zonder zich zelven te verliezen; hij gaf alles, maar nam
tezelfder tijd. Zulk geloof is de natuurlijkste beweeglijkheid, het geuren en saptrekken
die een plant tot plant, de eb en vloed, die zee tot zee, het in- en uitademen die den
mensch tot mensch maken.
Lezer, spreek niet van Vondel's bekeering, spreek liever van Vondel's inkeering
of geloof, beter nog, doe weg, ver
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weg alle woorden, want hier geldt, wat Paulus zegt: ‘Hetgeen het oog niet heeft
gezien, en het oor niet heeft gehoord en in het hart des menschen niet is opgeklommen,
hetgeen God bereid heeft, die Hem liefhebben’.
Als Roomsche is Vondel's eerste tooneelwerk ‘Peter en Paulus’, een gedramatiseerde
verhandeling van den gewelddadigen dood der Apostelen: de opdracht van dit, slechts
in onderdeelen geslaagde, stuk is aan ‘Eusebia’, òf Vondel's dochter Anna, òf zijn
vriendin Tesselschade, in elk geval een vrouw, met wie hij geestelijke gemeenschap
had.
Driemaal heeft Vondel godsdienstig, betoogend werk geschreven: ‘Altaer
geheimnissen’, ‘Bespiegelingen van Godt en Godsdienst’ en de Heerlijckheid der
Kercke en bovendien een episch gedicht, dat naar zijn geaardheid van hetzelfde soort
is: ‘Joannes de Boetgezant’; hierin laat de auteur een lange processie van Bijbelsche
personagien voorbijtrekken, personen, in wie hij de voorloopers van Christus ziet.
Wie in deze vaardige berijmingen kunst zoekt, komt bedrogen uit; al bereikt Vondel
hier in zeggingskracht, vooral in de ‘Bespiegelingen van Godt en Godtsdienst’,
wonderen van luciditeit, de kunstontroering is kortentijd verdrongen door een pijnlijk
nauwgezette opnoeming, kunst is hier vak, handwerk geworden.
De heele wereld om Vondel heen is vol over wat zij dan noemen: de bekeering.
Men denkt hem altijd biddende en voor een altaar, ....Vondel zelf onderwijl neuriede
toch nog ‘May deuntjes’ als:
‘Vogellijmpje van mijn hartje,
Waerom vlugtghe toch, zoo schuw?
Ghij hebt recht: want kreegh ick u,
'k Leij wat zout op 't wispelstartje,
Dat mij doet zoo groot een pijn.
Was dan 't vogeltje niet mijn?’
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En Vondel arbeidde weer aan de taal, hij ging Virgilius vertalen; bij een exemplaar,
dat hij aan Huijgens toezond, schreef Vondel met een lippen glimlachje, dat hierin
geen zaken verhandeld werden waarover men tegenwoordig strijd voerde. Hooft, de
academische beschaafde, de porceleinige Hooft, die zijn blanke vingertoppen aan
geen koud water wilde schenden, was huiverig geworden voor Vondel's kokende
heethartigheid.
Hij trok zich terug, voorzichtiglijk, maar toch niet zoo, of Vondel voelt de
vereenzaming: zoo vele menschen waren door den dood heengegaan, moeten nu ook
de levende vrienden hem loslaten?
En Vondel schrijft hem bij 't zenden van een Virgiliusexemplaar, dat reeds zoovele
vrienden liggen in de Westerkerk, in de Nieuwe kerk, ‘onder de zercken gekropen
een teken dat wij volgen zullen: Godt geve ter zalige eere!’
De geestige, maar niet geestelijke, Hooft wenschte geen vriendschapstoenadering
meer, hij antwoordde even hoffelijk als kil.
Hij was nu eenmaal te veel dandy, te veel geleerde om zich nauw met
gevoelsmenschen af te geven. Hij veroordeelde hen scherp. Van Baerle schrijft eens
van hem ‘de Drost toch is gewoon haar (dit gold Tesselschade) roomsche etterbuilen
met een scherp mes open te snijden en met een bijtend zout in te wrijven’.
Als in 1645 de Groot na een dertienjarige afwezigheid even in het land komt, dan
weet Vondel zich niet te bergen van vreugde, zijn lof over zijn Huig is weer uitbundig.
Hij noemt hem de ‘Zon des Lands, het Delfsch orakel, de trouwste Batavier’.
Bij zijn vertrek schreef Vondel:
's Avondts daelt het hemelsch Wonder,
Met zijn' stralend aangezicht:
Maer de Groot, ons Hollandtsch licht,
Gaet helaes! hier 's morgens onder,
Hoe geluckigh is de nacht
Die den dagh uit hem verwacht!

Onze Eeuw. Jaargang 19

23
Koningin Christine van Zweden, de oude Koninklijke gebiedster van Hugo de Groot,
heeft steeds meer zijn (stijgende) bewondering, in haar ziet hij de Europeesche
Vorstelijkheid, die voor alles een vrede wil hebben.
‘Laet alle Koningin van haer dees hooftdeught leeren
Die uit geen staetzucht twist noch bloedigh oorlogh voedt.’20.)

Eindelijk, eindelijk zou de vrede over het land komen, en Vondel zong het uit in het
stuk ‘Leeuwendalers’, waarover evenveel zomersche zonnigheid ligt als op zijn
indertijd geschreven Oranjemeilied.
‘Dees vrolijcke dagh, dees gouden dagh is ten langhe leste eens opgegaen. Wij hooren
de zilveren vredetrompet den Vrede inblazen! Wij beleven hetgeen we nauwelix
gelooven namelijck het gewenschte einde des eeuwigen oorlooghs, die den ganschen
wereltkloot met zich omtrock en in een gedurige bloetkoortse en onrust hielt’21.).
Het stuk is een landspel, een fantasie van bosch, duin en jagersvolk, dat in zijn
soort in onze letterkunde alleen door Hoofts ‘Granida’ overtroffen is geworden.
Het was een goede gedachte van Vondel, het stuk zoo onnationaal mogelijk te
maken, want nationalisme verwordt zoo heel gauw in chauvinisme.
Vondel nu heeft zijn vaderland, zijn Holland lief.... als de landman zijn' akker.
Zijn vaderlandsliefde is slechts het gevolg van menschen wereldliefde, deze grond
alleen is hem dierbaarder dan een vreemde bodem, omdat ze hem voedde. En zulke
vaderlandsliefde is geen verenging van gevoel, geen waardeering van een klein stukje
grond en een klein groepje menschen naast een onvermogen tot waardeering van wat
daarbuiten valt.
Vondel's groote menschenliefde begint eenvoudig met naastenliefde; nationalisme
schuwt hij:
‘Staetzucht kent noch Godt, noch bloedt.’19.)

Onze Eeuw. Jaargang 19

24
In Salmoneus:
‘Noch heiligh noch onheiligh
Wert van de Staetzucht oit ontzien.’

Vondel is een hevige stads- en staatsburger, en toch hebben weinigen zoo
internationaal geleefd; uit zijn gelegenheids gedichten is te zien, hoe sterk Europeër
hij tevens was, hoe vervuld hij is geweest met de belangen van Europa, zijn
lotsverwisselingen, zijn toekomst.
Hij gaat er groot op, dat Nederland ballingen herbergt, ergens zegt hij van deze
vluchtelingen
‘............van haard en huis beroofd
Gelokt, gewellekoomt en in mijn schoot gestoofd.’

Als mensch voelt Vondel zich Amsterdammer en Hollander, maar als wezen, burger
van de overal wonende Godsgemeente.
En, bij het schrijven der Leeuwendalers, overdenkende, waartoe staatszucht kon
leiden, doortrok zijn wezen reeds de Luciferdroom, zijn allerschoonste droom.
Zijn vredezang in de Leeuwendalers echter is vol eendracht en gelukszaligheid.
Over Vondel's leven trekt langzamerhand een schaduw, die zal blijven hangen; zijn
zoon Joost wil niet deugen. Jaren lang heeft de vader het geprobeerd, gezocht op
duizenderlei manieren, maar de jonge Joost was karakterloos en niets baatte.
Had Vondel het voorvoeld, deze bittere smart, die voor ouders neerslaander is dan
de smart van een verlies? De laatste regels van zijn ‘Joseph in Dothan’ waren reeds
‘Och, d'ouders teelen 't kint en maecken 't groot met smart:
Het kleene treedt op 't kleet; de groote treên op 't hart.’

Dezelfde gezindheid, die zijn vaderlandsliefde voortbracht, zal hem de
bloedverwantschap doen voelen, in de eerste helft van zijn werk zijn de uitingen over
de aan- en
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ingeboren liefde van bloed tot bloed talrijk, doch niet bloot een erkenning, bovendien
steeds de bijvoeging, dat het scheuren van dien band zoo pijnvol is.
Vele jaren later, wanneer hij de opvoeding van zijn zoon moet opgeven, dan ineens
komt er een tweede motief in Vondel's werk, hij klaagt en kermt over de wreedheid
van kinderen, die als ‘Faeton’.
‘... treet zijn vader's hart met hoeven.’

En hij zegt in 't zelfde stuk, dat wie ouder- en kinderliefde mag samenbrengen, vuur
en water kan vermengen.
Het onderwerp ouder en kind, bizonderlijk, zoon en vader heeft Vondel
herhaaldelijk gedramatiseerd, in David, Adonias, Faeton, Jephta en vele andere
stukken; zij alle doen voelen, dat de vader Vondel dat leed en dien strijd geproefd
heeft.
***
De belangstelling voor Taal en Dichtkunst groeide steeds bij de tijdgenooten van
Vondel; men drong er bij hem op aan, dat hij zijn wetenschap dienaangaande zou
formuleeren.
In 1650 schreef hij zijn ‘Aenleiding ter Nederduitsche Dichtkunst’, een taaltheorie,
vol waardevolle opmerkingen en erkenningen, maar die ten slotte minder welsprekend
zijn dan één tintelende zin uit zijn werk.
Hij legt er den nadruk op, dat vreemde woorden ‘een pest zijn’ voor de taal;
volkskunst van inhoud en vorm is hem aantrekkelijk: ‘In oude Hollantsche liederen
hoort men noch een natuurlijcke vrijpostigheit, vloeientheit, maer het gebrack den
eenvoudigen Hollander aen opmercking en oefening, om zijn geestigheit, uit een
natuurlijcke ader vloeiende, krachtigh op te zetten en te voltoien.’
Voor elk kunstenaar, die uit eersten aanleg, bij ingeving werkt, is het ondoenlijk
het proces van zijn kunst aan te geven; Vondel redt er zich dan ook uit met het
aangeven van beelden.
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‘Het vaers schijne oock geen rijmelooze rede, maer trecke den aert van een vaers
aen, en sta wacker op zijne voeten.
Heeft het geene zenuwen, zoo hangt het slap en vadzigh, is het te gedrongen zoo
staet het stijf, gelijck een lanknecht in zijn harnas. De stijl zij snedigh en geen stommes
gelijck’. Instemming van het groote publiek, dat vandaag Hosannah riep en morgen
kruisigt Hem, overschatte Vondel niet:
‘De laurier wort den dichter niet van den gemeenen hoop geschonken, maer van
zulcken die met kennisse en zekerheit de kroon uitreicken’.
De waarheidzoeker in Vondel zal, ook wat betreft het woord, in enkelvoudigheid
de grootste waarde zien.
‘Elck ding wil met zijn eighen maniere van spreken uitgebeelt, en niet al te verre
gezocht worden’.
Gewilde onverstaanbaarheid of donkerte is hem onaantrekkelijk: hij noemt dit:
‘de zon met houtkoel schilderen’.
Uit ondervinding van jaren weet deze witharige auteur, wat voor rijkdom het is,
om de meest uiteenloopende kennis bijeen te garen: door omgang met menschen van
allerlei kunsten. ‘Zoo treckt en vergadert de honighbij haer voetsel uit alle beemden
en bloemen’.
Maar men werke in stilheid, ‘de boeren niet mercken noch te voor den Geleerden
al te sterck doorschijne’.... men werke veel, maar gestadig aan:
‘Bij trappen klimt men eenen toren op, en niet zonder trappen, ten zij met gevaer
van den hals te breecken’.
Voor ons, die gedurende heel zijn leven het oor kunnen leggen op Vondel's taal, is
zij een genot, want zijn taal rhythme is het natuurlijk gevolg van zijn golvend
zielsbeweeg. In zijn correcties is te zien, hoe nauw hij zich rekenschap gaf van de
aansluiting van gedachte, woord en beeld. In de ‘lof der zeevaert’ zal hij eerst
schrijven, sprekende van het van stapel loopen van een schip:
‘Daar valt de swaerte en plomt en rijt een gat in 't
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water’; later zal hij dit veranderen in: ‘een kuil in 't water’. Als alle sterk visueele
schrijvers ligt Vondel's kracht in de keus van zijn adjectieven:
‘De blanck-ghepluijmde zwaen, - de lang-gebekte kraan, - de dicht gegroeijde eik,
wiens steijle toppen’.
In de daadkracht, die hem eigen is, zal hij werkwoorden telkens verscherpen met
voorvoegsels:
‘Toegesloten oesters, opsteijgeren’.
Zooals gezegd, is het jammer voor de lezers van dezen tijd, dat zij zich in Vondel's
taal eerst moeten wennen aan de mythologische ornamentiek, voor ons niet anders
dan een woordbombarie, die telkens doet denken aan den poëtaster, die tracht eens
een heel mooi werk met gouden spijkers in mekaar te timmeren!
De onstuimige Vondel was in zijn correctie-werk, ook als het gold de schrifturen
van zijn vrienden, zandkorrelig nauwgezet.
Wanneer Huijgens hem zijn ‘Daghwerk’ stuurt, wikt en weegt hij de atmosferische
waarde van elk woord zoo, tot de heer van Zuylichem zelf trappelend ongeduldig
wordt.
Vondel's omgang met de Roomsche geestelijkheid voldeed aan zijn studielust; hij
werkte veel met een zekeren Pastoor van Teylingen en vooral van den beginne af
met Pastoor Marius, den pastoor van het Begijnhof, een man van wetenschap en
voorbeeld, door geloofsgenooten en ketters geliefd. Vondel's verkeer met de
geeslijkheid was nauw; jubileerde een der geestlijken, dan dichtte hij hem toe, voor
een wijding der Bisschoppen van Brugge en Roermond in Brugge reist hij er heen
om de consecratie bij te wonen.
Sinds een jaar is hij uit den winkel ‘de Trouw’ en woont nu alleen met zijn dochter
Anna op het Singel boven de ‘Donkere Sluis’.
Hij is zes en zestig jaar oud en wordt als Faust, uiter-
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lijk al jonger en jonger, Govert Flinck schildert hem; in een bijschrift daarbij zegt
Vondel bijna overmoedig:
‘Wat is mijn ouderdom? een roock, een damp, geen tijt!’
Als een man in de volle kracht zijner manbaarheid, heeft Flinck hem ook geschilderd,
het hoofd iet of wat scheef, opgetrokken wenkbrauwen, de rechter meer dan de linker,
twee klare oogen van ongewone oplettendheid, oogen, die in een wonderbaar vluggen
overgang kunnen peinzen, vragen, weenen en lachen.
Het gezicht is gevuld, dun golvend haar vlokt tot even over de oorranden, een
groote mate van ontvankelijke levendigheid ligt over het heele gelaat ingelijfd;
middelpunt van de karakteruitdrukking is wel de mondvorm, bizonder in den
afgaanden, ingetrokken linker mondhoek.
Hekelen doet Vondel nog maar zelden; hij beziet de dingen van verder en hooger;
plotseling echter, wanneer Cromwell het parlement doet uiteengaan en zelf Lord
Protector wordt, is het weer even de studentikooze felheid, die bij Vondel opvonkt.
Cromwell noemt hij ‘Protector Weerwolf, of Milord Isegrim’......
‘Maar als hij uit zijn Bijbel begint te spreecken,
Dan hoortmen de Duivel de Passi preecken.’

en voordat Vondel er zich bewust van is, vervalt hij in smakeloosheden:
‘Dan kan hij quijlen, en Verckenstraenen huilen
Bij heele plassen, daer Krokedillen in schuilen.’

Daarnaast schrijft hij ook telkens bruiloftsgedichten, vol vroolijk geluk. Een der
inhoudrijkste en hartelijkste is zeker wel voor zijn neef de Wolff, die hertrouwde
met de twintigjarige, intelligente Agnes Block. Vondel wist toen nog niet, dat hij
van dit jonge nichtje zulk een trouwe vriendschap in de komende jaren zou genieten.
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De bruiloftsgedichten missen de ingetogenheid, die het tegenwoordig fatsoen verlangt.
De openhartigheid van een zeventiende-eeuwer was te dien opzichte veel grooter
dan de onze, en wie zal zeggen, of deze oprechtheid niet een beter behoud is voor
de reinheid? want is niet zonde altijd liefst een kind der duisternis?
Voor Vondel is heiligheid, overal daar, waar de liefde woont, hetzij in het hart of
in het lichaam, háár aanraking en háár aanraking alleen veredelt.
In zijn reeks bruiloftsgedichten is te zien, hoe zijn puurheid hem voor onze
preutschheid bewaart.
Vrees daarom niet lezer, dat de schaamte, die elken man en elke vrouw omnevelt
er door verbroken wordt; zijn schaamte bestaat alleen niet in het verdringen van
zingenot, maar wel om alles, wat tot de zintuigen behoort, kuisch en eerbaar te houden.
Noch in zijn bruiloftsgedichten, noch in zijn spelen zal hij onder woorden brengen
den opgang der allereerste, sneeuwvlokkige liefde, zooals Goethe die altijd gevoeld
en beschreven heeft; voor Vondel is liefde: de oprechte trouw; deze wilsman zal in
haar ook het eerst zien, haar gestolden vorm: de vruchtbaarheid van bruid en bruigom,
een liefde, die zielen èn lichamen versmelt, en de eeuwige tuin is voor het jonge
groen.
En waar bleef de wereld, als er geen jonge blaren komen, wanneer de ouden
neerdwarrelen?
‘Laet uw min nu adem halen
Schoone Bruit en Bruidegom,
Op 't gezang van nachtegalen:
Gaet in 't bruilofts heiligdom:
En vermeerdert d'Amsterdammers.’22.)

Vondel hield van het Meifeest in de heele natuur, graag en dikwijls bracht hij dagen
door op Scheybeek bij de Baecks of de Hindelopens op hun buiten bij Haarlem.
‘Daer niemant heck noch draeiboom sluit,
Het Goij voor ieder open lagh.’23.)
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Waren hem de van den wind overgolfde korenvelden dierbaar, hij beklaagt in
‘Wiltzangh’ den koopman in Amsterdam.
‘O, slaef! o arme mensch!
Waer groeien eicken t' Amsterdam?
O kommerziecke Beurs,
Daer nooit genoegen binnen quam!’

Kort voor het uitgeven van de Lucifer gebeurde het eens, dat in de St. Joris Doelen
te Amsterdam een groot St. Lukasfeest gevierd werd; bijna alle schilders waren
aanwezig, de zaal als de tafel was met groen versierd.
Toen Vondel, die ook onder de uitgenoodigden behoorde, binnen kwam, werd hij
door een der schilders, Apollo voorstellende, begroet; aan het boveneinde der tafel
op een hoog gestoelte moest Vondel plaats nemen, en terwijl Apollo hem weer
toesprak, zetten de jonge schilders, zoo uitgelaten als studenten op een kroegjool,
den grijzen Vondel een lauwerkrans op het hoofd!
In 1654, gaf Vondel uit zijn blanksten, zijn allerschoonsten droom: ‘de Lucifer’.
De eerste zondaar in Gods Hemel, de aartsengel Lucifer, het morgenstralig wezen,
de schoonste hemelziel, bloeiend als de dag, geboren in den hemel, zwevend in de
Hemelhoogten met een snelheid, grooter dan die van den bliksem, neerstortend uit
hoogmoed.......
‘Met zijn maght in den nacht neergezoncken’.
Omdat zijn weelde was te groot:
‘Te dartel om te dragen:
De hemel niet genoeg.’

Hoe trekt de Aarde dezen hemelling zoo aan? Maar die Aarde, ze is zoo wonderlijk,
elk blad, iedere bloem, elk dier, de dauw in den morgen, het zuizelend windge-
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zucht door de boomen, het glanzend water in destroomen, deze Aarde, ze bergt zoo
veel, ze heeft zelfs menschen, dat zijn wondermengelingen van lichaam en ziel,
Vondel ziet, hoort, ruikt en weet, voelt 't, deze Aarde ze is overschoon.
Die Aarde met haar aardelingen, zuigt Lucifer aan, hij vreest ze met groote
bewondering, zouden die jonge menschenschepsels nader tot God's troon komen dan
de hemellingen, dan hij? Lucifer zal nooit en nimmer wijken voor een andere, pas
opgekomen macht. En de onrust van zijn bedreigden hoogmoed spreidt zich uit onder
de hemellingen met de vlugheid van vlammend vuur, van alle kanten komen ze
aangedreven op hun wieken, ze schuilen samen om een plan te beramen, een
verdediging, die in haar kern niets anders is dan een verzet.
De brandkoorts van de revolutie gaat ook deze hemellingen doorzieken.
Van nu af aan zal de hemelsche eendracht splijten en de wig dezer uiteenrijting is
Lucifers hoogmoed.
Nog aarzelt Lucifer, of waarlijk hij zal zetten alle kansen op één, en Rafael de
meest nabije aan God, omdat hij heeft de kracht in de sterkte als de kracht in de
zwakte, komt Lucifer in de zon van haar liefde tot mildheid stemmen.
Lucifer:
‘Oprechte Rafael’.
Rafael:
‘mijn blijschap, mijn verlangen,
Ick bidde u hoorme’.

Maar Lucifer verhardt en van 't oogenblik, dat hij 't kwaad kiest, beseft hij zijn ellende.
Lucifer:
‘Of ergens schepsel zoo rampzaligh zwerft als ick.’

En Lucifer in zijn kwaad blijft groot; zonder eigen berekening is hij zijn verzet
toegedaan met overgave en martelaarschap. Maar toch zal hij verliezen den strijd
omdat God, - God is.
En Lucifer, de hemelling, die blonk:
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‘in 't paradijs, voor 't aeschijn van de zon
der Godtheit, uit een wolck van dau en versche roozen’

dompelt voor altijd in de diepte:
‘Met zijn macht in den nacht neergezoncken.’

Lucifer is de grootste lof, dien Vondel zijn God heeft toegedicht: de godheid zelve,
't namenlooze, 't Eenig-Een zou de dichter uit onmacht nooit willen beschrijven,
maar in de Lucifer geeft hij de Godheid het hoogste, wat hij kon geven: door Lucifer,
dat is het Kwaad te laten wortelen in God.
‘Uw aenzien schept zijn licht alleen uit Godts' vermogen.’

En dat is de grootheid van Vondel's God, dat hij de grootste aller machten: het Kwaad
in zich besluit.
God heeft in de schepping Lucifer geschapen als een tegenwicht van zich zelven,
zooals de donkere schaduw is opgekomen daar, waar het sterkste licht is.
O lezer, ik bemin het in Vondel, dat hij vorst Lucifer zoo koninklijk heeft gegeven,
want de duivel kan in macht en schoonheid een Koning zijn op deze Aarde.
Luther noemt ergens den duivel: ‘de Aap Gods’ en inderdaad de Satan is slechts
een nabootsing, evenwel altijd een spiegeling van het allerheerlijkste, het
allerschoonste: daarom kan slechtheid zijn van zulk een betoovering.
Is nu het probleem van het kwaad in het Luciferspel opgelost? Weet Vondel, waarom
de Lucifer, die zwarte schaduw, er moet zijn, in dit Aardsch Heelal? Immers niet;
het eerste en het laatste Waarom is niet opgelost, noch door Vondel, noch door eenig
mensch.
Maar zoolang er zullen zijn, die met Vondel de Godheid noemen de diepte van 't
grondelooze licht, zoolang zullen diezelfde menschen de donkerte der schaduw
aanvaarden, want ze erkennen, dat een afwezig zijn van schaduw teeken is, dat de
zon ondergaat.
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Tweemaal werd de Lucifer ten tooneele gevoerd; daarna verbood de kerkeraad de
opvoering.
Hij vond, dat daarin: ‘op een vleesselijcke manier de hoogste materij van de
diepsten Godes, met veel argherlijcke en ongeregelde verdichtselen’ - was voorgesteld.
Het werk zelf vond zijn weg desalniettemin; de eerste druk van duizend stuks was
binnen zeven dagen verkocht.
De kerkelijken keurden niet alleen den Lucifer af, maar sterker nog dan tevoren
werd het Tooneel veroordeeld. 'n Zekere Dominee Wittewrongel noemde het tooneel
‘schoolen der ydelheit, godloosheit, onreinheid, overblijfsels van het Heidendom’.
Vondel door de jaren dan toch iets bezadigd en ingetoomd, antwoordde ditmaal
niet in Pamfletten maar schreef zijn ‘Tooneelschilt of Pleitrede voor Tooneelrecht’,
een door en door eenvoudige belijdenis van een tooneelschrijver.
En hierin zijn terug te vinden dezelfde gedachten, alleen uitgerijpt, die hij twee
en veertig jaar vroeger had gezegd in de opdracht van Het Pascha, zijn eerste
Tooneelwerk.
Hij beklaagt er zich over, dat ten onrechte het slechte tooneel als toetssteen voor
de Tooneelkunst wordt genomen.
‘Most men altijd, om der dingen misbruick, het recht gebruick verwerpen; wat
zou 'r ter weerelt onomgewroet en in zijn geheel blijven?’
De fantasie, de taal, de symbolen verdedigt hij, ‘want beelden, gelijck men van
outs zeght, zijn der leken boecken’. Heel de Bijbel is voor hem boordevol met
fantasiebeelden ‘Van het boeck der Scheppinge tot St. Jans openbaringe toe’. Zijn
niet de regenboog, de Jacob's droomen van een ladder met op en neer komende
englen, Jozefs droomen van korenschoven, zon, maan en sterren, Mozes' brandend
braambosch, Pharao's magere en vette koeien, Jezus' ontmoeting op den berg Thabor
met Moses en Elia
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en honderdtal meer visioenen, het duidelijke bewijs, dat ook visionaire kunst niet
anti-Bijbelsch is?
In het Tooneel ziet Vondel een afleiding van den geest en een mogelijkheid om
de zeden in te scherpen.
Hij schreef het stuk onder motto: ‘Cedo nulli’, dat is: ‘ik wijk voor niemand’.
Maar de kerkelijkheid bleef veroordeelen; Vondel glimlachte; hoe ouder hij werd,
hoe meer verdraagzaamheid over hem kwam. Familiezorgen namen toe; er zijn
heftige geschillen over een testamentskwestie; de jonge Joost, wiens ontwikkeling
zoo gering was, dat hij zijn vader eens gevraagd moet hebben, of die Bijbelsche Jozef
ook Roomsch was, is lichtzinnig en spilzuchtig, er komen huiselijke twisten, die
zelfs tot hoogloopende ruzies op straat leidden; de vrouw van den jongen Joost hoe
mooi ook, was een booze geest, die telkens het onheil aanstichtte, dat haar man deed.
Zijn koopmanschap moet de zoon er aan geven, hij wordt dan maar makelaar,
maar al heel gauw loopen zijn hebben en houden in 't wilde; wat hij niet verloor,
verkwistte hij; op het allerlaatst maakte de oude Vondel nog een reis naar Denemarken
om door zaak-afwikkelingen aldaar, de geldelijke breuk te heelen, ditmaal wordt hij
in 't buitenland als een man van aanzien en eer ontvangen, hij heeft er echter geen
hart voor, ergens krabbelt hij weer:
‘O Heer! wil mij verlossen
Van deze Deensche ossen
En breng mij naar mijn wenschen
‘In Holland bij de menschen.’

Vondel tracht de schuldenaren van zijn zoon te voldoen; de jonge Joost heeft 't zoo
bar gemaakt, dat zijn vader en enkele vrienden de Amsterdamsche overheid verzochten
hem uit Amsterdam te verwijderen en naar Oost-Indië te sturen, bij zijn
twee-en-zeventig jarigen vader laat hij achter zijn vrouw en kind. Hij sterft op de
zeereis; zoo is dan eindelijk deze moeilijke zaak afgewikkeld,
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een wonde plek is er echter bijgekomen in Vondel's hart.
‘De bloedverwantschap is een nimmer scheibre bant,
Een bloetknoop, stercker dan een knoop van diamant.’25.)

De oude Vondel is straatarm geworden, alleen rest hem nog maar het moederlijk
erfdeel van zijn dochter, die bij haar vader inwoont. Goede vrienden bezorgen hem
een niet oneervolle betrekking aan de Bank van Leening, niet al te inspannend
kantoorwerk, en een geregeld klein inkomen, waar hij zelf en zijn drie kleinkinderen
van moeten leven. Een kleinere woning werd betrokken aan de Prinsegracht. Daar
is een oud Nederlandsch gezegde: ‘Arbeijt is ook God's hulpe’. Vondel ervoer in
deze maanden, dat de Arbeid een herstellende kracht kan zijn. Hij vertaalde uit de
Vulgata de Psalmen, en zegt er van ‘indien ick de troost en verquikking der Psalmen
niet hadde ick verging in mijn elende’. En dermate beleeft hij deze zangen in eigen
omgeving, dat de honderd en twintigste Psalm: ‘Ik hef mijn oogen op naar de
bergen....’ door hem vertaald wordt met:
‘Ik hef mijn oogen naar de duinen omhoog.’

Het gebeurde in deze tijden herhaaldelijk, dat hij ineens tegen zijn vrienden kon
zeggen: ‘Noemt geen kinders naar uwen naam, want die wordt gebrandmerckt, als
ze niet deugen’.
En zoo arbeidde Joost van den Vondel verder.
Door al de jaren heen groeide zijn werk als 'n Boom des levens, bladerende,
bloemende van levenssap.
Het leven rondom hem ging zijn gang. Amsterdam, ‘zijn landjuweel’, breidde zich
uit; een heele nieuwe wijk vol met groote pakhuizen, de Kattenburgh werd
aangebouwd, de oude Vondel hield ervan door de nieuwe straten te dolen.
Terwijl de oude menschen heengingen, hadden de jongen mekaar lief; altijd dood,
maar ook altijd bruiloft, zoo is de wereld. Uit dezen tijd, 1658, is het vers:
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‘Bruiloft, bruiloft, zingt de Maij
In de weij
En wij zingen met verblijen:
Bruiloft, bruiloft, Schenkt den wijn
Zonder pijn
Zoo zal 't huwelijk gedijen.’

Het tooneelspel ‘Jephta’ is met den Lucifer, den Adam in Ballingschap, wel de
zuiverste uitdrukking van Vondels kunst.
Al zullen ook naast dezen de Joseph in Dothan en de Gijsbrecht om hun intimiteit
meer gelezen worden. De Jephta is een dramatiseering van den innerlijken strijd van
een mensch, voor wien de innerlijke stem des harten als hoogste wet geldt. Na de
dronkenmakende vreugde eener overwinning heeft Jephta Gode beloofd datgene te
offeren, wat hem het eerst uit de deur van zijn huis zal gemoeten. En het eerste, dat
hij zag, was een jonge dochter, zijn eenig kind, hem zingende met trommelen en
reien, tegenkomende. Op deze hoogte van het Bijbelsch verhaal begint het spel.
Jephta zoekt, of hij mag en zich kan ontslaan van zijn belofte, Bij drie personen van
gezag wint hij raad in, ten eerste bij den hofmeester, die zal zijn de stem van het
groote publiek, derhalve Jephta's handeling afkeurend, omdat zij een slechten indruk
zal maken op 't volk, vervolgens wendt Jephta zich tot een wetgeleerde, een
boekenmensch, die het zedelijk recht tracht te laten samen vallen met het papieren
recht, in plaats van omgekeerd; deze meent, dat Jephta zich schuldig zou kunnen
maken aan een dochtermoord, en ontraadt hem eveneens zijn dochter te offeren; ten
laatste zoekt de vader voorlichting bij den hofpriester, den vertegenwoordiger Gods,
echter van den Oud-Testamentischen Jahwe, en niet van den Nieuw-Testamentischen
God, die een daad keurt naar de reinheid des harten, waaruit ze is voortgevloeid, ook
de priester vindt, dat Jephta zijn belofte niet moet uitvoeren. Jephta's strijd heeft twee
zwaartepunten, ten eerste, of de belofte al of niet letterlijk moet worden opgevat, ten
tweede, of de kwijtschelding van den priester
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voldoende kan zijn; achter den hofpriester voelde Vondel de stem Gods.
Voor Jephta kan echter geen mensch hem ontslaan van de bindende kracht zijner
eenmaal gedane belofte; Jephta kermt het uit, of er dan niemand is, die hem kan doen
ontkomen aan den greep van zijn geweten; voor Jephta zelf is het geen kwestie van
uitlegging, maar wel van geloof; als eenmaal Koning Kreon, voelt hij, dat uit
gehoorzaamheid en uit gehoorzaamheid alleen hij een moordenaar zal moeten worden
van een allernaasten bloedverwant, en dat, al is die handelwijze te goeder trouw
geschied, zij geen tevredestelling kan zijn voor het gevoelig geweten.
Ifis, zijn dochter, is Vondel's persoonlijkste schepping in dit spel.
Als zooveel anderen van Vondel's hoofdpersonen is ze bereidwillig den dood met
een glimlach in te gaan. Zij wil gekleed zijn in bruidskleederen, sneeuwig wit, met
een overkleed zonroodig goud, geen juweelen, geen paarlen tooi, alleen heur blonde
haeren loshangend; de dood is haar geen verschrikking, de gehoorzaamheid aan het
onvermijdelijke en een vrijwillige voorbereiding zijn de speelgenooten, die haar op
dezen gang begeleiden, zelfs haar vader kan ze moed in spreken, nog levend is zij
los van deze aarde. Voor haar sterven is zij dezer wereld afgestorven, van haar eigen
ziel zegt ze....
‘Zij raekct geen aarde’
‘Nu ken ick Godt, geen vader, geene moeder.’

En Ifis, deze bloemachtige verschijning, ontvliedt de aarde met gemak en geluk,
omdat de doodsgedachte voor haar overvloeit in het eeuwigheidsbesef.
Zoo kon Vondel schrijven, die zelf bij 't heengaan van een eigen kind beleden had:
‘Eeuwigh gaat voor ooghenblick.’

De eerste tegenzang in het vierde Bedrijf is in zijne
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volstrekte soberheid van woorden een van Vondel's mooiste reien, aldus beginnend:
‘Wie gerust en stil
Zich kan overgeven
Aen een anders wil
Zonder wederstreven
In gelaetenheit
Tegens eigen oordeel
Dat hier tegens pleit,
Heeft een stercker maght,
Onder zich gebraght
Dan die heiren overwint.’......

Ifis is een der kenmerkende vrouwentypen van Vondel, behoorend bij dat soort, die
Vondel ten slotte het hoogste stelt, de Heilige. Vondel behoort bij die
uitzonderingsmannen, die, hoe meer zij een vrouw liefhebben, te meer zij haar
ontwereldlijken, te meer ze haar vergoddelijken. Deze vrouwen, men denke aan
Maria Stuart, de heilige Ursula, Ifis, behooren tot de Maria-naturen, wat kinderlijk
door haar onschuld, vol stille straling, meest vereenzaamd van de groote wereld.
Voor Vondel zijn ze de incarnatie van het allerhoogste, want ze gaan op in het
hemelsche.
Reeds eerder is gezegd, hoe Vondel vreemd stond tegenover het andere uiterste
der vrouwennaturen; de slangvrouw.
De bedwelmende bekoorlijkheid eener Cleopatra, de helsche schoonheid van een
Lady Macbeth, lag geheel buiten zijn geestelijken gezichtseinder; wanneer Vondel
de vrouw van Potiphar schept, dan is dat ook niet anders dan een armelijke
belichaming van het begrip verleiding.
De tuimeldronken zinnenliefde erkent hij, maar kennen doet hij ze niet.
Meent daarom niet, dat Vondel die groote macht dier liefde van den man-mensch
tot de vrouw-mensch zal gering achten; alleen de reij in de Gijsbrecht is een voldoende
tegenbewijs, daar toch plaatst hij de huwlijksliefde terstond onder de Goddelijke
liefde:
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‘Geen liefde koomt Godts liefde nader,
Noch is zoo groot......16.)

Volgens Vondel echter moet toch de mensch haar kunnen ontstijgen en op een nog
hoogere trap komen:
‘......In dit schoon een grooter schoonheid vinden
Een wellust die de ziel in Godt genieten zal.’13.)

Wat hier gezegd is, geldt van al Vondel's hoofdpersonen; het is de kern van zijn
dramatiek; de tragiek zijner menschen ligt in hun slingering tusschen Hemel en Aarde,
tusschen het volgen van hun geweten en Gods geweten; zijn ze groot en sterk, dan
kunnen ze zich ontzeggen en onthouden als Joseph, Maria Stuart, Gijsbrecht en Ifis,
ze gaan op in een grooter geheel; niet uit karakterloosheid, niet omdat het hun
ontbreekt aan zelfbewustheid, maar omdat hun hoogste geluk is gelegen in het
oogenblik, waarin hun eigen zelf in iets hooger opgaat, en zulk een oogenblik zal
dan zijn tegelijk de diepste ellende en de hoogste zaligheid, 't is het offer, het groote
altaargeheimnis, 't is de ik-versmelting met de goddelijkheid; geen ontpersoonlijking
van de individualiteit, geen ik-verzaking, maar een verwijding van de ikheid in de
hoogste Alheid.
Nog eens, dit is de dramatiek van Vondel, in tegenstelling met die van Shakespeare,
die zijn menschen plaatst niet tusschen Hemel en Aarde, maar tusschen Aarde en
Hel, met andere woorden, al Shakespeare's menschen, de Richards, Hamlet, Lady
Macbeth, Othello, worden geslingerd tusschen goed en kwaad, al Vondel's personen
worden heen en weer getrokken tusschen geloof en ongeloof. Zoo zal Vondel's smart
ook steeds zijn het leed dezer wereld en Shakespeare's smart zal de zonde zijn, dat
is, afgunst en overspel.
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Hoofdstuk V.
Avond.
Vondel werd ouder, onderwijl echter de jaren toenamen, verjongde zijn geest.
Hij schreef nog veel dramatisch werk, de David-geschiedenis, Samson, Adonias,
Faëton, de Batavische gebroeders en Noach, op zes en zeventig jarigen leeftijd het
lichtste, ijlste spel, dat ooit geschreven werd: De Adam in Ballingschap. Eva en
Adam staan daar, zooals Vondel de heele menschheid zag, staande tusschen Lucifer
en God, zooals Holbein zijn Christelijken ridder heeft geteekend, rijdende tusschen
een Duivel en den Dood.
In een bericht, dat Vondel aan het stuk vooraf laat gaan, looft hij Adams en Eva's
ongekleed zijn. Voor den diep zuiveren kunstenaar Vondel was naaktheid geen
blootheid. Jaren terug had hij reeds gezegd in Het Bruyloftbed voor Hooft en Helenora
Hellemans:
‘Ach waerom dect Natuur d'aenlokelijcke naecktheijd.
Der schoonheijd en 't gebruijck der opperste volmaecktheijd
Zoo schuw met schaduw en met sluijer?......

Wanneer Adam en Eva op het hoogste hunner Paradijsvreugde zijn, laat Vondel ze
ten dans gaan.
Het natuurkind Vondel, veroorloof mij dat te zeggen, zijne jaren doen hier niets
toe, hield van 't onbewuste, en het meest onbewuste, de onwilkeurigste aller
bewegingen is misschien wel de dans; 't is als het rhythmisch zielsbeweeg, hij is in
zijn oorsprong niet bestudeerd, de deinige gang van het paard, het hippelgetittel van
den vogel, het rollebollen der jonge honden, het vloeiend kruipen der aardwormen,
en bovenal de duizendvoudige, verschillende gangen van den mensch, soms aarzelend
zeker, dan zacht, dan hard, bij wijlen vlug of wel huppelend,.... neen, het kan niet
anders, wanneer Adam en
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Eva zijn op het hoogste hunner Paradijsvreugde, of Vondel moet ze zien dansen.
‘Laet ze beiden, keer in keere
In het midden van de rei
Op kornet en hofschalmei,
Harpen, fluiten, luiten, veêlen
En de bevende orgelkelen
Trippelende zweij in zweij,
D'eene ronde in d'andere mengelen,
Met de voeten kringen weven
Dat de paradijs grond dreunt.’

De vreugde zal verstoord worden, omdat ook Adam en Eva den hoogmoed hebben.
In het Vondelspel is echter deze verstoring nog maar even aangeduid. Vondel
wilde bovenal geven het onstoffelijk, broze geluk van deze eerste Menschenkinderen.
Zoo diende Vondel zijn kunst in den arbeid, zoolang hij kon; op het laatst van zijn
leven vertaalde hij nog Euripides, op vier en tachtig jaar Ovidius' Herscheppingen.
Zijn veeleischende, onzelfzuchtige natuur heeft hem tot in de allerlaatste
oogenblikken aan zich zelven doen werken zonder zich zelven te zoeken.
Wanneer een groot talent met een klein karakter moet samengaan, zoo zal dit op
den levenstocht altijd een kreupelen gang geven, Vondel's karakter en talent zijn van
eender maat.
Nooit heeft zijn talent hem afzijdig gehouden van de groote gemeenschap; niet
ondanks zijn talent, maar krachtens zijn karakter en begaving leefde hij mee het
groote leven der samenleving; noch als koopman, noch als geestelijke of geleerde
heeft hij de gemeenschap benaderd, maar als mensch-dichter.
Zijn tot op den bodem toe eenvoudig gemoed heeft nooit zich over willen geven
aan de vereenzaming, die zoo'n streeling is van het schuchter, maar even zoo goed
van het hoogmoedig karakter.
Vondel stond altijd in vloeiende gemeenschap met het leven rondom hem, hij
stond geheel open; tot aan de klein-
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ste zenuw was hij trillend, doch naast die roerbaarheid had hij ook de lust en de kracht
tot weerstand; deze tegenstrijdigheid, het ontvangen en het afweren ter zelfder tijd
houdt naturen als de zijne in evenwicht.
Zulk een zielsgesteldheid kent in haar binnenste de grootste afwisselingen; de
bontste seizoenen-opvolging, en om dit beeld vast te houden, zou men met den
volksmond ervan kunnen zeggen: warme zomers, koude winters.
Vondel heeft als andere krachtige gevoelsmenschen, om alleen maar Goethe te
noemen, veel innerlijke jaargetijen ondergaan; hij heeft gekend oogenblikken van
uitputting, van braakliggen, waarin hij zich levend dood voelde, daarnaast echter
tijden van bovenmenschelijke kracht.
Hij wilde leven voor de gemeenschap. Zoo was zijn zielsgesteldheid als de kunst
zelve, want is de kunst niet in essentie anti-egoistisch?
Haar levensbehoefte toch is overgave, uitstorting, en dit is alleen mogelijk in de
gemeenschap.
Vondel is nooit aan de alledaagsche, maar toch zoo eeuwige wereld voorbij gegaan;
daarom heeft die wereld hem altijd kunnen geven.
Zijn leven heeft door meeleving, - hij leefde het leven van duizenden, - die groote
ontroeringen gekend, welke elk mensch van noode heeft om tot hartediepte te komen.
In Vondel's aandoeningen, of Vondel's kunst, zooals ge het noemen wilt, zijn
daarom ook nooit alleen eigen stemmingen, dan zouden ze waarschijnlijk vroeg of
laat zijn leeggebloed in louter gewaarwordingen. De groei van zijn leven, was ook
de groei van zijn kunst, zijn overzachte gevoeligheid, zijn in den eersten aanleg
melancholische natuur waren als 't ware voorbestemd om, wat men noemt, wel
schoone, maar toch decadente kunst te geven; het is niet zoo geweest: een
onzelfzuchtigheid heeft hem daarvoor bewaard. Altijd op nieuw heeft hij geleden,
zoowel het kleine, als het groote, het lichte, zoowel als het donkere, bizondere
omstandigheden of groote gebeurtenissen voe-
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ren niet op tot die lijdenskracht; Leonardo da Vinci heeft het zuiver onder woorden
gebracht: ‘Waar het grootste gevoel, daar het grootste martelaarschap’.
Vondel had deze wereld lief, hij zag haar echter in het groot; afdalen in den
kronkeligen, allerdiepsten bodem van één menscheziel, zooals Shakespeare of
Dostoiewski, dat heeft hij nooit gekund, daarvoor was hij te weinig zielkundig.
Vondel zag den mensch steeds als deel van de groote menschheid en die menschheid
weer als een nietigheid in dit groot Heelal.
In den beginne is gezegd, welke gedachte heel de Vondelsche kunst beheerscht:
in hoeverre de menschheid in tijdelijke dingen zich voortbeweegt naar de Eeuwigheid.
Let wel, lezer, de menschheid, niet de mensch. Vondel is het groote vogeldier, dat
telkens planeert hoog boven de aarde, en de menschen ziet zonder ze te onderscheiden.
‘De weerelt is maar roock met al haer ijdelheden,
Een oogenblick, een niet.’13.)

Tachtig jaar oud kreeg Vondel ontslag aan de Bank van Leening, zijn dochter en
trouwe zorg, Anna, was overleden; hij moest bij zijn kleinkinderen gaan inwonen;
een tijdgenoot van hem verhaalt, dat hij dikwijls zijn moeë zinnen placht te verzetten
met het kinderspeelgoed der kleintjes. De vriendschap met zijn nichtje Agnes Block
bleef bij voortduring een fijne en stille genieting, elken Vrijdag gaat hij den
avondmaaltijd bij haar gebruiken.
Toch eenmaal zou ook de draad van dit leven afloopen. De laatste drie jaren die hem
nog resten zijn de Avondstilte voor de groote Nachtrust. De doctoren hadden hem
verboden te schrijven; het vlotte ook moeilijk, wel waren zijn gedachten helder, maar
hij had moeite een gedachte vast te houden. Zelfs in het gesprek voeren was hem dit
lastig.
Mistroostig kon hij zeggen.
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‘Ick ben niet langer bequaam met menschen te spreken of een reede te voeren.’
Hij kon moeilijk loopen; veel zat hij bij den haard en, als eenmaal de oude
herdersvorst David, had hij moeite om warm te worden.
Glimlachend moet hij eens gezegd hebben, dat men als grafspreuk op hem maar
moest nemen:
‘Hier leit Vondel zonder rouw,
Hij is gestorven van den kou.’

Vele vrienden en belangstellenden zochten hem op, daar was hij dankbaar voor, bij
't weggaan zeide hij dikwijls. ‘Godt loone 't U!’
Tegen zijn nichtje Agnes Block zeide hij eens ‘Ik heb geen zin in den dood’. toen
ze hem met haar aangeboren tact terstond terug vroeg: ‘Hebt gij wel zin in het eeuwige
leven?’ antwoordde Vondel: ‘Ja daar heb ik lust toe, maar ik wilde er wel als Elias
naar toe varen’.
Zijn ouderdom woog, toch ondermijnde hij niet zijn gemoed ‘Ick ben oud, maar
niet geemelijck’ zeide hij eens. De allerlaatste maanden werden echter moeilijk, de
oude eik had zóó lang en zóó diep zijn wortels in den grond gehecht.
Aan Agnes Block zeide hij nog eens ‘Bidt voor mij, dat Godt de Heer mij uit dit
leven wil halen; of ick langer wachtte, Eliaswagen zal toch niet komen’.
Wat een Godsgave, die vroolijkheid nog lichtend op een sterfbed!
Op den vijfden Februari werd hij bediend van de Heilige Sacrementen en in den
ochtend tusschen vier en vijf uur vlood de Vondelziel,
‘Diep in het heiligdom der heiligdommen.’

Lucifer.1.)2.)3.)4.)5.)6.)7.)8.)9.)10.)11.)12.)14.)15.)17.)18.)24.)26.)27.)28.)29.)30.)
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Een verkort, alphabetisch overzicht der litteratuur over Vondel en zijn tijd:
J.A. Alberding-Thijm. Portretten van Joost van den Vondel. Amsterdam in de
zeventiende eeuw, door verschillende schrijvers.
Prachtuitgave in drie deelen van Nijhoff.
A. Baumgartner S.J.: Joost van den Vondel, sein Leben und seine Werke.
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Dr. de Boer: Van oude Voijagien.
S. Brandt: Het leven van Vondel.
Dr. G. Brom: Vondel's Bekering.
Dr. F. Buitenrust-Hettema: Costers eerste Nederlandsche Academie Gids 1911.
Dr. H. Brugmans: Opkomst en Bloei van Amsterdam.
Dr. van den Bergh van Eijsinga Elias: Vondel en de Grieksche Tragici Gids
1907.
L. van Deyssel: Verzamelde Opstellen, derde Bundel.
L. van Deyssel: Verzamelde Opstellen, achtste Bundel.
H.C. Diferee: Over de reinen van Vondel in verband met muziek. Elsevier 1918.
H.C. Diferee: Vondels Kunstontwikkeling.
Hofdijk: Ons voorgeslacht, deel 6.
Prof. Dr. G. Kalff: Vondels leven.
Dr. P. Leendertz: Het leven van Vondel.
l'Abbé Camille Looten: Etude littéraire sur le poéte neerlandais Vondel.
Pater Molkenboer: Vondel voor onzen tijd, Annuarium der R.K. Studenten
1918.
Dr. Schotel: Het oud Hollandsch Huisgezin in de zeventiende eeuw
J.F.M. Sterck: Oorkonden over Vondel en zijn kring.
Prof. M.S.D. van Veen: Uit onzen bloeitijd. Schetsen van verschillende
schrijvers.
De verzamelde werken van Vondel uitgegeven door Unger en van Lennep.
Vondels dramatisch werk gaf de Wereldbibliotheek uit, in een wat vernieuwde
spelling.
C.R. de Klerk gaf in deze uitgave: Kultuur beschouwende inleiding op Vondels
spelen, en L. Simons: Vondels Dramatiek. In afzonderlijke uitgave, met
oorspronkelijke spelling en enkele nooten verschenen o.a. De Lucifer in de
Zwolsche Herdrukken, de Heilige Ursula, Joseph in Dothan, Adam in
Ballingschap, in de Pantheon-Uitgave, de Gijsbrecht van Aemstel en de Jephta
in de Bibliotheek der Nederlandsche letterkunde.

Eindnoten:
20.)
21.)
19.)
22.)
23.)
25.)
16.)
13.)
13.)
1.)
2.)

Afbeeldinge van Kristine.
Opdracht Leeuwendalers.
Lucifer.
Maijboom voor Joan de Wolff en Agnes Block.
De getrouwe Haeghdis.
Joseph in Dothan.
Gijsbrecht van Aemstel.
Bespiegelingen van Godt en Godtsdienst.
Bespiegelingen van Godt en Godtsdienst.
Brandt. Leven van Vondel
Waranda der Dieren.
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5.)
6.)
7.)
8.)
9.)
10.)
11.)
12.)
14.)
15.)
17.)
18.)
24.)
26.)
27.)
28.)
29.)
30.)

Ghebedt uytgestort tot Godt over zijn gheduerigh quijnende Siekte.
Beeckzangh aan Katherine.
Ecce Homo.
Op de beeltenis van Vorst Frederick Hendrick.
Sprookje Reijntje de Vos.
Begroetenis aan Frederick Hendrik.
Hooft aan Huijghens.
Gebroeders.
Lofzangh van den Christelijcken Ridder.
Het lof der Zeevaert.
Op Amstelredam.
Vredezang.
Geboortklock van Willem van Nassau.
Samson.
Wiltzangh.
Ter Bruiloft van Jacob Linnisk en Koeatarine Jakobs-de Vries.
Maria Stuart.
Op Haan Kalkoen.
Oranje Maij-lied.
Uitvaert van mijn Dochterken.
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De innerlijke beteekenis der sprookjes
Door Christine Doorman.
Hoe komt het toch, dat de sprookjes, de oude volkssprookjes altijd nieuw blijven,
dat menschen en kinderen ze altijd weer met belangstelling lezen en er van genieten,
dat hoe ook de andere litteraire kunstuitingen, die den geest der tijden weerspiegelen
voorbijgaan, wanneer zij hun doel gehad hebben en alleen in zooverre blijven, dat
zij zijn de grondslag, waarop de verder ontwikkelden voortbouwen, de sprookjes
blijven geheel onveranderd, zooals ze waren voor eeuwen en eeuwen? Dat hoeveel
verschillende uitgaven er ook van uitkomen, alle weder uitverkocht worden, zoodat
zij voortduren in de eindeloosheid? Dat komt, omdat zij het onzichtbare zichtbaar
maken voor degenen, die ze met geestesoogen lezen, omdat zij het
onsterfelijkheidsbegrip bevatten, omdat zij door de groote intuïtieven, ‘de ingewijden’,
vervuld van de eeuwigheidsgedachte tot ons zijn gekomen en wel meerendeels uit
het Oosten, waar zij duizenden jaren vóór Christus reeds door deze heilige mannen
aan het volk verteld werden. Elke handeling in het sprookje dus heeft beteekenis,
elke voor oningewijden zoogenaamde onmogelijke gebeurtenis heeft een dieperen
ondergrond, waarvan de zin zetelt in de eeuwigheid. Merkwaardig, of eigenlijk ook
al weer zeer verklaarbaar, voelen kinderen onbewust veel zuiverder,
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wat er in ligt dan menige volwassene. Zou het niet zijn omdat een kind nog zooveel
dichter staat bij de eeuwige bron waaruit het voortkwam, dat dus de herinnering aan
de aanschouwing van het wonder zooveel klaarder is, dan van de volwassenen, wier
blik bedoezeld is door het stof der wereld, dat er als een floers voor hun oogen hangt,
een floers ontstaan door onze ijdelheden, ijverzucht, begeerigheid en wat niet al?
Doch, wanneer wij er dan aan gewerkt hebben, dit floers zoo veel mogelijk weg te
doen van onze oogen, zullen wij den zin er van weer zuiverder zien, zooals het kind
in den aanvang, maar dan bewust natuurlijk. Dan worden de sprookjes een schat voor
ons, die ons leeren, dat kinderlijke wijsheid en eenvoud het hoogste is, verstaan wij
de wonderen, die er in vervat zijn, begrijpen wij de taal der dieren, verstaan wij wat
de wind door de toppen der boomen ons toefluistert, wat de beek, die van de bergen
komt, ons voorzingt, voelen wij intuïtief de ziel, die trilt onder de vermomming in
een dierenhuid, hebben een open oor, voor de boodschap, die de goede feëen ons
komen brengen uit hoogere gebieden, begrijpen wij den grooten samenhang van
mensch en natuur, vermoeden wij den samenhang aller dingen en genieten wij
onbeschrijfelijk van de kleurrijke fantasieën, de altijd wisselende vormen, waarin
dit alles tot ons komt. En wij zijn den mannen en vrouwen, die hun leven gewijd
hebben aan de studie der sprookjes, die ze voor ons nagevorscht, gezocht en gevonden
hebben in de meest verborgene hoekjes der wereld wel buitengewoon dankbaar. En
groot is onze vereering o.m. voor den grooten Indischen sprookjesverteller Saktiwega,
voor de gebroeders Grimm, die ons uit Hessen zooveel gebracht hebben, voor Perrault,
die onvermoeid in Lotharingen vorschte naar sprookjes, voor mannen a.s Musäus,
Tieck, Brentano, Benfrey, voor den Hongaar Polivka, voor Miss Cox, de Engelsche
sprookjesvorschster, die o.a. 600 varianten verzamelde over het sprookje van
Asschepoester, voor de Baronne d' Aulnoy, die zulk een interessante studie maakte
van de sprookjes van Moeder de Gans, voor Kristensen voor zijn verzameling uit
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Jutland, Asbjórnson voor die uit Noorwegen, Afanesjew voor zijn Russische en Pitré
voor zijn Siciliaansche sprookjes en gedenken wij niet groote sympathie het stille
werk van den tegenwoordigen Zwitserschen letterkundige Gian Bundi, die in de
Engadin reeds zoo veel sprookjes ontdekte, hem verteld door verschillende oude
vrouwtjes uit die streken. Reeds kwamen er twee bundels Engadiner Märchen van
hem uit, met de belofte, dat er nog meer verschijnen zullen.
De meeste en oudste sprookjes hebben wij echter wel van de Indiërs en Arabieren,
deze tot het schrijven van fantastische, kleurrijke vertellingen zoo geneigde volken.
Een geheel afzonderlijke studie valt hierover te maken, waaraan men nog een even
uitgebreide studie zou kunnen toevoegen van de Chineesche, Japansche, Noorsche,
Schotsche, Grieksche, Spaansche, Duitsche, Russische en Servische sprookjes, over
de sprookjes uit Zoeloeland en de Zuidzee-eilanden. Dit alles zou ons te ver voeren
en is hier ook niet de bedoeling. Veelmeer de uiteenzetting van de innerlijke
beteekenis van sprookjes in het algemeen, van de verschillende motieven, waarop
zij gegrond zijn, van hun oorsprong dus.
Dat de motieven in de sprookjes van verschillende volken dezelfde zijn, kan hen,
die gelooven aan den Eénen, goddelijken oorsprong van alles niet verbazen, en wij
zijn daarom niet zóó uitbundig verrast als Professor von der Leyen, de Duitsche
geleerde, die een geheel aparte, belangwekkende studie over sprookjes schreef, over
het resultaat van de onderzoekingen van zijn collega, den Engelschen geleerde Tylor,
op het gebied van den aanvang van de menschelijke taal, van de menschelijke zede
en geloof. Deze geleerde kwam n.l. tot het resultaat, dat de oudste, religieuze
voorstellingen bij alle volken dezelfde zijn, de voorstellingen dus over de verhouding
van lichaam en ziel, over het leven der ziel na den dood, over geesten en toovenaars,
over gezondheid en ziekte, over dieren en over alles, wat in de natuur leeft. In
Australië en Afrika, bij de oervolken in Azië, bij de Indianen van Noord- en
Zuid-Ame-
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rika, overal vond genoemde professor Tylor dezelfde geloofsopvattingen. En grooter
nog was de verbazing van beiden, dat de opvattingen der cultuurvolken, geheel
teruggevoerd moesten worden naar de opvattingen dezer primitieven, ‘onbeholpenen’,
zoo hij het noemde, en fantastische opvattingen dezer oervolken. Voor ons zijn dat
de mededeelingen van ‘ingewijden’, die het onzichtbare reeële zagen; het
onvergankelijke in het vergankelijke, en het stabiele, dat troont boven de wisselingen.
En met devotie luisteren wij dan naar den ouden Indiër Saktiwega, in wiens sprookjes
b.v. een meisje het bewustzijn in zich draagt, dat slechts haar lichaam op deze aarde
gebannen is. Zij zelve rust eigenlijk diep onder in de zee in een gouden tooverstad,
en mag slechts hem toebehooren, die in deze tooverstad dringt en haar daaruit verlost.
Deze geestelijke opvatting nu, van: dat, wat van mij op deze aarde voor anderen
zichtbaar is, is slechts mijn lichaam, mijn eigenlijk Ik, mijne ziel rust in een ver,
slechts vaag vermoed gouden wonderland, en ik mag alleen hem volgen, die mijne
ziel vindt, berust op het motief van den tooverslaap, waardoor een mensch jaren,
zelfs eeuwen en eeuwen lang slaapt en dan weer ontwaken kan. Wij vinden dit
tooverslaapmotief in het sprookje van de Schoone Slaapster in het bosch, in
Sneeuwwitje, in de sage van Brunhilde, in het sprookje van den Slapenden Keizer
en in de legende van de Zevenslapers. De schoone slaapster, slaapt al jaren en jaren
in haar kasteel, en langzamerhand is er zulk een dichte doornenhaag omheen gegroeid,
dat er ten slotte van het kasteel zelf niets meer te zien is. En het verhaal gaat rond,
dat daar binnen in dat doornenbosch een beeldschoon prinsesje in een kasteel ligt te
slapen en dat wie haar wakker kust het schatrijke prinsesje tot gemalin krijgt en
koning wordt van het rijk. En vele vorstenzonen uit de naburige rijken, die zulk een
mooi en schatrijk prinsesje wel tot gemalin willen hebben en koning willen worden
van dat machtig rijk, beproeven door de dichte doornenhaag heen te dringen maar
het gelukt hun niet. Allen verwonden zich aan de scherpe dorens, enkelen vinden

Onze Eeuw. Jaargang 19

51
er zelfs den dood. Doch op zekeren dag komt er een prins op een wit paard aanrijden,
die zich aangetrokken voelt tot de prinses, omdat zij zoo lieftallig, zachtmoedig en
barmhartig is. Hij is dus de prins, die haar ziel zoekt, en bij zijn komst wijkt de dichte
doornenhaag vanzelf uiteen, en de bloemen, die langs den weg staan naar den ingang
van het slot, gaan bloeien, wanneer hij er op zijn wit paard langs rijdt. Gedurende
dien tooverslaap nu, verlaat de ziel het lichaam en beleeft zij wonderbaarlijke dingen.
Het leven van den droom is een verhoogde, bestaande werkelijkheid. De ziel kan
zich dus voor langen tijd van het lichaam scheiden, en het lichaam leeft verder, doch
in een soort van dofheid. Wij allen weten toch, hoe de adepten het dikwijls zoo ver
hebben weten te brengen, dat zij ook in waaktoestand hun ziel uit het lichaam kunnen
doen treden; hierover echter later meer. Dit dus hebben wij van de oervolken, het
zijn de oudste meeningen dezer volken over lichaam en ziel, slaap, droom en dood.
Wat men in den droom en in waaktoestand beleeft, heeft dezelfde werkelijkheid. In
den mensch is de ziel, die in waaktoestand onafscheidelijk is van het lichaam, doch
deze verlaat het lichaam, terwijl wij slapen, waart vrij rond en vliegt, en beleeft
vreemde dingen; dat zijn de droomen volgens de ouden. Eindelijk scheidt zich de
ziel voor altijd van het lichaam om in de wereld vrij rond te dwalen en te zweven,
of om in andere gestalten in te gaan; dan is de mensch gestorven. Dit nu weten wij
van de oervolken. In den laatsten tijd zijn over de psychologie van den droom
verschillende wetenschappelijke werken verschenen, welke werken men, zoo men
wil, zelf bestudeeren kan. Het is de bedoeling niet, deze psychologie hier nader te
behandelen. Wij bepalen ons tot de opvatting daarover der primitieven, houden alleen
rekening met wat de ‘ingewijden’, ons daaromtrent meedeelden, om daaruit den
zuiveren oorsprong der sprookjes te kunnen verklaren. In de oudste Duitsche sagen
reeds vindt men deze voorstelling van lichaam en ziel. Een mensch slaapt in, lezen
wij, uit zijn mond kruipt een diertje, een slangetje of een wezel of een
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muis; soms zweeft er slechts een wolkje uit. Het dier komt weer in den mond van
den slapende terug, de mensch ontwaakt, en vertelt wat het dier beleefd heeft, als
zijn droom over. Men moet, wanneer men de droommotieven uit de sprookjes
begrijpen wil, dus vasthouden aan bovenvermelden uitleg der ouden, die de eigenlijke
grondgedachte is dezer oude volkssprookjes, en dus niet de wetenschappelijke
verklaringen van hedendaagsche medici daarover raadplegen. Op deze wijze zou
men geen zuiver begrip ontvangen van den oorsprong, de grondgedachte van het
sprookje. Veeleer ga men bij de dichters te rade. de ook bij uitstek intuïtieven, die
dit oude begrip op de meest poëtische, fantastische wijze hebben uitgewerkt, zooals
o.a. de beroemde Zwitsersche schrijver Gottfried Keller in zijn werk: Der Grüne
Heinrich, Goethe in zijn Wilhelm Meister. Van genoemd standpunt uit wil ik trachten
enkele sprookjesmotieven op droomen terug te brengen, die in den oertijd of later
gedroomd zijn. Het sprookje b.v. van Blauwbaard verhaalt, dat als de vrouw van
Blauwbaard de verboden kamer betreedt, haar de sleutelring van schrik uit de hand
glijdt en valt in een met bloed gevulden schotel. Zij tracht de bloedvlek van den
sleutel af te wasschen, maar het gelukt haar niet. Deze angst, dat voortdurend vergeefs
probeeren moet wel eerst in een droom beleefd zijn geweest en deze motieven zijn
op deze wijze in het sprookje ingelascht. Onoplosbare opgaven, zooals de droom
deze uitdacht, vindt men in de sprookjes van de geheele wereld. De oudste van dat
soort is waarschijnlijk wel dat der Danaïden, die met zeven een met gaten doorboord
vat met water moesten vullen. Dit denkbeeld van het doen van vergeefsche moeite
vindt men ook in ‘Eénoogje, Tweeoogje en Drieoogje’ van Grimm. Hoe Eenoogje
en Drieoogje ook hun best deden van den wonderboom met zilveren bladeren en
gouden appelen een takje af te plukken, het was alles vergeefsch; telkens wanneer
ze het bijna gepakt hadden, weken de takken weer terug en nimmer is het hun gelukt
er maar zelfs één blaadje af te krijgen.
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Vele droommotieven vindt men ook weer in de schilderingen van de onderwereld.
Vaarten naar een andere wereld behooren tot de oudste motieven der sprookjes; ook
tochten naar veraf gelegen sloten en kasteelen, waarin een verloren geliefde is
opgesloten, en eerst dan vermag men de geliefde daaruit te verlossen, wanneer de
vele moeielijkheden op den weg daarheen overwonnen zijn. Meestal leest men, dat
de ingang tot een dergelijk slot versperd is door een draak b.v.; ook komt het
herhaaldelijk voor in sprookjes van de meest verschillende landen, dat zulk een slot
boven op een glasberg staat. Wezenlijk geen kleinigheid om te paard of ook maar te
voet een dergelijken steilen gladden berg te bestijgen. Doch de waarachtige liefde
overwint alle moeielijkheden. We zien dit in het sprookje van Grimm, ‘de Zeven
Raven’. Het Zusje is uitgetrokken om haar zeven broeders, die in raven veranderd
in het slot op den glasberg opgesloten zijn, daaruit te verlossen. Maar zij heeft geen
sleutel om de poort te openen, en door zelfopofferende liefde gedreven, gebruikt zij
als sleutel een stukje van een harer vingers. In de Engadiner sprookjes van Bundi
leest men in ‘Die Prinzessin auf dem gläsernen Berg’, hoe de prinses door de liefde
harer beide broeders daaruit verlost wordt. Ook dezen hadden met de grootste
moeielijkheden te kampen gehad. In de oude Noorsche sprookjes komt ook het slot
op den glasberg voor. Behalve deze bovenmenschelijk moeielijk te volbrengen
opdrachten, vindt men ook in vele sprookjes de opdracht om even moeielijke vragen
te beantwoorden. Al deze moeielijkheden spelen zich steeds in den nacht af. Wanneer
de nacht voorbij is, en de ochtendzon breekt door, dan houdt ook de droom op en
verliezen de droomgeesten hun macht.
Doch behalve deze verschrikkingen, schenkt de droom ons ook ongekende en
bovenaardsche zaligheden, en voert hij ons zwevend en vliegend boven de aarde uit
heen naar den hemel, ontsluiert voor ons de schoonheden, die wij in ons aardleven
slechts vaag vermoeden, en doet hij ons tonen hooren van hemelsche welluidendheid,
om daarna
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helaas weer te moeten terugkeeren naar de aarde. Deze sprookjes, die de gouden
pracht van het Paradijs zoo warm schilderen, die ons voeren naar de eilanden der
Zaligen en ons brengen in een toestand van vergetelheid van alles wat van de aarde
is, behooren tot het oudste bezit der menschheid. En wanneer wij o.a. een dergelijk
sprookje als b.v. het Mariakindje lezen, waarin de lieve Moeder Gods aan een kindje
de gansche heerlijkheid van den hemel toont, behalve één vertrek dat het niet zien
mag, en het kind, omdat het 't toch betreedt zoodra de moeder Gods haar een oogenblik
alleen laat, als straf uit den hemel verstooten wordt, en naakt op de aarde ontwaakt,
herkennen wij ook hieruit den droom zeer duidelijk. Juist de droom voert de menschen
in het Paradijs, doch die zelfde droom verdrijft hen weer daaruit terug naar de aarde.
Merkwaardig is in het sprookje van het Mariakindje ook het zwijgen der jonkvrouw,
dat een zeer diepen oerouden zin heeft. Hierbij denkt men weder aan het zwijgen
van den droom in zijn oorsprong. Hoe dikwijls worden wij gekweld door droomen,
waarin wij willen spreken, doch niet kunnen. Wellicht is dit zwijgen allereerst een
gelofte geweest, want bij de oeroude religieuze geboden aan hen, die van de goden
iets afsmeekten, behoort het zwijgen. De zuster, die hare in wilde zwanen veranderde
broeders verlossen wil, kan deze verlossing slechts verkrijgen door een jarenlang,
diep stilzwijgen. In de hemelsche gewesten uit de Indische sprookjes nu komt
gewoonlijk ook een plaats voor, welke de mensch niet betreden mag, doch zij stellen
deze voor als een vijver; duikt men ondanks alle waarschuwingen daarin toch onder,
dan bevindt men zich plotseling op de donkere aarde. Plotseling, want de val naar
de aarde gaat snel, doch de weg naar het paradijs is lang, en voert door allerlei
moeilijkheden heen. Wanneer wij dus bedenken, hoe dikwerf een droom het begin
van een sprookje was, en hoe uit dezen droom allerlei liefelijke en schrikwekkende,
diep-ernstige poëzie voortsproot, dan begrijpen wij, waarom het sprookje zoo
menigmaal zich afspeelt in den nacht, waarom de verlossing en de ver-
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vloeking dikwijls in den nacht geschieden, waarom in den nacht de vermommingen
van betooverde prinsessen afvallen, en waarom de aanbrekende dag de booze geesten
op de vlucht drijft en de beproefde menschen bevrijdt. Dergelijke merkwaardige,
fantastische droomen hadden vóór alles de sensitieven, menschen van zulk een hooge
mate van droom-ontvankelijkheid en van zulk een levendige fantasie, dat zij veel
heviger dan meer gewone menschen aangegrepen werden door alles wat zij beleefden
en waarvan de verbeeldingskracht zoo bewegelijk was, dat men ze rangschikte onder
de zoogenaamde toovenaars. Daar meestal het beroep van toovenaar van vader op
zoon overging of bleef in een bepaalde familie, werden volgens de overlevering de
gevoeligheid en de ontvankelijkheid daarvoor door vele geslachten heen ontwikkeld
tot ongekende hoogte, en zoover hadden deze toovenaars het gebracht, dat zij
droomtoestanden, waarop wij wachten moeten, zelf schiepen. Bij ons scheidt slechts
in den droom zich de ziel van het lichaam en wij weten niet, waar zij heenzweeft.
De toovenaar, de adept, zooals wij reeds zeiden, kan de ziel zelf uit het lichaam doen
treden, en bovendien kan hij haar zenden waarheen hij wil, in de lucht, in de zee, in
planten, in dieren, in andere menschen. Wij spreken in den droom met de geesten
der ontslapenen, de toovenaar roept deze op. En niet alleen kan hij dàt, hij kan zijn
ziel uit zichzelf bevrijden en die van een ander in zich doen treden; hij is dan dus
van den geest van een ander vervuld, wanneer hij daar neerligt en voorspellingen
doet. Deze geest van den ander, die in zulk een toestand door den toovenaar spreekt,
bezit kennis en gaven, die zich ver boven het aardsche verheffen, omdat zij komen
uit een geest, uit een van de knechtschap van het lichaam bevrijd wezen. Vooral in
de Indische sprookjes lezen wij herhaaldelijk van toovenaars, die hun ziel zenden in
de afgestorvenen of in een dier, zoodat zij dus de gestalte van een ander aannemen.
En zoo is dus het ontstaan te verklaren van de sprookjes van toovenaars en reuzen,
die hun ziel nooit meer in zich hebben, maar
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onafgebroken in een boom, een steen, een speer hebben gezonden. Reeds in de oude
Egyptische Broedersprookjes hooren wij van menschen, die hun ziel niet bij zich
hebben, en in dieren en boomen hebben doen treden. En de sprookjes die op deze
voorstellingen berusten, inzonderheid de sprookjes van de reuzen zonder ziel,
behooren nog heden tot de meest geliefde. Ten slotte vermelden ons de oervolken
nog andere hoogst belangwekkende berichten over zoogenaamde toovenarij, namelijk
dat de toovenaar zijn ziel onder onbeschrijfelijke moeielijkheden en gevaar in den
hemel en in de hel kan zenden. Dat hem vooraf een reeks van vragen meegegeven
wordt die hij den geesten voorlegt, die hij op zijn hemelreis aantreft, welke vragen
dezen hem beantwoorden. Na langen tijd, keert hij doodelijk uitgeput terug en vertelt
van zijn avonturen. In zulke berichten moeten wij zeer zeker den oorsprong zoeken
der sprookjes, die van een reis naar den duivel verhalen, waarbij den reiziger een
reeks van moeielijke vragen meegegeven werd, waarop hij onderweg de antwoorden
hoort; ook deze sprookjes behooren tot de meest verbreide. En tevens ziet men
nogmaals, dat de hemel- en hellevaartsprookjes zich dus ontwikkeld hebben uit
ondervindingen en visioenen in droomtoestand opgedaan.
Verwant aan deze toestanden zijn de ziekte- of waanzinverschijnselen, die reeds
bij oude kultuurvolken in Oost en West optreden. Zoo bijvoorbeeld de
weerwolfsziekte, dat is de ziekte, waarbij de menschen plotseling overvallen worden
door de voorstelling, dat zij wolven, beren, panters of honden zijn. Bij dit soort van
sprookjes behoort onder anderen Allerleirauh uit Grimm's verzameling, een Hessische
en Paderbornsche vertelling. Allerleirauh, die vernederd tot dienstmaagd ten slotte
de gemalin van den koning wordt, nadat deze onder haar vermomming in een dierenvel
haar kleed, geweven uit glinsterende sterren ontdekt had. Volgens een Italiaansche
voorstelling van ditzelfde verhaal, droeg zij niet slechts een mantel van dierenvel,
maar had zij zich veranderd in een dier.
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Hoe ziet nu de ziel volgens de voorstelling der oervolken er uit? Hoe moet zij er uit
zien, wanneer zij vliegt en zweeft, wanneer zij ver van de menschen afgaat, wanneer
zij, onzichtbaar, zichtbaren invloed hebben kan? En waar in het lichaam zit dan
eigenlijk de ziel wanneer zij dit zoo gemakkelijk verlaten kan? Op deze vragen
hebben de primitieve volken vele antwoorden gegeven; welk daarvan het
oorspronkelijke is, valt moeielijk uit te maken.
Wanneer wij dus weten, dat de ziel in den slaap zweeft, en vliegt, als een vogel
en ook de stem van den vogel gelijkluidend aan die van den mensch klinkt, alleen
fijner en zangrijker nog, dan begrijpen wij ook, waarom de volken zich de ziel zoo
gaarne als een vogel voorstellen. In het Duitsche, uit de Pfalz afkomstige sprookje
‘von dem Machandelboom’ verandert de Ziel van het verslagen broertje in een vogel
en zingt zij in een roerend lied het leed uit, dat hij dragen moet. Zielen van
afgestorvenen manifesteeren zich in het sprookje dikwerf als vogels. Deze vogels
verkondigen merkwaardige dingen over het verborgene, het voor het stoffelijk oog
onzichtbare, waarschuwen de menschen tegen gevaren en wijzen hen op verborgene
schatten, terwijl zij aan hunne dierbaren op aarde het vermogen verleenen de taal
der dieren te verstaan.
Een ander antwoord, dat aanvankelijk zeer vreemd voorkomt is: de Ziel is een
muis en loopt in de gedaante van een muis den mond der slapenden uit. Hierdoor
verkrijgen de sprookjes en de sagen van de prinsessen, die zich in een muis
veranderen, een nieuwe beteekenis. De meening voorts, dat de ziel een slang is, treft
men voornamelijk in oostersche sprookjes aan. Van de Oosterlingen, die hunnen
dooden kostbare schatten meegaven in het graf, is het motief gekomen van menchen,
die zich na hunnen dood in slangen of draken veranderden om hunne schatten te
bewaken. Wij vinden dit motief ook in de Nibelungensage en in enkele Boedhistische
sprookjes. De slang staat in de oogen der Oosterlingen over het geheel hoog
aangeschreven, zoo b.v. kan een mensch, die slangenvleesch eet, de taal
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der dieren verstaan. Het bekende sprookje van Grimm: ‘de Witte Slang’ vangt aldus
aan: Heel lang geleden, zeker wel duizenden jaren, was er eens een koning, die in
het gansche land om zijn wijsheid beroemd was. Niets bleef hem onbekend, en het
leek wel, alsof de onzichtbare luchtgeesten hem de beteekenis van de meest verborgen
dingen influisterden. Deze koning echter had een zeer eigenaardige gewoonte. Elken
middag, wanneer de tafel was afgenomen en er niemand meer aanwezig was, moest
een vertrouwde lakei hem nog een schotel binnen brengen. De schotel nu was
dichtgedekt, zoodat de lakei zelf niet eens wist wat er in lag. Niemand wist dit, want
de koning nam niet eerder het deksel er van af en at er niet van, vóór dat hij geheel
alleen was. Dit had tijden lang zoo voortgeduurd, totdat op zekeren dag de lakei door
zulk een onweerstaanbare nieuwsgierigheid gekweld werd, dat hij den schotel in
plaats van naar de koninklijke eetzaal naar zijn eigen kamertje bracht. Toen hij nu
de deur zorgvuldig gesloten had, nam hij de deksel er af, en.... daar zag hij een witte
slang op den schotel liggen! Hij kon de verzoeking niet weerstaan om eens er van te
proeven en hij sneed er een klein stukje af en stak dit in den mond. Maar nauwelijks
had dit zijn tong geraakt, of daar hoorde hij voor zijn venster een zeldzaam gefluister
van fijne stemmen. Aanstonds trad hij naar het raam, luisterde eens goed en merkte
toen, dat het de musschen waren die met elkaar praatten en elkaar allerlei dingen
vertelden, die zij op het veld en in het bosch gezien en beleefd hadden. Het proeven
van de witte slang had hem de gave geschonken de taal der dieren te kunnen verstaan.
Ook kent de slang volgens de Oosterlingen het kruid tegen den dood. En zoozeer
hebben deze meeningen zich verbreid naar het Westen, dat men ze tot in de Noorsche
sprookjes aantreft.
Doch behalve, dat de ziel de gestalte van een dier aannam, leest men van even
oude opvattingen als zou zij verschijnen als schaduw, en ook als ademtocht. Ook
leeft de ziel of iets van de ziel in alles, wat maar met den mensch
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samenhangt en zoo bijvoorbeeld zit de ziel naar een oud, gretig aangenomen geloof
in het haar, daarom verliest in het bijbelsche verhaal Simson met zijn haren ook zijn
kracht.
Vele oostersche sprookjes verhalen van menschen, wier haren men verbrandde,
om hun de kracht te ontnemen Er bestaat een Duitsch sprookje, waarin verhaald
wordt van een dapperen jongen geboren met een helm, die den duivel drie gouden
haren uittrok om hem zijn kracht te ontrooven en tot loon daarvoor de dochter van
den koning tot gemalin kreeg. Hetzelfde motief vindt men in Russische en
oud-Noorsche sprookjes, waarin een haar wordt voorgesteld sterker te zijn dan het
dikste ijzeren koord. In Tristan en Isolde komt een gouden haar koning Marke op
den stroom tegemoet drijven, of ook wel twee zwaluwen laten een gouden haar voor
hem neervallen, en hij wil slechts haar tot vrouw hebben, die zulk haar bezit. De
Pharao in het Egyptische broedersprookje wil ook slechts de vrouw tot gemalin
bezitten, wier lokken hem door den stroom worden tegemoet gevoerd. Evenals de
prins in de schoone slaapster zoeken zij de ziel der geliefde. Eveneens kan de ziel
van een mensch, volgens sommige begrippen der ouden in zijn kleeren zitten, en wie
het kleed van een ander bezit, bezit ook hem of haar. Dat is weder de zin van het
oude, in de Noorsche Wielandsage, in het Indische Somadewa en bij de Melanesiërs
aangetroffen motief van de zwanenjonkvrouwen, wier kleed door de sterfelijke
aardbewoners is gestolen, waardoor zij aan de aarde gekluisterd zijn. Doch zij kunnen
daaraan weer ontvluchten, zoodra zij haar zwanenkleed weer bemachtigd hebben.
En wanneer wij lezen van een oud-Egyptisch sprookje van den wind, die een schoen
van een meisje wegnam, en dezen den koning in den schoot wierp, en de koning niet
rustte, vóór hij het meisje, aan wie deze schoen toebehoorde, gevonden had, dan
begrijpen wij, hoe het meisje niet aan den Prins ontkomen kon, omdat hij met haar
schoen een deel van haar zelve bezat. Het schoen- of muiltjesmotief in Asschepoester
vindt hierin zijn grond.
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Het meest verbreid is evenwel nog de meening, dat de ziel van een mensch in zijn
beeld woont, en dat wie het gebeeldhouwd conterfeitsel van een mensch bezit tevens
over zulk een mensch macht bezit. In Oostersche sprookjes voornamelijk treft men
bij herhaling het motief aan, dat n.l. een prins het beeld ziet van een prinses, hij trekt
uit om de prinses zelve te zoeken, vindt haar na vele avonturen en gevaren en zij,
die alle andere pretendenten afsloeg, geeft zich gaarne aan hem over, want zij zag
zijn stralend beeld in haar droom, en zij beiden behooren nu tezamen. Hij toch was
de prins weder, die haar ziel zocht.
Uit deze opvatting zijn wederom een aantal variaties voortgekomen, zoo b.v. het
beeld in den spiegel weerkaatst. De spiegel bezit tooverkracht, omdat hij het beeld,
de ziel van den mensch weerkaatst, doch niet werkelijk bevat, omdat de spiegel plat
is, maar nochthans het beeld der geheele wereld weergeeft. Hieruit is het denkbeeld
voortgekomen, dat de spiegel het verborgene, het voor het gewone stoffelijke oog
onzichtbare in zich heeft; de spiegel geeft dus niet alleen het uiterlijk van een mensch
weer, maar tevens wat aan hem toebehoort, de geliefde o.a. en toont niet alleen het
tegenwoordige, maar ook nog de toekomst. En zoo is de gewone spiegel in het
sprookje in een tooverspiegel veranderd. Men denke slechts aan de koningin in
Sneeuwwitje; niet alleen weerkaatst de spiegel het beeld der koningin zelve, maar
houdt ook dat van Sneeuwwitje in zich, en zegt daarmee, dat Sneeuwwitje veel mooier
nog is dan zij, de koningin zelve.
Zoo het beeld, zoo ook de naam van een persoon. Wie mijn naam weet, zoo luidt
het, heeft macht over mij, en wanneer ik mijn naam uitspreek, geef ik iets van mijn
ziel prijs. Zoo verklaart zich de angst, den naam uit te spreken, zooals dit zoo
menigmaal in sagen en sprookjes voorkomt. Lohengrin, de naam van den hemelschen
held mag door Elsa niet geweten worden, want wanneer zijn naam bekend zou worden
aan een aardsche vrouw, zou Lohengrin zelf zijn hemelsche kracht verliezen. Dit is
wel de eigenlijke beteekenis van het verbod naar den naam
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te vragen. In het burlesque opgevat, vindt men dit in het sprookje van Reepelsteeltje.
Reepelsteeltje, het kleine, mismaakte mannetje, heeft de dochter van een molenaar,
die van den koning de opdracht kreeg om uit stroo goud te spinnen, geholpen met
dit wonder voor haar te doen, toen zij ten einde raad was. Hij deed dit echter onder
voorwaarde, dat zij haar eerste kindje aan hem zou afstaan. Toen nu de koning haar
tot gemalin gekozen had om deze vermeende tooverkracht, en er een prinsje geboren
was, verscheen Reepelsteeltje plotseling in de kamer der koningin en eischte het
kindje op. De koningin bood het mannetje alle rijkdommen aan, waarover zij
beschikte, wanneer het haar 't kindje toch maar wilde laten behouden. ‘Nu’,
antwoordde Reepelsteeltje, die toch medelijden met haar kreeg: ‘ik zal je drie dagen
tijd geven. Wanneer je dan mijn naam te weten bent gekomen, mag je 't kindje
behouden.’
Den geheelen nacht door bedacht de koningin zich alle mogelijke namen, die zij
maar in haar leven gehoord had, en zond een bode uit, die door het geheele rijk alle
namen moest zien te weten te komen, die de koningin nog niet wist.
Toen nu den volgenden morgen het mannetje weer bij haar kwam, begon zij
dadelijk met de namen Kasper, Melchior, Balthasar, en noemde hierna
achtereenvolgens alle namen, die zij maar wist, op een rijtje op, maar bij elken naam,
dien zij noemde, zei het mannetje: ‘neen, zoo heet ik niet’. Den tweeden dag liet de
koningin in den omtrek naar ieders naam vragen,, en noemde het mannetje de
onmogelijkste en zeldzaamste namen op: ‘Heet je misschien Ribbebiest of Schapenkuit
of Rijgschoen?’ Maar hij antwoordde steeds: ‘Neen, zoo heet ik niet’.
Den derden dag kwam de bode terug en zei: ‘nieuwe namen heb ik heelemaal niet
gevonden, maar toen ik aan een hoogen berg achter het bosch kwam waar de vos en
de haas elkaar vriendschappelijk goeden nacht wenschten, zag ik een klein huisje,
en voor het huisje brandde een vuur, waaromheen een klein mannetje met de pot-
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sierlijkste passen danste, en hinkend op één been, riep hij uit:
‘Heden bak ik, morgen brouw ik,
Overmorgen, haal ik de koningin haar kind;
Ach, hoe goed is 't dat niemand weet,
Dat ik Reepelsteeltje heet.’

Nu wist de koningin dus den naam en zoodra het mannetje bij haar binnenkwam en
vroeg: ‘Nu, mijn koningin, hoe heet ik?’ antwoordde ze eerst: ‘Heet je Koen?’
‘Neen’.
‘Heet je Hein?’
‘Neen’.
‘Heet je soms Reepelsteeltje?’
‘Dat heeft de duivel je verklapt!’ riep het mannetje uit en hij stampte met den
rechtervoet uit louter woede zoo diep in den grond, dat hij er tot aan het midden
indrong, toen pakte hij in zijn boosheid den linkervoet met beide handen en trok zich
zoo in tweeën. - Zoo is ook het weten van den naam in het sprookje weer dikwerf
een tooverwoord, bij het uitspreken waarvan de gesloten deuren openspringen en dat
den weg naar een verborgen schat opent. Dit nu zijn alle avonturen, die de ziel
doormaakt, wanneer zij het lichaam verlaat, in den slaap dus, of wel gewild door
toovenaars is uitgezonden. Doch wanneer nu de Ziel voor goed uit het lichaam
gevloden is, en de mensch dus gestorven is, verlangt de ziel aanvankelijk naar een
tijd van rust in het graf. Rusteloosheid geldt voor den vreeselijksten vloek en als
zwaarste straf voor een afgestorvene. Uit deze opvatting is het sprookje van den
dankbaren Doode ontstaan. Een reiziger vindt het onbegraven lijk van een gestorvene;
hij zorgt er voor, dat dit begraven wordt, en nu omzweeft hem de dankbare geest van
den Doode als beschermend vriend en ook als vriend, die hem op de proef stelt. Dit
sprookje van Semitische afkomst (door Andersen naverteld onder den titel van den
Reiskameraad) was reeds duizenden jaren vóór Christus bekend en is in de
midden-eeuwen de grondvorm ge-
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worden voor vele ridderlijke verdichtingen in Duitschland, Engeland en Frankrijk.
De geesten der afgestorvenen gaan veelal niet gaarne weg van de plaats, waar zij
geleefd hebben. Steeds omzweven zij hunne kinderen vel liefde en helpen hen in
nood, wanneer althans de kinderen hen in liefde blijven gedenken, en zij dikwijls
het graf hunner moeder bezoeken. De roerendste sprookjes vindt men van deze
Moederen kinderliefde; dan eens leest men van een Moeder, die nog driemaal komt
om haar kindje te zogen, of wel de gestorvene Moeder verschijnt aan haar kinderen
in hun droom, geeft hun goeden raad en troost, leert hun beproevingen geduldig
dragen, en leidt hen zoodoende op het pad naar geluk. Uit het graf der Moeder bloeit
een boom op met zilveren en gouden vruchten, die voor de trouwe dochter bestemd
zijn, doch de trouwelooze zijn ontzegd. Een van de aandoenlijkste sprookjes van
dien aard is wel Asschepoester. Het over-overbekende Asschepoester, overbekend
althans wat het verloop van het verhaal zelf betreft, maar waarvan de innerlijke, de
geestelijke schoonheid, evenals van zoovele sprookjes, waarin men soms slechts een
griezelig verhaal ziet, niet begrepen wordt. Laten wij Asschepoester eens genieten
zooals het behoort.
Toen de Moeder van Asschepoester stervende was, liet zij haar dochtertje bij zich
komen en zei: ‘lieve kind, nu ga ik sterven, maar wij zullen toch niet gescheiden zijn,
want ik zal altijd om je heen zijn en je helpen, wanneer jij altijd maar in liefde aan
me blijft denken. Vertrouw op God, en wees goed, dan kan niets je deren en ben je
veilig’. Hier dus de mededeeling, dat de zielen der afgestorvenen ons blijven
omzweven, wanneer wij hen althans in liefde blijven gedenken. Anders verbreken
wij zelf het contact met hen en kunnen zij niets voor ons zijn. Trouw bezoekt
Asschepoester haar Moeders graf, zooals in de meeste der 300 lezingen van Miss
Cox vermeld staat. En nu komen de beproevingen. Asschepoester heeft een bijna
ondraaglijk leven met haar stiefmoeder en stiefzusters. Maar zij blijft haar moeder
in liefde gedenken en roept
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haar aan in haar bitteren nood. Dan komt de hulp, die nimmer uitblijft. Wanneer zij
de onmogelijke opdracht van haar stiefmoeder gekregen heeft om uit een schotel vol
linzen, die in de asch uitgegooid zijn, binnen twee uren de linzen weer uit te zoeken,
ziet, dan verschijnt er op eenmaal een witte duif voor het keukenvenster met nog
heel een heir van andere duifjes en met hen pikt zij alle linzen binnen de twee uren
uit de asch. Hier heeft zich dus de ziel harer gestorven moeder in een vogel
gemanifesteerd en komt haar te hulp, omdat zij den liefdeband tusschen haar en haar
Moeder niet verbroken heeft en met geduld en zachtmoedigheid de beproeving draagt.
En wanneer nu Asschepoester in haar onbegrensd verlangen om naar het bal te gaan,
onweerstaanbaar, omdat zij daar volgens haar lotsbestemming den prins ontmoeten
moet, die haar ziel zoekt, haar gestorven moeder op haar graf aanroept en het boompje,
dat zij daar geplant heeft, smeekt:
‘Boompje, schud je takken alle,
Laat goud en zilver op mij vallen!’

ziet, dan valt er opeens een prachtige, met goud en zilver geborduurde jurk naar
beneden en een paar beeldige glazen muiltjes en staat er een goede tooverfee, die uit
pompoenen een gouden koets en uit veldmuizen paarden toovert. En Assepoester
verschijnt in pure schoonheid, licht uitstralend van binnen uit, op het bal, en de prins,
dien niet enkel haar uiterlijke schoonheid treft, maar die onder de bekoring is van
haar zachtheid en liefheid, vindt ten slotte het verloren glazen muiltje, haar ziel, die
volgens de opvatting der primitieve volken, ook in de kleeren zitten kan. En hiermee
heeft Asschepoester het geluk bereikt, dat zij zichzelve bereid heeft, door haar
reinheid, haar Godsvertrouwen, haar onverbreekbare liefde voor haar gestorven
moeder, door het geduld waarmee zij haar beproeving droeg. ‘En Asschepoester, die
even goed als mooi was’, lezen wij, ‘vergaf haar stiefmoeder en stief-
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zusters alles, en gaf haar allen drie een mooie plaats aan het bruiloftsmaal. En na
haar huwelijk nam zij haar bij zich in het paleis, en huwlijkte de beide zusters uit
aan twee brave hofjonkers.’
Dit is wel de volmaaktheid, waarmee een menschenleven kan geleefd worden.
Hoe kinderlijk rein en naïef is dit verhaal in zijn verhevenheid. Roerender uiting van
het onsterfelijkheidsbegrip kan men zich niet denken, en daarom zal het verhaal ook
blijven voortleven, en altijd weer nieuw zijn. De sprookjes toch brengen het
onzichtbare aan het licht.
Het kon wel niet uitblijven, dat de oervolken, die aldus de dieren bezielden en zelfs
boomen en planten, doordat zij meenden, dat ook in de bloemen of boomen, die op
de graven bloeiden, de zielen der afgestorvenen, die daaronder begraven waren,
woonden en werkten, niet alleen in hun fantastische vlucht gebonden bleven aan de
aarde. Ook aan den invloed, dien de zon, de maan, de sterren, dag en nacht op het
menschelijk leven terecht hebben, knoopten zij overvloed van verhalen vast.
Merkwaardige voorstellingen vooral maken de Zuidzee-bewoners zich b.v. van het
ontstaan van de zon, maan, sterren en vorst. In de verzameling ‘Südsee-Märchen’
van Dr. Paul Hambruch uit Hamburg vindt men o.a. het sprookje: ‘Hoe de zon
ontstond.’
‘In oude tijden, verhaalt dit, was er nog geen zon; alleen de maan en de
sterren glansden en schitterden aan den hemal. Op zekeren dag nu gingen
de struisvogel Dinewan en de kraanvogel Brelgah op de groote vlakte
langs de rivier de Murrumbidje met elkaar wandelen. Doch ziet, zij kregen
onderweg groote onaangenaamheden, die op een ware vechtpartij uitliepen.
In zijn woede liep Brelgah naar het nest van Dinewan, nam er een van de
grootste eieren uit en wierp dit met alle kracht tegen de hemel. Het kwam
daar op een stapel brandhout terecht en brak. De gele dooier vloeide over
het hout en zette
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dit in lichtelaaie vlammen, zoodat de geheele aarde, tot groote verbazing
van alle levende wezens, die daarop woonden, op eens hel verlicht was.
Tot nog toe waren zij slechts aan een dichte duisternis gewoon geweest,
en nu opeens werden hun oogen verblind van licht.
In den hemel woonde een goede Geest, en toen deze zag, hoe heerlijk en
wonderschoon de aarde werd, toen zij zoo stralend verlicht werd, dacht
hij, “het zou toch wel mooi zijn, om elken dag zulk een vuur aan te steken”.
En van dien dag af stak de goede Geest iederen dag zulk een vuur aan.
Elken nacht droeg hij met zijn dienende Geesten brandhout aan en legde
dit op een hoogen stapel. En wanneer de stapel dan bijna klaar was, zond
hij de morgenster naar de aarde, om den menschen aan te kondigen, dat
het vuur weldra zou aangestoken worden. Maar de goede Geest merkte al
gauw, dat deze boodschap niet genoeg tot de menschen doordrong, want
in hun slaap zagen zij den zachten glans van de morgenster niet, en hoorden
zij niet, wat deze hun te zeggen had. En daarom meende hij, dat het goed
zou zijn, wanneer de komst der zon door eenig groot geluid zou worden
aangekondigd, waardoor de menschen zouden wakker worden; hij wist
echter niet goed aan wien hij deze moeielijke opdracht zou geven, tot hij
op zekeren avond het lachen van den gurgurgaga, den haan, hoorde klinken.
“Aha”, zei hij “dat moet ik juist hebben!” En toen droeg hij den gurgurgaga
op, om elken morgen, wanneer de morgenster verbleekte en de nieuwe
dag aanbrak, zoo hard als als hem maar mogelijk was te lachen, zoodat de
slapers nog vóór zonsopgang door zijn gelach ontwaken zouden. Wanneer
de haan dit niet deed, zou de Geest ook geen vuur aansteken, en zou dus
de aarde evenals vroeger in duisternis gehuld blijven.
Gurgurgaga evenwel wilde het licht wel over de wereld brengen in zijn
groote goedmoedigheid en be-
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loofde den goeden Geest in den Hemel, iederen morgen zijn luidste lachen
te laten hooren. En sinds dien dag klinkt iederen ochtend zijn luid gekraai
van: gurgurgaga, gurgurgaga!
Hij heeft echter den kinderen verboden zijn lachen na te doen, anders zou
hij zijn morgengroet niet weer laten weerklinken, en de goede Geest in
den Hemel zou zeer goed weten, dat wanneer hij, de haan, ophield met
lachen, de zon niet zou opgaan, en de aarde weer in duisternis zou blijven’.
Het verhaal dus van Chante-Clair is wel oud en tot ons gekomen uit streken van waar
men het niet verwacht zou hebben. Interessante verhalen hebben deze
Zuidzee-bewoners aan Dr. Hambruch gedaan, die echter heel wat moeite gehad heeft
hen aan het vertellen te krijgen. Zij doen het niet gaarne aan de blanken en bij kleine
stukjes en beetjes, en in ruil voor kleine geschenken aan geld, tabak, pijpen, lucifers,
bonbons, vischhaken, messen enz. is het Dr. Hambruch toch gelukt, in ongeveer
driekwart jaar vijfhonderd sprookjes en sagen te verzamelen. En dat is wezenlijk
geen kleinigheid; de inboorlingen toch van genoemde eilanden hebben den
bijgeloovigen angst den vreemde mogelijkerwijs verhalen te doen, die de Goden
voor hen geheim wilden houden en dat zij daardoor dus den toorn der geesten en
demonen op zich laden, zoodat zij door dezen met tegenspoed, ziekte en dood
getroffen mochten worden. Zoo verhaalt Dr. Hambruch o.a. dat hij voornamelijk in
Micronesië groote moeite gehad heeft de inboorlingen aan het vertellen te krijgen,
omdat men den dood van een zijner dienaren toeschreef aan het feit, dat deze,
aangelokt door de kleine geschenken, hem iets verteld had, dat de Goden niet voor
vreemden bestemd hadden.
Vraagt men aan den inboorling hoe hij al deze verhalen weet, dan vertelt hij U,
dat de oude vrouwen van de eilanden de eigenlijke schatbewaarsters zijn van de
sprookjes, sagen en legenden. Zij bewaren en hoeden dezen schat
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als een kostbaar bezit, hun regelrecht door de goden zelf toevertrouwd. Reeds worden
deze schatten aan de heel kleine meisjes toevertrouwd, en onvermoeid, telkens
opnieuw moeten zij die verhalen dan weer aan de vrouwen, hare leermeesteressen,
doen, om later wanneer zij volwassen zijn, als sprookjesvertelsters op te treden. En
men moet, zoo schrijft Dr. Hambruch, zelf zulk een sprookjesvertelster gehoord
hebben, om te weten hoe die vertelt. Men moet het beleefd hebben liever gezegd,
want een sprookje wordt door haar niet alleen met den mond verteld, maar door
gebaren en gelaatsuit drukkingen gemaakt tot zulk een levend iets, dat men werkelijk
in vurige opgewondenheid alles meemaakt. En in zulk een aandachtige spanning
worden deze sprookjesvertelsters door de inboorlingen aangehoord, dat zij werkelijk
geheel weg zijn van de aarde. Bijvalsbetuigingen kennen de inboorlingen niet; het
bovenzinnelijke wordt kinderlijk, soms wat verlegen aangehoord, alleen wanneer zij
iets heel bijzonder mooi vinden, smakken zij met de tong. In hunne verhalen zijn
zon, maan, sterren, lucht, water, bosch alle vol geesten, en demonen, van de zielen
hunner afgestorvenen, die ook alle vormen kunnen aannemen als mensch, als dier,
als plant, als steen. De duisternis, de tijd tusschen zonsonder- en opgang is de tijd,
waarop de geesten op aarde werkzaam zijn, en dan voelt de inboorling hun invloed
op het hevigst. ‘En gaarne’, zoo schrijft de sympathieke sprookjesvorscher Dr.
Hambruch, ‘zouden we van ons intellect wat willen ruilen voor wat meer kinderlijken
eenvoud, om even naief als de inboorling ons zijn zielservaringen vertelt, die te
kunnen navoelen’. ‘De sprookjeswereld is voor den inboorling de ware wereld’ zegt
hij voorts, ‘zijn eigenlijke, wezenlijke omgeving, dat wat de sprookjes-figuren ervaren,
ervaart hij zelf in zijn dagelijksch leven’. Sprookjes immers maken het onzichtbare
reëele zichtbaar.
Doch behalve bij de Zuidzee-bewoners vindt men bij allerlei andere volken
sprookjes over zon, maan en sterren, zoo heet het bij sommigen, dat de maan
ongekleed,
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naakt is, omdat haar tengevolge van het voortdurend toe- en afnemen geen enkel
kleedingstuk past, of ook wel wordt verteld, dat de oude maan elke maand in stukken
gebroken wordt en dat daaruit dan weer de sterren gemaakt worden. Anderen weten
weer te vertellen, dat de maan de zon zoo onafgebroken met haar liefdesverklaringen
achtervolgd heeft, dat de zon ten laatste boos geworden is en het rein, rond gezicht
der maan met asch bestrooid heeft, opdat zij haar met rust zou laten. Daarvan heet
het, heeft de maan nu zwarte vlekken. Deze zwarte vlekken zijn de aanleiding geweest
tot allerlei fantasieën, zijn nu eens aangezien geworden voor een haas, dan weer voor
een mannetje of voor kinderen. Ook de sterrenbeelden, die door hun vorm of
rangschikking opvallen, hebben tot heel wat sagen en sprookjes aanleiding gegeven.
Zoo worden de plejaden nu eens als duiven, dan weer als vrouwen voorgesteld, die
door een jager worden vervolgd of wel, en deze voorstelling komt het meeste voor,
als een gouden hen met zes gouden kuikentjes. In vele sprookjes ontvangt een trouw
meisje van de sterren geschenken, waarmee zij haar geliefde, die haar vergat, weer
tot zich trekken zal. Het schoonste geschenk is dan de hen met haar kuikentjes. De
Australiërs hebben daarvan een prachtig verhaal, n.l. ‘De zeven Zusters Neameí’;
waarmee dan de plejaden bedoeld worden. Bij de genoemde: Südsee-Märchen van
Prof. Hambruch vindt men dit. Een zeer mooie sage over zon, maan en sterren vindt
men in de Californische sprookjes. Daarin wordt verhaald, dat de zon alle sterren
wilde opeten. De maan redde haar al haar kinderen, maar enkele sterren werden toch
door de zon ingeslikt. Wanneer nu de zon 's nachts slaapt, brengt de maan al haar
sterren naar buiten, maar omdat zij zelf dan zóó ongelukkig is over het verlies van
zoovele kinderen, bedekt zij menigmaal haar gelaat met zwarte wolken, en weent
daarachter bitter.
Wanneer de zon en de maan achter de wolken verborgen blijven, meenen de
Wilden, dat zij door monsters vervolgd worden, die haar willen verslinden. Zij
trachten
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dit dan te voorkomen door het afschieten van pijlen, door luid en krijschend te
schreeuwen enz. Deze monsters worden in de Oostersche sprookjes voorgesteld door
honden, wolven, draken en reuzen, die overdag aan zware kettingen geklonken, zich
tegen den avond daarvan bevrijden om de sterren, zon en maan te verslinden. Ook
de nacht denken zij als een monster, dat de geheele wereld verslinden wil. En zoo
wijd is de muil van dit monster opengesperd, dat de onderkaak onder op de aarde en
de bovenkaak boven aan den hemel is. Tegen den avond zinkt de zon in den schoot
van het monster, om er zich tegen den morgen weer met moeite uit te bevrijden. Alle
menschen en dieren worden 's avonds door den nacht verslonden en 's morgens weer
uit den buik bevrijd, zonder dat zij maar eenig letsel bekomen hebben. Dergelijke
verslindingsmythen zijn oude Siberische en Tartaarsche sprookjes, ouder nog dan
de Edda, toch stemmen zij tot in de kleinste bijzonderheden hiermee overeen. Met
de bedreiging ‘ik moet je opeten’, verschijnt het monster en verslindt dan
achtereenvolgens dieren, kinderen en menschen. In het Boheemsch sprookje, genaamd
Bumbrlicek verslindt het zelfs een boer met zijn wagen bespannen met vier paarden
in één hap. Maar al de verslondene slachtoffers komen gelijk met het daglicht weer
gaaf te voorschijn gelukkig. Doch behalve genoemde volken hebben ook andere heel
wat sprookjes gefantaseerd op deze verslindingsmythe. Een monster slikt een mensch
in, later snijdt men den buik van het monster open en de mensch komt er ongedeerd
weer uit. Wij behoeven slechts te denken aan de sprookjes van Roodkapje, de Wolf
en de zeven geitjes, Duimelot en meer andere. Het is de eeuwige strijd tusschen
duisternis en licht.
De Wolf en de zeven geitjes is zoo bekoorlijk van vorm, dat ik niet laten kan het
hier even te vertellen, al is het den meesten der lezers heel zeker bekend:
‘Er was eens een oude geit, die zeven jonge geitjes had en die heel veel
van ze hield, echt zooals een
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moeder van haar kinderen houdt. Op een dag toen ze op 't punt was, naar
het bosch te gaan om voedsel te halen riep ze alle zeven bij zich en zei:
“Kinderenlief, ik ga uit, naar 't bosch; passen jullie goed op voor den wolf,
want als hij hier weet binnen te komen, dan eet hij jullie allemaal op. En
dikwijls doet hij zijn best, om voor iemand anders door te gaan, zoodat je
niet zoudt denken, dat hij 't is, maar aan zijn ruwe stem en zijn zwarte
pooten kan je hem dan toch dadelijk herkennen”.
De geitjes zeiden: “We zullen wel goed oppassen Moedertje, gaat U maar
gerust uit”. Toen zei de oude geit een paar maal “mè, mè” en ging
onbezorgd op weg. Het duurde niet lang of er werd aan de huisdeur geklopt
en iemand riep: “Doe eens open, kinderen-lief, daar is je moeder weer;
voor ieder van jullie heb ik wat meegebracht”. Maar de kleine geitjes
hoorden aan zijn ruwe stem, dat het de wolf was en riepen: “Neen, we
doen niet open, je bent moeder niet, die heeft een zachte, lieve stem, maar
jij hebt 'n ruwe stem; je bent de wolf”. Nu ging de wolf naar een winkel
en kocht een groot stuk krijt; dat at hij op en zoo maakte hij zijn stem mooi
zacht. Daarop kwam hij terug, klopte aan en riep: “doe eens open,
kinderen-lief, daar is je moeder weer; voor ieder van jullie heb ik wat
meegebracht”. Maar de wolf stond met zijn zwarte pooten tegen het venster;
de kinderen zagen dat en riepen: “Neen, we doen niet open, moeder heeft
geen zwarte pooten zooals jij; je bent de wolf”. Toen liep de wolf naar een
bakker, en zei: “ik heb mijn poot pijn gedaan, smeer er eens wat deeg over
heen”. Toen de bakker zijn poot met deeg besmeerd had, ging de wolf
naar den molenaar en zei: “strooi wat van dat witte meel over mijn poot”.
De moolenaar dacht: “De wolf wil stellig den een of anderen streek
uithalen”, en zei “neen, dat doe ik niet”, maar de wolf zei: “als je het niet
doet, dan eet ik je op”. Toen werd de molenaar bang en maakte
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zijn pooten wit. Ja, zoo zijn de menschen. Nu ging de boosdoener voor de
derde maal naar het huis van de geit, klopte aan de deur en zei: “doe eens
open kindertjes-lief, jullie moedertje is er weer en heeft voor ieder van
jullie wat uit het bosch meegebracht”. “Laat eerst je pooten eens zien, dan
kunnen we zien, of je werkelijk ons moedertje bent”. De wolf ging met
zijn pooten tegen het venster staan en toen ze zagen, dat ze wit waren,
geloofden ze hem en deden open. En wien zagen ze binnenkomen? - den
wolf! Ze schrikten vreeselijk en probeerden zich te verstoppen: 't eene
geitje sprong onder de tafel, het tweede in het bed, het derde in de kachel,
het vierde in de keuken, het vijfde in de kast, het zesde onder de waschkom,
het zevende in de kast van de staande wandklok. Maar de wolf wist ze
allemaal te vinden en slokte, zonder zich lang te bedenken, ze allemaal
achter elkaar op. Alleen het jongste geitje, dat zich in de kast verborgen
had, dat vond hij niet. Toen de wolf er genoeg van had, pakte hij zijn
biezen, ging buiten in de groene wei onder een boom liggen en viel in
slaap.
Kort daarop kwam de Moeder-geit uit het bosch thuis. Maar ach, wat zag
zij daar! De huisdeur stond wagenwijd open, tafel, stoelen en banken lagen
over den grond, de waschkom in scherven, dekens en kussens buiten het
bed. Ze zocht haar kinderen, maar nergens waren ze te vinden. Eén voor
eén riep zij ze bij den naam, maar van geen enkel kreeg ze antwoord.
Eindelijk toen 't jongste geitje aan de beurt kwam, hoorde ze een fijn
stemmetje, dat riep: “Moedertjelief, ik zit hier in de kast van de klok!” De
Moedergeit haalde het er uit, en nu vertelde het haar, dat de wolf was
gekomen, en al de andere geitjes had opgegeten. In wanhoop liep de
Moeder de deur uit, en het jongste geitje ging met haar mee. In de wei
vonden ze den wolf onder een boom liggen snurken, en zóó hard snurkte
hij, dat de takken trilden. Ze be-
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keek hem aan alle kanten en zag, dat in zijn vollen buik iets bewoog en
spartelde, en ze zei bij zichzelf: “Och, zouden mijn arme kindertjes, die
hij voor zijn avondeten verslonden heeft, misschien nog leven?” Het kleine
geitje moest nu gauw naar huis loopen, om schaar, naald en garen te halen,
en daarmee sneed ze het ondier zijn buik open. Nauwelijks had ze een
snee gedaan, of daar stak een geitje zijn kop al naar buiten; daarop sneed
ze verder en nu sprongen ze allen zes na elkaar er uit, Ze waren allen
springlevend en hadden niet eens letsel gekregen.
Dat was een vreugde! Ze omhelsden hun lieve moeder en sprongen in 't
rond, als een kleermaker, die bruiloft houdt. Maar de oude geit zei: “gaan
jullie nu eens gauw kiezelsteenen zoeken, dan zullen we daarmee dat
leelijke beest zijn buik vullen, terwijl hij nog ligt te slapen”. Nu sleepten
de geitjes met groote haast steenen bij elkaar en staken er hem zooveel in
den buik als ze er maar in konden krijgen, en toen naaide de oude geit zijn
buik weer, zoo vlug als ze kon, dicht, zonder dat hij er iets van merkte of
zich zelfs maar bewoog.
Toen de wolf eindelijk uitgeslapen was, kwam hij overeind en van de
steenen in zijn maag had hij zoo'n dorst, dat hij naar een bron liep, om te
drinken. Toen hij begon te loopen en daarbij met zijn lichaam heen en
weerging, stootten en botsten de steenen in zijn buik tegen elkaar aan en
hij riep:
“Wat rommelt en stommelt
Toch zoo in mijn buik?
Zes kleine geitjes dacht ik zoowaar,
Doch kiezelsteentjes blijken 't maar”.

Toen hij bij de bron kwam en zich over 't water bukte, om te drinken,
trokken de zware steenen hem naar beneden en hij moest jammerlijk
verdrinken. Toen de zeven geitjes dat zagen, kwamen ze allemaal
aanloopen en riepen luide: “de wolf is dood!”
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En nu dansten ze van vreugde met hun moeder om de bron heen’.
Hier dus net als bij Roodkapje, die ook ongedeerd uit den buik van den wolf te
voorschijn kwam, waarna deze ook met steenen gevuld werd en verdronk. Duimelot
wordt door een koe, gelijk met een hap hooi mee ingeslikt. ‘Och, och’, riep hij, toen
hij in de donkere maag van het dier terecht was gekomen: ‘ze hebben hier in het
vertrek vergeten raampjes te maken, de zon kan er dus heelemaal niet inschijnen, en
een lampje wordt er ook niet gebrand!’
De meid van den dominee was juist bezig de koe te melken, toen ze aldus hoorde
praten, zonder toch iemand te zien. En ze schrikte daarvan zóó hevig, dat zij van
haar stoeltje tuimelde en al de melk over den grond stroomde. In allerijl vloog zij
naar den dominee, en riep: ‘Och, lieve beste dominee, de koe heeft gesproken’. En
de dominee die niet anders dacht of een booze geest was in de koe gevaren, gaf
onmiddellijk bevel de koe te dooden; en ziet, daar komt Duimelot uit de maag van
het beest te voorschijn, geheel ongedeerd. Later wordt hij nog eens weer door een
wolf opgehapt, maar ook uit den buik van dezen komt hij zonder eenig letsel te
voorschijn, nadat Duimelot's vader den wolf met een bijl gedood heeft.
En zoo gaat de strijd tusschen dag en nacht eeuwiglijk door.
De mensch nu, die zich aldus met alle dingen op de wereld, met hemel en aarde,
licht en duisternis bezighoudt, vraagt ook nieuwsgierig naar de dingen, waarvan hij
leeft en waarmee hij zich voedt. Van waar is het water gekomen en het vuur, en de
slaap en het voedsel? De Brazilianen nu weten o.a. te vertellen, dat men den slaap
gestolen heeft van de hagedissen, die altijd slapen. De vraag van waar het water
komt, schijnt echter de oervolken buitengewoon bezig gehouden te hebben. En het
eene volk meende, dat het water in de bergen verstopt was, tot er een machtig held
kwam, die met zijn speer de bergen
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spleet, zoodat het er aan alle kanten uitstroomde; anderen zeggen, dat een machtig
man het water in een vat of kuip bewaarde, tot een slimme jongen het op zekeren
dag ontstal, ook wel heet het, dat het water in den hemel was, en dat een overmoedige
jongeling het waagde het vandaar naar de aarde te brengen. Aansluitend aan dat idee
heeft men de Grieksche mythe van Prometheus, die het hemelsch vuur van Zeus
wegstal.
Al deze sprookjes en sagen nu van slaap, droom en dood zijn niet uitsluitend
uitingen van het zielsgeloof; er bestaat een gansche reeks van volkssprookjes, ontleend
aan het alledaagsche leven en aan bijzondere eigenaardigheden van alledaagsche
menschen, waaraan de overlevering en de verdichting het noodige hebben
vastgeknoopt. Wanneer een mensch zich b.v. onderscheidde door een ongewone
schranderheid, door fijnen zin en scherpe opmerkingsgave, of ook wel door ongewone
domheid en onhandigheid, leefde de herinnering daaraan nog lang door, werd in den
loop der tijden steeds sterker gekleurd, en zoo hevig overdreven, dat men op zulke
menschen geheele fantasiëen maakte, die soms zoo ver afweken van de
oorspronkelijke werkelijkheid, dat men er die nauwelijks in zou kunnen terugvinden.
Een zeer verbreid en altijd weer graag gehoord sprookje van proeve van
scherpzinnigheid heeft zijn oorsprong in de gave der natuurvolken, ook het minste,
het flauwste spoor van menschen en dieren te ontdekken en deze op hun weg te
vervolgen; ook de bij natuurvolken gebruikelijke teekens en gebarentaal; ook de
slimme en vooral de domme streken door menschen uitgehaald, waren geliefde
onderwerpen. Dit soort van sprookjes vindt men veel bij de Duitschers uit de 13de
tot de 16de eeuw. In deze, men zou ze kunnen noemen klein-burgerlijke sprookjes,
worden heel wat grappen uitgehaald door schoenmakers, kleermakers, bakkers,
lansknechten en soldaten. En eindeloos zijn de verhalen van de ‘tapfere’ en ‘kluge
Schneiderlein’, die allen door hun scherpzinnigheid b.v. in het raden van de
onmogelijkste raadsels hun door prinsessen opgegeven, deze prinsessen daardoor
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tot gemalin krijgen en later koning worden van het land. Ook van de kluge
Bauerntöchter, die weer tot loon van al haar slimmigheden den koning van het land
huwden; terwijl daarentegen de domme streken o.a. van de zeven Zwaben nu al
eeuwen lang het volk vermaakt hebben. Zoo ook hadden de Grieken reeds in oeroude
tijden het grootste plezier in het verhalen van domme streken, en een van de verhalen
der Indiërs, dat altijd weer gretig gelezen wordt, is dat van een jongen, die een kan
met olie dragen moest en wel héél voorzichtig, omdat er een klein gaatje in de kan
was, en die, om dat gaatje te vinden, de geheele gevulde kan ondraaide, zoodat er
natuurlijk al de olie uitstroomde. Ook bestaat er een Indisch verhaal van een jongen,
die zeven koeken opat, en eerst bij den zevenden zijn honger voldoende gestild had,
en er daarom spijt van had, dat hij maar niet bij den zevenden koek begonnen was.
Dan nog weten de Indiërs te verhalen van apen, die de boomen aan de wortels zouden
begieten en nu de boomen uittrokken om de wortels te kunnen vinden, en van een
jongen, die op een deur moest passen en nu de geheele deur uithaakte en daarmee
voortdurend op zijn schouders heen en weer liep.
Verder valt nog te vermelden, dat de alleroudste volken reeds, zich in hun sprookjes
verkwikten aan vervulde wenschen, die zij in hun leven nooit konden bereiken, b.v.
aan tafels, die zich van zelf dekten, aan gebraad, dat nooit verminderde hoeveel men
er ook van at, aan dieren, die goud en andere kostbaarheden spuwden. Het sprookjevan
Luilekkerland, waarvan de Grieken reeds zoo genoten, vindt hierin zijn oorsprong.
De reuzen en reuzinnen nu uit het sprookje, die gaarne menschenvleesch en
inzonderheid kindervleesch eten, zijn meestal heksen en monsters en duivels, ook
wel kanibalen, die volgens de oude volken, zich met het vleesch van hun slachtoffer
deels ook de tooverkracht, wanneer het deze bezat, wilde toeëigenen. Reeds van
verre speurden deze reuzen de aanwezigheid van menschen. En zoo verklaren zich
de ons allen uit de sprookjes bekende
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woorden: ‘ik ruik menschenvleesch’. Iedere reus, die 's avonds thuiskomend, merkt,
dat er zich in zijne woning een mensch verstopt heeft, zegt deze woorden. Men
behoeft slechts te denken aan den reus uit Klein-Duimpje. Dit zeldzaam mooie
sprookje, waarin de reus, het monster, de duivel, het gepersonifieerde Booze
machteloos blijkt tegenover de onschuld van Klein-Duimpje, de gereïncarneerde
rijpe geest, die tot zijn broertjes, wanneer zij in het bosch huilen van angst, zegt:
‘waarom huilen jullie? we hebben immers geen kwaad gedaan?’
Opmerkelijk is het hoe er in de sprookjes, die in het Westen verteld werden, dikwijls
sprake is van een dapperen held, die de dieren spaart: beren, vossen, vogels, visschen,
ja zelfs mieren, en hoe deze dieren uit dankbaarheid hem dan later weer helpen met
het oplossen en volbrengen van moeielijke opdrachten, welke hij uit eigen kracht
niet had kunnen volvoeren. Deze zachtheid tegenover dieren hebben de Westerlingen
zeer zeker van de Indiërs: het Boeddhisme toch verlangt dit tegenover elk dier, het
allerkleinste niet uitgezonderd. In de Indische sprookjes is echter niet zoo zeer sprake
van het uit dankbaarheid speciaal helpen aan het oplossen van bijkans onmogelijke
opdrachten, want zóó hoog stellen zij de dieren, dat zij hen voorstellen als de goede
geesten, de beschermgeesten dikwijls der menschen. Er bestaat o.m. een oud Indisch
sprookje, waarin een mensch en een aap, samen in een boom zittend, door een tijger
beloerd worden. De mensch slaapt in, en de aap beschermt hem, en werpt hem
ondanks de smeekbeden van den tijger, niet naar beneden. Ook vinden zij het niet
zoo iets bijzonders, dat men de dieren spaart en zacht behandelt, en dat men een
belooning daarvoor zou ontvangen, komt in hen niet op. In het Westen, dat hierin
bij het Oosten zoo zeer achterstaat, zijn dergelijke belooningen als de zoo even
vermelde, bijna onafscheidelijk van de goede handelingen van een mensch tegenover
een dier. En uit de overgroote dankbaarheid van het laatste blijkt wel, dat de dieren
in het algemeen in het Westen niet verwend werden.
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Niettemin zijn de verhalen, die hierover bestaan, inderdaad roerend, en van bijzondere
bekoring is zeker wel dat van Perrault: La Princesse aux Cheveux d'Or. Avenant, de
jonge hoveling, die schoon was als de stralende zon zelve, en daarbij zoo beminnelijk,
goedhartig en geestig, dat men hem den naam van Avenant gegeven had, wordt door
den koning uitgezonden, om Bella, de prinses met het gouden haar voor zijn vorst
ten huwelijk te vragen. En nadat hij vroeg in den morgen te paard was uitgetrokken,
kwam hij na een paar uren voorbij een groot weiland. Hij steeg af om wat rust te
nemen en ging tusschen de wilgen en populieren zitten, die langs een riviertje geplant
waren, dat door het weiland stroomde. Opeens ontdekte hij tusschen het gras langs
het water een grooten gouden karper; het arme dier had het blijkbaar vreeselijk
benauwd op het droge. Bij het vangen van eenige vliegjes was de karper namelijk
zoo hoog uit het water opgesprongen, dat hij op het gras was terecht gekomen en nu
op het punt was te sterven van benauwdheid. Avenant had medelijden met de arme
visch, nam haar voorzichtig op en liet haar toen zachtjes weer in het water glijden.
En nauwelijks voelde de karper zich weer in het heerlijke, frissche, koele water terug,
of hij leefde heelemaal weer op. ‘Avenant’, zei hij, ‘ik dank U voor den grooten
dienst, dien gij mij bewezen hebt, gij hebt mij het leven gered, want zonder uw hulp
zou ik heel zeker gestorven zijn. Eenmaal hoop ik in de gelegenheid te zijn U een
wederdienst te bewijzen’. En na dit gezegd te hebben, dook hij in de diepte, Avenant
in de grootste verbazing achterlatende over zooveel schranderheid en beleefdheid
van een karper. Een anderen dag, terwijl hij zijn reis vervolgde, zag hij een raaf, die
in het allergrootste gevaar verkeerde; de arme vogel werd namelijk vervolgd door
een grooten arend, die hem wilde ophappen. Reeds stond de arend op het punt de
raaf met zijn scherpen snavel te grijpen, toen Avenant vol medelijden haar, het kostte
wat het wilde, zou redden uit de klauwen van het roofdier. ‘Daar heb je het alweer!’
dacht hij, ‘de zwakken

Onze Eeuw. Jaargang 19

79
zijn altijd een prooi van de sterken, maar nu zal ik dan toch eens de zwakken
verdedigen’, en hij legde zijn boog aan, dien hij om de schouders droeg, en schoot
den arend een pijl door het lichaam, zoodat hij dood neerviel. Onuitsprekelijk gelukkig
zette de raaf zich op een hoogen boomtak neer en zei: ‘Avenant gij zijt wel edelmoedig
om zoo voor mij, die toch maar een nederige, gewone raaf ben, in de bres te springen.
Eenmaal hoop ik in de gelegenheid te zijn, te toonen, dat ik niet ondankbaar ben’.
Avenant, de vriendelijkheid van de raaf bewonderend, vervolgde hierop rustig en
welgemoed zijn weg. Den volgenden ochtend, zoo vroegtijdig het bosch inrijdend,
dat het nog half duister was, zoodat hij weinig nog onderscheiden kon, hoorde hij
plotseling een uil op een wanhopende manier krassen. ‘Och, hé,’ dacht hij, ‘die uil
moet zich wel heel ongelukkig voelen, misschien is hij gevangen geraakt in een net,
dat de vogelaars gespannen hebben’. En toen hij het net ontdekt had, waaronder de
arme uil gevangen zat, nam hij zijn mes uit den zak en sneed de koorden door, zoodat
de uil vrij kon rondvliegen. En uitgelaten blij spreidde de vogel aanstond de vleugels
uit, ging in een boom zitten en zei: ‘Avenant, het is niet noodig, dat ik een lange
toespraak houd om U mijn dank te betuigen en te zeggen hoe oneindig groot mijn
verplichting aan U is. Zonder uw hulp zou ik in het net gelokt, wreedelijk gedood
zijn; ik zal U nooit vergeten en hoop eenmaal te toonen hoe groot mijn dankbaarheid
is’.
Dit waren de drie voornaamste avonturen, die Avenant op zijn reis overkwamen.
Haastig vervolgde hij zijn weg, want hij was zeer verlangend zoo spoedig mogelijk
het paleis van de prinses met het gouden haar te bereiken. En toen hij daar
aangekomen het huwelijksaanzoek van zijn vorst overbracht, antwoordde de prinses:
‘Avenant, ik wil U meer dan ooit eenig ander hoop geven, maar gij moet weten, dat,
toen ik nu ongeveer een maand geleden met mijn hofdames langs de rivier wandelde
en wij ons daar op een mooi plekje neerzetten, ik bij het uittrekken van mijn
handschoenen bij ongeluk ook mijn ring mee
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aftrok, die voordat iemand het verhoeden kon, in de rivier rolde en verdween. O, ik
hield van dezen ring meer nog dan van al mijn andere schatten tezamen, zoodat gij
wel begrijpen kunt, welk een droefheid het voor mij is hem te moeten missen. En nu
heb ik voor mijzelf gezworen nooit meer te luisteren naar het huwelijksaanzoek van
eenigen gezant, tenzij hij mij eerst mijn ring terug brengt. Weet dus, wat U nu te
doen staat, al zoudt gij mij veertien dagen en nachten achtereen trachten te overtuigen
het aanzoek van uwen koning aan te nemen, ik zou er niet toe kunnen overgaan,
tenzij gij mij eerst mijn ring brengt’. En nu begrijpt men wel, dat het de karper is,
die hem helpt: Toen hij namelijk in wanhoop langs de rivier liep, hoorde hij zich
opeens bij den naam roepen, en daar verscheen een groote, gouden karper boven het
water, die Avernant met zijn klare oogjes aanziend, zei: ‘Gij hebt mij het leven gered,
Avenant, toen ik daar snakkend naar water in het gras van het weiland lag te sterven.
Ik beloofde toen u op mijn beurt te zullen helpen, wanneer dit noodig mocht zijn,
hier hebt ge nu den ring van de prinses met het gouden haar’. En toen, niet tevreden
hiermee, de prinses Avenant ook nog opdroeg den reus Galifron te verslaan, kwam
hem de raaf daarbij te hulp, terwijl de dankbare uil hem hielp de derde opdracht te
volvoeren, n.l. de prinses water te brengen uit de grot der verschrikking. Wanneer
men dit verhaal in zijn geheel leest is het werkelijk zeer aandoenlijk.
Zoo komen dus alle sprookjesmotieven, waarvan op eenige uit de oneindige
veelheid de bijzondere aandacht gevestigd werd, voort uit het geloof der primitieve
volken, die intuïtief hun leven bevolkten met goede en booze geesten, die naast elkaar
strijden om het bezit van een menschenziel. Voor de natuurvolken, die door hun
groote instuïtie de hoogere wijsheid bezaten, wordt het onzichtbare klaar zichtbaar,
en het zoogenaamde onbezielde bezield. In allen eenvoud spreken zij met alle dingen
der wereld, de atmosfeer om hen heen zien zij levendig bevolkt. En - waarlijk, zij
hebben het niet mis. - Merk-
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waardig nu is het na te gaan, hoe de verschillende volken al naar hun aard en wezen,
hun sprookjes bevolken, en dezelfde eeuwigheidsmotieven verschillend inkleeden
in verband met de natuur ook, waarin zij leven. Zoo bevolken de Noren hun
fantastische verhalen wederom geheel anders dan de Oosterlingen, en heel een
afzonderlijke studie valt er o.a. te maken van de berg- en boschelfen en watergeesten,
die in de sagen en sprookjes van Noorwegen, Zweden en Denemarken, ook van
IJsland en Schotland, een rol spelen. Hoe fijn zijn de Fransche sprookjes, hoe munten
deze weder uit door courtoisie, door distinctie en voornaam gebaar. De persoon van
Avenant in het zooeven aangehaalde sprookje van La Princesse aux cheveux d'or is
werkelijk een exquis voorbeeld van Fransche fijnheid en hoffelijkheid. En zoo
herkennen wij aan de wijze, waarop een zelfde sprookje is oververteld het karakter
van een volk.
Laat ik tot slot een sprookje mogen vertellen. Het is geen oud volkssprookje, maar
een modern kunstsprookje door Richard von Volckmann-Leander geschreven tijdens
den Fransch-Duitschen oorlog van '70 en wel gedurende het beleg van Parijs. Later,
toen de vrede geteekend was, is dit in Leipzig met meer andere uitgegeven onder
den titel van Träumereien an Französischen Kaminen. Aandoenlijk is het te lezen in
de voorrede hoe von Volckmann, doodongelukkig over den oorlog en snakkend naar
vrede, verlangend om uit het ruwe realisme te komen teneinde weer ongestoord te
kunnen genieten van de poëzie, om door den nevel van haat, die er hing, het licht
der liefde weer te aanschouwen, in het avonduur aan den haard van een verlaten
Fransch kasteel een sprookje dicht, volmaakt van toepassing ook op dezen tijd, waarin
de realiteit voor zoo velen gehuld is in een dikken nevel, zoodat zij die niet zien en
daardoor geheel afgedwaald zijn van het ware pad van geluk: ‘Er is een tijd geweest’,
zoo leest men, ‘waarin de engelen met de boerenkinderen speelden op de zandhoopen,
en de poort van den hemel wijd open stond, zoodat de menschen er in konden zien
en genieten van de hemel-
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sche muziek, die duizenden engelen op violen, pauken en trompetten uitvoerden. En
er wordt verhaald, dat wanneer zij speelden, de geheele aarde stil werd en ademloos
toehoorde; de wind hield op te suizen en het water der zeeën en rivieren hield op te
stroomen. Toen werd op eenmaal de hemel gesloten en werd het duister op de aarde,
en de engelen, treurig geworden, dat zij voor de menschen niet meer konden spelen,
knipten hun muziek aan duizenden kleine stukjes en lieten die op aarde neervallen.
En een ieder ving een stukje op van dat hemelsche lied, en dat werd hun kostbare
schat. In alle stilte en wanneer men alleen was, werd het stukje te voorschijn gehaald,
en dan hoorde men althans iets van het mooie hemellied, dat toch niet ophield te
klinken door alle jammer heen, zoodat daar onafgebroken zingt het allermooiste, dat
uit den hemel ons wordt toegezonden.’
Zoo ligt ook in elk sprookje iets van dat allermooiste, dat ons uit den hemel wordt
toegezonden, is ieder sprookje een stukje van dat hemellied. - Geen wonder, dat men
in deze droeve tijden meer dan ooit behoefte heeft aan sprookjes, dat zij thans
opvallend veel verkocht worden, verlucht door de uitnemendste onder de kunstenaars.
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De cultuur-waardeering van het nieuw-calvinisme
Door Dr. Th.L. Haitjema.
Dat het echte Calvinisme uit de reformatorische eeuw, het Calvinisme van Calvijn
zelf, niet zonder meer vereenzelvigd mag worden met het Calvinisme, dat sedert het
jaar 1875 ongeveer in ons vaderland met gloed en geestdrift verdedigd wordt door
Dr. A. Kuyper in de allereerste plaats en door al de voormannen der Amsterdamsche
Vrije Universiteit vervolgens, beschouw ik als een onomstootelijk feit, waarvan
vrijelijk mag uitgegaan, en waaraan ik dan ook het recht ontleen om, ter voorkoming
van misverstand, in den titel van mijn onderwerp van Nieuw-Calvinisme te spreken.
Zoowel door vrienden als door tegenstanders van de ‘Gereformeerde beginselen’ is
al meermalen op die verschillen gewezen.
De overtuigde Neo-calvinist droeg er roem op en noemde ze vanzelfsprekend. ‘De
tijden veranderen, en wij met hen’, schreef Mr. Anema in zijn Calvinisme en
Rechtswetenschap, blz. 100; ‘wat Windelband eens van Kant getuigde, het geldt ook
van Calvijn: “ihn verstehen, heiszt über ihn hinausgehen”’.
‘Het zijn de oude beproefde beginselen, mits zóó uitge-
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werkt, dat ze beschutting vormen tegen het nieuwe wapentuig, waarmede onze tijd
den kamp voert’.
Minder enthousiast lieten zich op het laatst der vorige eeuw verschillende broeders
uit afgescheidene kringen over het nieuwe in het Calvinisme van Dr. Kuyper en de
Vrije Universiteit uit. Inzonderheid Prof. Lindeboom van Kampen was hun zegsman,
om al ras te ondervinden, dat het een gevaarlijke zaak is, tegen Dr. Kuyper de stem
te verheffen. Wie hiervan meer bijzonderheden weten wil, leze het zoo onderhoudend
geschreven overzicht in het eerste hoofdstuk van Dr. C.B. Hylkema's boek over ‘Oud
en Nieuw Calvinisme’1). Alleen dit eene slechts: van niet weinige bezwaren tegen
Dr. Kuyper en zijn stelsel schijnt mij de hoofdsom geen andere te wezen dan deze:
het Nieuw-Calvinisme is te veel naar de wereld met haar beschaving en wetenschap
toegekeerd. Dit verwijt uit onverdacht-Gereformeerden kring duidt alreeds op het
onderwerp, dat ik wil trachten te behandelen: de cultuurhouding of de
cultuur-waardeering van het Nieuw-Calvinisme.
Waar van uit den eigen, althans van uit verwanten kring zoo bij herhaling de
aandacht gevestigd werd op het verschil tusschen Oud- en Nieuw-Calvinisme, daar
kan het zeker geen bevreemding meer wekken, dat ook theologische tegenstanders
zich eens tot een vergelijking gingen zetten van de beide stelsels. Met verschillend
oogmerk is het zoowel door Prof. Eerdmans als door Dr. Hylkema geschied. Prof.
Eerdmans vergeleek verschillende leerstukken uit de oorspronkelijk-Gerformeerde
theologie met overeenkomstige dogmata in het Nieuw-Calvinisme en wilde zoodoende
bewijzen, dat Kuyper's leer als onschriftuurlijk en ongereformeerd moest worden
verworpen. Dr. Hylkema in zijn hierboven genoemde werk wilde niet aan dogmatische
bestrijding denken. Hij wilde trachten te begrijpen, historisch, - trachten te verklaren,
uit de omstandigheden.

1) Uitgeg. bij Tjeenk Willink, te Haarlem, 1911.
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Ik behoef wel bijna niet te zeggen, dat dit strenger wetenschappelijk bedoelen van
den laatste het hem mogelijk gemaakt heeft, de verschillen tusschen Oud- en
Nieuw-Calvinisme zuiverder te beschrijven, dan Prof. Eerdmans het deed. Jammer,
dat Dr. Hylkema naar een geheel onjuiste verklaring van deze verschillen greep,
waardoor alle latere hoofdstukken van zijn boek verre bij zijn inleidend hoofdstuk
achterstaan. Doch daarover zoo aanstonds nader.
In de karakteristiek van het Nieuw-Calvinisme evenwel trof Hylkema menigmaal
het juiste. Terecht wil hij niet, dat wij de verschillen tusschen beide stelsels slechts
in eenige leerstukken zullen zoeken. Heel het levens- en wereldgevoel, de stemming,
de verwachtingen, de idealen, waarmede een mensch op dit ondermaansche verkeert....
is anders. ‘Het verschil komt uit even goed in den titel der geschriften, als in heel
den vorm en den inhoud........Het calvinisme (is hier) niet een kerkleer, maar een
levensstelsel,.... het Christendom (heet) geroepen om kunst en wetenschap, huisgezin
en maatschappij te doordringen, ja heel de cultuur te verheffen....
....En zoo zijn er tal van paradoxen, typische termen, zegswijzen, welke gij zoowel
bij den een als bij alle anderen terug vindt en die aldus buitengewone suggestieve
kracht verkrijgen (b.v.): alle levensterreinen voor Christus veroveren, het Christendom
voor zich uitdragen’; ‘heel de menschheid koning, priester en profeet’; ‘de belijdenis
als menschenwerk gebonden aan de ontwikkeling van een bepaalden tijd ....’; ‘de
vernielende werking der zonde gestuit door algemeene “genade”....’
Uit deze trekken van de karakteristiek van het Nieuw-Calvinisme, zooals ik die
uit Hylkema's boek opsomde, laat zich naar mijn gedachte ook al weer geen andere
conclusie afleiden dan deze: het Nieuw-Calvinisme is veel meer naar de wereld met
hare beschaving en kunst en wetenschap toegekeerd dan het oorspronkelijk
Calvinisme.
Prof. Lindeboom, de bezwaarde medebroeder in den
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Gereformeerden kring, bedoelde een te veel aan Nieuw-Calvinistische sympathie
met de moderne cultuurwereld aan te wijzen; Dr. Hylkema, de historische onderzoeker
en moderne cultuurmensch, heeft natuurlijk voor dit waardeeringsoordeel geen plaats,
doch kan slechts het feit constateeren, dat het hedendaagsche Calvinisme veel meer
sympathie met de cultuurwereld als zoodanig, veel meer uitzicht op het algemeen
menschelijk leven openbaart dan het stelsel van Calvijn.
Maar deze typeering van moderne zijde brengt ons als vanzelf toch weer tot
hetzelfde punt: de cultuur-houding van het Nieuw-Calvinisme. Het is het voorname
punt, waarop de aandacht moet worden gevestigd door ieder, die over de eigenaardige
kenmerken van het hedendaagsche Calvinisme dieper nadenken wil. Dat punt is
aangeduid in het onderwerp waarmee wij voor 't oogenblik ons slechts bezighouden:
de cultuur-waardeering van het Nieuw-Calvinisme.
Het is boven allen twijfel verheven, dat het hoogste levensinteresse van den
Nieuw-Calvinist uitgaat naar de bepaling van zijne verhouding tot het hem omringende
cultuurleven. Het ingrijpende vraagstuk, waar hem het meest aan gelegen is, en waar
hij altijd schier mee bezig is, is het cultuurprobleem.
De Gereformeerde belijdenis wordt niet zoo zeer op hare innerlijke diepte en
intensieve waarde gepeild, als veeleer om hare expansieve kracht en doorzurende
werking voor al de terreinen des levens geestdriftig aangeprezen. In 1898 hield Dr.
A. Kuyper in Amerika zijne beroemde Stone-lezingen over het Calvinisme. Hij sprak
het bij dat optreden in de nieuwe wereld niet onduidelijk uit, dat hij als de pleitvoerder
voor de universeele beteekenis van het Calvinisme beschouwd wilde worden. En het
allereerste, waartoe hij zich in zijn eerste lezing al aanstonds geroepen achtte, was
het losmaken van het Calvinisme uit zijn confessioneele beperktheid om het tot een
alomvattend ‘levensstelsel’ te maken. ‘In mijn
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‘eerste lezing’, zoo zegt hij zelf in zijn laatste voordracht1), ‘hief ik het Calvinisme
uit het splinterig gewirwar van confessioneele bekrompenheid op tot den hoogen
rang van een principieel zelfstandig stelsel, waaraan we een geheel eigene,
alomvattende wereld-, en levensbeschouwing danken’. Zoo is tegelijk gemotiveerd
voor het gehoor in Princeton, waarom in schier alle verdere lezingen de Calvinistische
dogmaticus achter den nieuw-Calvinistischen cultuur-philosoof terugtreden moest.
De titels der verdere onderwerpen, die Dr. Kuyper daar in Princeton behandelde,
spreken voor zichzelve in dit opzicht. Het Calvinisme en de Staatkunde. Het
Calvinisme en de Wetenschap. Het Calvinisme en de Kunst. Het Calvinisme en de
Toekomst.
Tien jaren later is Dr. Bavinck den Atlantischen Oceaan overgestoken op gelijke
vereerende uitnoodiging: zijn Gereformeerd beginsel in de Stone-Lectures voor de
nieuwe wereld te ontplooien. Hoewel lang niet zoo magistraal in opzet, logisch in
bouw en meesleepend in stijl, als Kuyper's toespraken te Princeton waren geweest,
verloochende zich toch dezelfde geestesneiging ook bij deze lezingen in 't geheel
niet. Ook Bavinck poogt bij zijne uiteenzettingen het openbaringsprincipe in verband
te zetten met het geheel van ons kennen en handelen2). Daarom zal hij in de
verschillende lezingen een ‘wijsbegeerte der openbaring’ ontwikkelen, waarbij
wederom de tendenz van den nieuw-Calvinist om zich op de grensgebieden tusschen
theologie en philosophie, Christelijke religie en algemeenmenschelijke levensuitingen,
dogmatiek en cultuur, bij voorkeur te bewegen, onmiskenbaar aan den dag treedt.
De titels der verdere lezingen zijn ook bij hem grootendeels doorzichtig genoeg. Ik
noem en enkele: Openbaring en Wijsbegeerte; Openbaring en Natuur; Openbaring
en Geschiedenis; Openbaring en Religie; Openbaring en Cultuur; Openbaring en
Toekomst.

1) Het Calvinisme, 1898, blz. 168.
2) Wijsbegeerte der Openbaring, 1908, blz. 20.
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Zoo zijn de leiders: de leerlingen zijn niet anders. De keuze der onderwerpen voor
verscheidene theologische proefschriften van de Vrije Universiteit getuigt er van.
De Nieuw-Calvinist stoot de vensteren van zijn dogmatischen bouw wijd open en
ziet uit over de breede velden van het cultuurleven: hij wil zich thuis voelen in de
moderne cultuurwereld. Zelfs meer dan dat: hij wil er zich meester voelen. Hij wil
de cultuurstrevingen onder één gezichtspunt grijpen en verklaren. Hij wil beginsel
tegenover beginsel stellen. Hij wil bewijzen, dat de Christelijke religie niet alle
cultuur vijandig is, doch integendeel de cultuur slechts brengen kan tot hare hoogste
ontwikkeling.
Het diepgrijpende probleem van de verhouding tusschen Christendom en cultuur kan
uitteraard steeds naar twee zijden nader bepaald worden. Het probleem heeft een
dogmenhistorische en een religionsphilosophische zijde. Men kan vragen naar de
beteekenis der cultuur in een bepaalde periode voor de ontwikkeling van den inhoud
der Christelijke geloofsvoorstellingen en levenswaardeering. Maar men kan ook
zoeken naar een bepaling van de waarde van het Christendom voor de doordringing
en verheffing van de omringende cultuur.
En wie nu het Nieuw-Calvinisme op zijne juiste waarde wil schatten, moet zijn
aandacht vooral richten op deze laatste, religionsphilosophische zijde van het probleem
van Christendom en cultuur. Daar ligt het brandpunt van der Nieuw-Calvinisten
levendigste belangstelling. De vraag naar de houding van den Christen in of tegenover
het hem omringende cultuurleven is de groote vraag, voor welker oplossing de
hedendaagsche Calvinisten gedurig pogen lijnen uit te stippelen.
Dat aan deze zijde van het cultuurprobleem het denken van de Nieuw-Calvinisten
zich bij voorkeur oriënteert, wordt wel eens vergeten. Te gemakkelijker, waar dat
Nieuw-Calvinisme bij monde zijner voormannen zich menigmaal moeite geeft, ons
van het tegenovergestelde te overtuigen. In het voorwoord voor den eersten druk
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zijner Encyclopaedie had Dr. Kuyper het zelf immers ook uitgesproken, dat de groote
taak hem na aan 't hart lag, ‘om de Gereformeerde Theologie, die als zoodanig reeds
sinds het midden der vorige (d.i. der 18e eeuw) den slaap der tragen sliep, weer
wakker te schudden en in rapport te brengen met het menschelijk bewustzijn, gelijk
zich dit aan het einde der 19e eeuw ontwikkeld heeft’.
Zulk een uiting wijst heen naar de begeerte, de oude Gereformeerde theologie in
hare leerstukken te vernieuwen, door ze te laten profiteeren van de denkvormen van
het bewustzijn der beschaafde menschheid in den modernen tijd. Prof. H. Visscher
liet zich voorheen, toen hij nog met volle kracht een overtuigd Neo-Calvinist, ook
in de gedachtenverwantschap met Dr. Kuyper, mocht heeten, mondeling meermalen
in gelijken geest tegenover mij uit, als hij zeide: het Nieuw-Calvinisme is niet anders
dan het echte Calvinisme, ontwikkeld in de vormen van het bewustzijn onzer moderne
cultuur. Indien dit zoo ware, zou de Neo-Calvinist niet anders dan een Gereformeerd
theoloog wezen, die in de wijze van voorstellen met zijn tijd mee wil, en de
Christelijke geloofsleer tracht te ontwikkelen in een vorm, dien de moderne
cultuurmensch kan verstaan.
Nu schijnt het mij toe, dat Dr. Hylkema zich door uitlatingen als die in de voorrede
van Kuyper's Encyclopaedie, en andere dergelijke, heeft laten verleiden om de
Nieuw-Calvinisten als dogmatische theologen te beschouwen in plaats van als
cultuurphilosophen met een bepaald theologisch gezichtspunt. Dit misverstand moest
hem wel voeren tot een scheeve beoordeeling van het Neo-Calvinisme, althans zeker
tot een verkeerde, onnatuurlijke indeeling zijner stof, waardoor geen helder beeld
van het nieuwe Calvinisme kon worden geteekend.
Hylkema wil Dr. Kuyper op zijn woord vatten, dat het hem er n.l. slechts om te
doen was, de Gereformeerde theologie in rapport te brengen met het bewustzijn van
onzen modernen tijd. Na breede vergelijking van verschillende dogmata in het oude
en in het nieuwe Calvinisme wil Hylkema dan verder tot de conclusie dringen,
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dat de Gereformeerde theologie, die in rapport is gebracht met de moderne cultuur,
principieel van de oude Calvinistische gedachten komt te verschillen. Terwijl dus
Kuyper en zijne aanhangers slechts een nieuwen vorm voor de oude theologie
meenden te aanvaarden, meende Hylkema, dat het wezen veranderd was. En die
uitkomst moest volgens hem zoo zijn met historische noodwendigheid. Want een
modern cultuurmensch kan niet anders dan uit de naturalistische wereldbeschouwing
leven, - terwijl de theologie van Calvijn de supranaturalistische zienswijze met de
cultuurontwikkeling van den reformatorischen tijd deelde.
Ongeschikter Entweder-Oder dan dat van supranaturalisme - naturalisme ter
voorstelling van het principieel verschil en dus de noodzakelijke keuze tusschen
Oud- en Nieuw-Calvinisme had Hylkema mijns inziens moeilijk kunnen vinden.
Nog daargelaten de aanvechtbaarheid van de stelling, dat de cultuurmensch van
onzen tijd noodzakelijk in wereld- en levensbeschouwing naturalistisch denkt, alsof
de moderne wetenschap voor het supranatureele geen plaats meer had, - moet toch
billijkheidshalve worden uitgesproken, dat den Nieuw-Calvinist alleen dan
naturalistisch denken kan worden verweten, wanneer men de beteekenis van sommige
termen overspant en met essentieele gedachten niet of niet genoegzaam rekent, b.v.
die van de nietigheid van den mensch, waarover Dr. Hylkema in het slot van zijne
Noten en Aanteekeningen enkele weinig waardeerende opmerkingen maakt.
Een juister inzicht in de wezenlijke houding van den Neo-calvinist tegenover het
cultuurprobleem zou Dr. Hylkema zeker voor dat zeer ongeschikte schema
supranaturalisme - naturalisme bewaard hebben. Niet in de principia en
onderstellingen der theologie, op zichzelve beschouwd, ligt het groote verschil
tusschen Calvijn en Kuyper, maar in de verschillende houding van beiden tegenover
de cultuur en het algemeen menschelijk leven. Al wil ik Calvijn in geenen deele het
scherp antithetisch
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standpunt der cultuur-verachting en cultuur-ontvluchting toeschrijven, toch was
zonder tegenspraak de geneigdheid tot cultuur-verheerlijking, die wij bij de
Nieuw-Calvinisten herhaaldelijk aantreffen, aan Calvijn zelf volkomen vreemd.
Calvijn schreef eene ‘Onderwijzi g in den Christelijken godsdienst’, waarin hij min
of meer terloops over de algemeene genade en des Christens houding tegenover de
cultuur spreekt.
De Nieuw-Calvinisten schrijven bij voorkeur uitvoerige werken over gemeene
Gratie en Wijsbegeerte der Openbaring, waarin de essentieele stukken der Christelijke
geloofsleer natuurlijk op hun beurt slechts min of meer terloops ter sprake komen.
Zelfs het feit, dat Dr. Bavinck ons in zijn ‘Gereformeerde Dogmatiek’ zijn
standaardwerk gaf, weerlegt deze bewering niet. Men behoeft de Institutie van Calvijn
met de Dogmatiek van Bavinck waarlijk niet heel lang te vergelijken, om te
ontdekken, hoe merkwaardig Dr. Bavinck's voorliefde voor cultuurbeschouwingen
en uiteenzettingen van algemeen-wijsgeerigen aard telkens aan den dag treedt. Het groote accent valt bij het Neo-Calvinisme ongetwijfeld niet op de vraag, wat
een Gereformeerd Christen in onzen modernen tijd gelooft en belijdt, doch veeleer
op die andere, hoe een Gereformeerd Christen zich houden moet in het moderne
cultuurleven. En dit probleem laat zich, als ik wel zie, heel natuurlijk in tweeën
splitsen.
Tegenover de eigen geestverwanten in kerkelijke kringen en onder eenvoudige
geloovigen moest de Christelijke waardeering der algemeen-menschelijke cultuur
dogmatisch gesteund en toegelicht worden. En tegenover de cultuurwereld, die van
de Christelijke grondovertuigingen vervreemd is in onzen nieuwen tijd, moest met
allen nadruk weer voor de cultuurbeteekenis van de Christelijke religie, meer bepaald
van het Calvinisme als levensstelsel, worden gepleit.
Omdat het Nieuw-Calvinisme op deze wijze naar twee kanten had front te maken,
heeft het zichzelve moeten verzwakken en schade moeten doen aan zijn innerlijke
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eenheid. Dat het antwoord op de vraag naar de Christelijke waardeering der cultuur
zich met dat op de vraag naar de cultuurwaarde des Christendoms kwalijk tot één
harmonisch geheel laat samenvoegen, hoop ik nog nader aan te toonen.
De onderscheidende karaktertrek van het Nieuw-Calvinisme in verband met het
cultuurprobleem is goeddeels uit den nood geboren. Daardoor alleen reeds mag het
aanspraak maken op onze belangstelling en waardeering.
Vooral in den loop der 19e eeuw was de verhouding tusschen Christendom en
cultuur steeds meer gespannen geworden. Terwijl in de dagen van Calvijn het
wetenschappelijk wereldbeeld nog veelszins met de grondstellingen der Christelijke
religie in harmonie was uit oorzake van zijn Middeleeuwschen oorsprong zelve, is
na de 16e eeuw de algemeene geldigheid der Christelijke wereldbeschouwing
afgebrokkeld en meer en meer wankel geworden tengevolge van de opkomst eener
moderne wereldbeschouwing uit de moderne natuurwetenschap en wijsbegeerte. Een
treffende opsomming geeft Dr. Bavinck in zijne rectorale oratie van 1911 over
Modernisme en Orthodoxie, (blz. 5-11) van de veranderingen, die ons wereldbeeld
in de voorgaande eeuw heeft ondergaan. De toepassing van de
natuurwetenschappelijke methode heeft ontzaglijke resultaten opgeleverd en mag
volgens velen aanspraak maken op het monopolie van wetenschappelijkheid. Men
mag gerust het historisch Christendom van dit totaal gewijzigde moderne wereldbeeld
vervreemd noemen. Het is geen phrase, als von Nathusius van een ‘klaffenden
Widerspruch’ tusschen het Christendom en de moderne cultuur en wetenschap
gewaagt1).
Met sombere kleuren teekent ons Dr. Kuyper in de laatste zijner Stone-lectures,
waar hij over het Calvinisme en de Toekomst handelt, dan ook het moderne
cultuurleven. Het heeft principiëel met onze Christelijke traditie

1) Von Nathusius, das Wesen der Wissenschaft, 1885, S. 238.
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gebroken. Het zuigt terug naar het Paganisme. ‘De walging tegen het Evangelie wordt
steeds sterker’. Zelfs de meer ideale strevingen dezer cultuur, zooals de verheerlijking
van het altruïsme, de mystiek, de theosofie, - ze blijken toch gedurig weer het echte
Christendom vijandig te wezen. Wanneer zóó de vrienden van het Christelijk geloof
over de spanningen en conflicten in ons moderne leven klagen, kan het niet
bevreemden, dat de vijanden van dat geloof reeds juichen dat het verouderde
Christendom zeker spoedig zijne pretentie van ook voor onzen tijd nog cultuurmacht
te zijn, smadelijk zal moeten opgeven. Het lijdt geen twijfel, of in zulke
omstandigheden, bij zulk een antagonisme tusschen Christendom en moderne cultuur,
geraakt een Christen, die zijne overtuiging wil uitleven, maar al te licht in een
noodtoestand. Problemen moeten benauwend op den voorgrond dringen, die voor
Calvijn niet bestonden. Dit maakt alleszins verklaarbaar, dat sommige overtuigingen
bij den Christen van onzen modernen tijd een accent krijgen, dat bij Calvijn
ondenkbaar is. Hoe zal men de eenheid des levens herwinnen uit het bange conflict
tusschen gelooven en weten? Hoe zullen in de constructie der Christelijke
wereldbeschouwing ook de waarheidsmomenten van het moderne wereldbeeld kunnen
opgenomen worden? Zulke vragen moeten opkomen bij hem, die in de absolute
waarde der Christelijke religie en in de levenswerkelijkheid van Christus gelooft en
daarom aan de cultuurbeteekenis van het Christendom voor onzen tijd niet vertwijfelen
mag.
En nu is het de onvergankelijke verdienste van het herleefde Calvinisme in ons
vaderland, dat het het ideaal der verzoening tusschen Christendom en cultuur weder
wakker geroepen geeft bij velen, door met groote geestdrift te pleiten voor de waarde
der cultuur, de mogelijkheid haar te wijden door de Christelijke levensovertuigingen
en niet minder ook voor de universeele beteekenis van het Christendom. Zeer terecht
schreef Dr. Talma in 19051):

1) Theol. Stud., (Art. Wijsbegeerte der Theologie), jaarg. 1905, blz. 61.
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‘Door het Calvinisme is onder ons de principiëele overtuiging weer verlevendigd,
dat de Christelijke religie in verband staat met den geheelen mensch en met de geheele
wereld; dat de religie dus eene particuliere aangelegenheid is in geen enkel opzicht’.
Niet weinigen waren tegenover de vorderingen der wetenschap in de tweede heflt
der 19e eeuw geneigd geworden zich met afgetrokken geestelijke beschouwingen
van een piëtistisch Christendom tevreden te stellen. De wetenschap kwam in de
gevloekte booze sfeer van de wereld. Het absolutistisch standpunt van cultuur-negatie
werd als het Gode welbehaaglijke aangeprezen.
En naast deze mystieke conventikel-Christenen kwamen de meer
practisch-aangelegden met hunne veronachtzaming van alle principiëele vragen over
de bepaling der verhouding tusschen cultuur en Christendom, tusschen wijsbegeerte
en theologie. Niet van theoretische bespiegelingen, maar alleen van practische
vroomheid zeiden zij heil te verwachten. Alleen groote zendings-activiteit en
zendings-resultaten konden volgens hen de waarde en de waarheid des Christendoms
bewijzen.
Dat zij niet gevoelden, dat in een tot het Christendom bekeerde heidenwereld
vroeger of later geheel dezelfde conflicten zullen opkomen, waardoor het Christendom
in onze moderne cultuur-omgeving gekweld wordt, mag merkwaardig kortzichtig
heeten. Von Zezschwitz gaf reeds in 1866 van dieper opvatting blijk, toen hij vroeg:
‘Eilt nicht die moderne Cultur selbst, die das Christenthum unter uns in Frage stellt,
mit ihrer Mission der Mission des Christenthums auch unter jenen Völkern zur Seite,
zum Theil voraus?’1)
Behalve de piëtistische Christenen der wereldmijding en de practische
zendings-Christenen zijn er echter nog anderen, die in de laatste helft der voorgaande
eeuw het ideaal der verzoening van Christelijke religie en moderne cultuur verloren.
Bij hen is het een welbewust opgeven

1) Zur Apologie des Christenthums, Leipzig, 1866, S. 6.
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van dit ideaal geworden. Zij verachten de intellectueele cultuur en de wijsgeerige
overwegingen niet. Integendeel, zij trachten juist hun zienswijze te steunen met
principiëel-wijsgeerige gronden. Indien zij al niet met de school van Ritschl een
volkomen scheiding willen van theologie en metaphysica, dan zullen zij misschien
toch pleiten voor eene verbreking van het nauwe verband tusschen religie en theologie,
voor een boedelscheiding tusschen geloof en wetenschap, - waarmede zij evenwel
het Christendom als religie van partiëele beteekenis maken en de eenheid van des
menschen geestelijke natuur loochenen.
Tegenover die allen dunkt mij het optreden van het Nieuw-Calvinisme voor de
universeele beteekenis van het Christendom belangrijk en volkomen gerechtigd. Een
evenwichtige, rustige houding in het volle cultuurleven is voor den Christen beslist
eisch zijns geloofs. Dat het Neo-calvinisme onafgebroken dit ideaal heeft pogen
wakker te roepen, blijft waardevol, ook al zou de richting, waarin de bereiking van
dit ideaal wordt gezocht, ten slotte blijken op niets uit te loopen. De religie is volgens
het bekende woord van Prof. Cannegieter de allesbeheerschende factor in 's menschen
geestesleven en doet daarom ook haren invloed gelden op al de terreinen des levens,
en in het geheele bewustzijn des menschen. De religie wil de cultuur doordringen, en van de Christelijke religie geldt die centrale functie en universeele doorwerking
zeker bij uitnemendheid. Het Neo-Calvinisme had dan ook recht, pertinent te weigeren
te berusten in een toestand, waarin de cultuur steeds meer alle Christelijke momenten
uitstiet en den Christen met zijn houding in die cultuurwereld geheel verlegen dreigde
te maken.
Toch mag van het Nieuw-Calvinisme niet enkel worden gezegd, dat het uit den nood
is geboren. De bezwaarde Gereformeerde broeders uit de afgescheiden kringen,
hebben heel goed gevoeld, dat er inzonderheid bij den grooten leider, Dr. A. Kuyper,
nog wel wat bijkwam. De eenheid des levens kan voorzeker een Christelijk ideaal
zijn, maar
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er is ook een ‘Einheitsbedürfnis der Vernunft’, waarin het religieuze motief in 't
geheel niet, of slechts uiterst zwak medespreekt. De drang naar harmonie tusschen
Christendom en cultuur kan uit eerbied voor Christus, doch ook uit vereering van de
cultuur voortkomen. 't Was, als voelden de geestverwanten uit afgescheiden kring
vaag de mogelijkheid, dat niet alleen het eene, maar ook het andere in Dr. Kuyper's
werken en streven eene rol speelde. Origenes met zijn bekende beeldspraak
betreffende de daad der Israëlieten, toen zij bij hun uittocht uit Egypte gouden en
zilveren vaatwerk medenamen, om dit bij hunnen eeredienst te gebruiken, - Origenes
zou zeggen: men neemt uit het Egypte der wereldsche cultuur zoo licht iets mede,
wat in het Christelijk kader niet past: gelijk Ader, de Edomiet (Origenes verwart
Hadad, den Edomiet, met Jerobeam, zie 1 Kon. 11:14 v.v.), die de Egyptische
kalverendienst in Israël invoerde,... zoo wordt een Christen ook heel gemakkelijk
verward door de wijsheid dezer wereld, ‘want Ader, de Edomiet heeft vele broederen!’
Is misschien ook Dr. Kuyper een van die broederen Ader's, die uit het Egypte der
moderne cultuur bij zijnen uittocht te veel meenam?
De met de Kuyperiaansche leeringen weinig tevredene Gereformeerden zullen op
deze vraag een beslist bevestigend antwoord geven. De heele bouw van het
Neo-Calvinistisch systeem met zijn geliefde termen als levensproces, wetmatigheid,
historisch verloop, orde en universeel beginsel, scheen hun te veel met wereldsch
materiaal opgetrokken.
Tegen dit verzet nu uit eigen kring heeft Dr. Kuyper met alle kracht front gemaakt.
Lange reeksen van artikelen in ‘de Heraut’, later afzonderlijk als werk in drie deelen
over ‘de Gemeene Gratie’ uitgegeven, werden gepubliceerd om het Gereformeerde
volk voor zijn hooge cultuurwaardeering te winnen en Prof. Lindeboom's
waarschuwende stem als die van een roepende in de eenzame woestijn te doen klinken.
En het moet erkend worden, Kuyper's uiteenzettingen over het leerstuk der algemeene
genade,
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hebben een buitengewone uitwerking gehad. Niet enkel op de Gereformeerde
menschen van studie, maar even goed op de Gereformeerde massa. Bij allen schier
is het spreken van gemeene gratie schering en inslag geworden.
Sterk stond de geniale schrijver in zijn pleidooi vóór het goed recht zijner
cultuur-waardeering, zoolang hij de Roomsche beschouwing van natuur en genade,
en de Doopersche houding der wereld-mijding te schetsen en te bestrijden had. Maar
zwak bleef zijn beroep op de oude Gereformeerde theologie, op Calvijn's leer der
‘gratia communis’ vooral. Herhaaldelijk moet hij 't bekennen, dat die leer der
algemeene genade in de oude theologie veel te weinig is ingedacht. Maar dat hij met
zijn dieper indenken van dit dogma, het in die Neo-Calvinistische gedaante tot iets
heel anders maakte, dan wat Calvijn er ooit mede bedoeld had, heeft Dr. Hylkema
in zijn meer genoemde boek duidelijk aangetoond. Slechts verwondert het mij, dat
Dr. Hylkema ook in dit punt weer het diepst grijpend verschil tusschen Calvijn en
Kuyper heeft voorbijgezien. Kuyper gaf aan de werking der gemeene gratie in deze
wereld een zelfstandig doel naast die der bijzondere genade. Volgens zijn eigen
woorden waagde hij de stelling uit te spreken, (verg. de Gemeene Gratie, Dl. II, blz.
620 v.v.) dat ons denken nooit tot rust komt, tenzij we aan de ontwikkeling van ons
geslacht, ook afgedacht van de werking der bijzondere genade, een zelfstandig doel,
een doel in zichzelf toekennen. Van de werking der gemeene Genade, door God tot
tempering van den vloek der zonde ingesteld, moge men nog zoo zeer met nadruk
verklaren, dat ze het uitkomen van het getal der uitverkorenen dient en strekt om ons
een proces te doen doorloopen, dat beteekenis voor de eeuwigheid heeft, - dit alles
belet toch niet, dat zij ‘tegelijk ook het zelfstandig doel in zich draagt om al wat in
ons geslacht aan kiemen school, tot eer en prijs van Gods naam in het licht te doen
treden. En eerst op dat standpunt komt onze wereldbeschouwing tot rust.’ Geen
wonder, dat ook in dit verband weer door Kuyper verzekerd wordt, dat de oude Geref.
Theologie deze ge-

Onze Eeuw. Jaargang 19

98
dachte te veel verzuimde. 't Had gerust sterker kunnen uitgedrukt worden: in 't brein
van Calvijn en de andere Geref. patres kwam deze gedachte zelfs niet op. Wel lezen
wij van ‘algemeene genade’ in Calvijn's Institutie een enkele maal, maar van zoo
wijde, vèr strekkende beteekenis is deze gedachte bij hem niet: de algemeene genade
blijft op de bijzondere aangelegd - en doet Gods gerechtigheid uitkomen in het feit,
dat ze den heidenen buiten Christus allen grond tot verontschuldiging ontneemt.
Kuyper daarentegen is steeds geneigd ‘de rijke ontwikkeling van de beheersching
der natuur door beschaving, verlichting en vooruitgang, door wetenschap en kunst,
door allerlei bedrijf en nijverheid, geheel afgescheiden van die heel andere
ontwikkeling in heiligheid en gerechtigheid’, hoogelijk te roemen. Hij acht het zelfs
mogelijk, dat die uitwendige ontwikkeling met de inwendige ontwikkeling tot
heiligheid in openlijke botsing geraakt en voor het geloof tot een verzoeking wordt.
‘Maar dan moet toch die uitwendige ontwikkeling doorgaan en voleind worden, om
het werk Gods in ons geslacht tot volkomen openbaring te brengen’. Totdat de kiemen
van den scheppingsaanleg ten volle zullen zijn uitgegroeid, en die volle menschelijke
ontwikkeling zal zijn uitgekomen, waarin al de heerlijkheid van Gods beeld zich
weerkaatsen kan.
Ik meen Dr. Kuyper geen onrecht te doen met het aanhalen van zijne gedachten
over de gemeene Gratie volgens uitspraken in populaire Heraut-artikelen. Hoewel
niet zoo uitgewerkt en niet zoo gekruid met stoute uitdrukkingen, vinden wij in zijne
Stone-lezingen, zeer bezonnen gesteld en voor wetenschappelijk gehoor bedoeld, in
wezen dezelfde beschouwingen (verg. blz. 22 en 113-118). - Over heel het kosmische
leven komt zoo bij den Neo-Calvinist de wijding der gemeene genade Gods. De
ontdekking van dit leerstuk geeft den Calvinist onzer dagen midden in de
cultuurwereld een gevoel van verademing. Het is, als klinkt het hem van Gods wege
in de ooren: van al de boomen dezes hofs zult gij vrijelijk eten....,
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immers al de cultuurgoederen zijn gaven Gods. Buiten het terrein der Christelijke
kerk en der particuliere genade ligt het breede, vrije gebied van het kosmische leven.
Ook hier werkt God genadig: hier leidt Hij tot Zijn doel de historie der menschheid;
hier houdt Hij tot Zijn eer de schrikkelijke gevolgen der zonde in, omdat Hij Zijn
scheppingswerk niet laat verstoren. Twee geliefkoosde beelden van Dr. Kuyper zijn
zeer geschikt, om ons die ontzaglijk verre strekking van het dogma der algemeene
genade nog duidelijker te maken. Het is in de eerste plaats het beeld van de
bloemknop.
Als een schoone bloemknop schildert Kuyper ons het kosmische leven en
bijzonderlijk het menschheidsleven in zijn scheppingsaanleg. Helaas, door Satan
werd zij jammerlijk gescheurd van haren stengel, toen het hem gelukte, de eerste
menschen te verleiden tot den val der ongehoorzaamheid. Maar God heeft nochtans
willen zorgen voor de ontluiking der knop, ‘doordat Hij ze met het vocht Zijner
gemeene Gratie zoo wonderbaar wist te verfrisschen’ (Gemeene Gratie, Dl. II, blz.
627).
Volgens dit beeld zet God zijn doel met de schepping tegenover den Booze dus
niet door in de verwerkelijking van Zijn heilsraad, dus door zijn herscheppend werk,
dus door zijn bijzondere genade, - maar in zijn algemeene providentiëele leiding
door zijn algemeene genade.
Het andere beeld, dat Kuyper met voorliefde gebruikt, is dat van de gierpont,
waarbij het accent weer op wat anders valt. 'k Laat Dr. Kuyper even zelf het woord
(het Calvinisme, blz. 117): ‘Die pont wordt in beweging gebracht door den stroom,
die hem pijlsnel stroomafwaarts en ten verderve zou voeren, maar door de ketting
aan te leggen komt de pont behouden aan de overzij aan, naar die overzij door geen
andere kracht geperst en gewrongen, dan die op zich zelf haar zou verbrijzeld hebben.
Zoo stuit God het kwaad, en is het God, die uit het kwade het goede doet voortkomen,
en onderwijl wij Calvinisten, steeds onverbiddelijk onze zondige natuur blijven
aanklagen, loven en danken we dien God, die een ordelijke samenleving mogelijk
maak-
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te en ons persoonlijk afhoudt van den gruwel, en die dit doet èn om wat Hij in ons
geslacht aan talenten verborg, te doen uitkomen, en om in geregeld proces een historie
der menschheid te doen ontstaan, èn om aan Zijn kerke op aarde een plek te verzekeren
voor het hol van haar voet’.
Het is duidelijk, dat de werking der gemeene Gratie hier met de werking van de
ketting eener gierpont wordt vergeleken - ze leidt naar 't bestemde doel; ze dringt
den stroom der zonde nog tot het goede mee te werken. En bijzondere opmerking
verdient het zeker, dat bij de vermelding van het drieërlei doel, dat God met zijn
gemeene Gratie heeft, in de eerste plaats gesproken wordt van dat veelzeggende:
God wilde doen uitkomen, wat Hij in ons geslacht aan talenten verborg. Dit illustreert
treffend Kuyper's neiging om de gemeene Gratie zóó hoog te waardeeren, dat al 't
geen de Geref. patres van de particuliere genade verwachtten, tot vrucht harer werking
gestempeld wordt. Het spreekt dan ook wel haast van zelf, dat Kuyper, om in deze
lijn te kunnen blijven, soms tot de uitspraak gedrongen wordt, dat het doel der
particuliere genade eigenlijk beperkt is tot de eeuwige gelukzaligheid van een herboren
menschheid (Gemeene Gratie, Dl. II, blz. 649). En intusschen wordt onder de vruchten
van de gemeene Gratie menigmaal van allerlei betrokken, wat ik onmiddellijk aan
den invloed der bijzondere genade zou willen zien toegeschreven, b.v. de zegeningen
van het genadeverbond, de invloed van een Christelijke omgeving, de
cultuurverheffende werking des Evangelies enz. enz. Wie het tweede deel van Dr.
Kuyper's ‘Gemeene Gratie’ aandachtig leest, zal bemerken, hoe algemeene en
bijzondere genade toch telkens dooreenloopen, hoe zeer de schrijver zich ook
beijverde, de beide werken Gods scherp te onderscheiden en de beide sferen, waarop
die werkingen uitgaan, te scheiden en te verzelfstandigen. Telkens vervloeit ondanks
alles de scheidslijn en moet Dr. Kuyper zich weer met behulp van een nieuwe definitie
uit de vervaging der grenzen redden. In deze moeizame en vruchtelooze pogingen
om voor zichzelf en voor anderen de onderschei-
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dingen klaar te doen blijven voor den geest, ligt voor mij het bewijs, dat hij de
beteekenis van de ‘gratia communis’ in de Christelijke levensbeschouwing overspant.
Deze nieuw-Calvinistische leer maakt het wel heel gemakkelijk zich geheel en al
cultuurmensch te voelen en den lof der wetenschap luide te zingen, gelijk Kuyper
dit telkens doet, maar ze doet tevens groote schade aan de Christelijke gedachte van
de kosmische beteekenis van Christus, ook als Middelaar der herschepping. Deze
leer, die de eenheid van Gods herscheppend werk in Christus verbreekt door haar
kringen- en sferen-onderscheiding, is ook in zichzelf geen eenheid, maar een samenstel
van heterogene elementen.
Ze is een kunstmatige constructie, de vrucht van een samenvoeging van velerlei
dogmatische gegevens, die de oude theologie onder gansch verschillende loci in de
dogmatiek behandelde, n.l. onder de leer der natuurlijke Godskennis, bij de
uiteenzetting van de vonkskens, na den val overgebleven van het beeld Gods - deels
ook bij de bespreking van het stuk der voorzienigheid Gods; en zelfs voor een deel
bij de soteriologie in de leer der vocatio externa en der gratia praeparans. Doch hoe
dit ook zij, Dr. Kuyper heeft door zijne ontwikkeling van het leerstuk der gemeene
gratie zijne hooge waardeering van beschaving en wetenschap voor de massa
gerechtvaardigd en velen voor eene cultuurtaak met geestdrift bezield.
En dit alles wist hij te bereiken, zonder dat de groote menigte bij het Gereformeerde
volk ook maar in 't minst achterdocht ging voeden, dat deze uitgetogene uit het Egypte
der wereld, van modern predikant strijder voor de Calvinistische beginselen geworden,
te veel van zijn vroegere wijsgeerige wapenrusting behouden had. Zijn dweepen met
het organische, met het procesmatige, met de universeele beginselen, en zijn werken
met algemeene begrippen was toch overigens frappant genoeg, om het verschil met
Calvijn's theologie duidelijk te doen gevoelen. Bij Calvijn staat het persoonlijke in
't centrum: hij gewaagt van zondaar, van persoonlijke bekeering, van bijzondere
leidingen Gods. Bij Kuyper gaat het steeds om
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algemeene beginselen, om algemeene begrippen. Hij spreekt van zondige menschheid,
van 't beginsel der palingenesie, van der eeuwen loop.
Het schijnt mij zeker, dat zulk een opzet van zijn werken, zulk een
uitdrukkingsvorm voor zijn Calvinistische belijdenis tot het vaatwerk mocht worden
gerekend, dat hij uit het Egypte van de moderne cultuurwereld had meegebracht.
Wat hij bovendien nog aan begrippen uit de antieke speculatie in zijn stelsel gebruikt,
leverde voor de Christelijke belijdenis minder gevaar op, omdat deze begrippen reeds
een vaststaand Christelijk accent hadden gekregen, maar vooral omdat deze begrippen
in de moderne cultuurwereld toch als vanzelf op den achtergrond zouden geraken.
Zooals ik tevoren al even aanduidde, de winst, welke uit de ontwikkeling van de leer
der gemeene gratie volgde naar den kant van de geestverwanten, die tot de
cultuurwaardeering moesten worden gebracht, beteekende een verlies, een schadepost
in de houding tegenover de cultuurwereld, die van de blijvende waarde van de
Christelijke religie moest worden overtuigd. Het is moeilijk, sterk te blijven in den
strijd op twee fronten. De cultuur-bewondering, waartoe de nieuw-Calvinistische
leer der gemeene gratie aanleiding gaf, was juist de zwakke plek in een betoog, dat
van de absolute noodzakelijkheid der Christelijke religie spreken wil ten opzichte
van cultuurdoordringing en cultuur-verheffing.
Want als de gemeene gratie inderdaad werken zou met het zelfstandig doel om,
afgedacht van de herscheppende werking der particuliere Genade, ‘de momenten
van den scheppingsaanleg tot de rijkste ontwikkeling te brengen, opdat het alles
schittere voor het oog Gods’, dan strekt immers het menschelijk cultuurleven ook
op zich zelve reeds als de sfeer der algemeene genade tot verheerlijking van God,
en kan ook de rechtzettende werking van het beginsel der palingenesie niet strikt
noodzakelijk meer genoemd worden. Wel acht Dr. Kuyper een zekeren in-
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vloed van de Particuliere Genade op de sfeer der gemeene gratie beslist noodzakelijk,
om de laatste tot hare hoogste ontplooiing te doen komen (- ik moet er dit bijvoegen,
om het verwijt te ontgaan, dat ik van de Nieuw-Calvinistische leer der algemeene
genade een verkeerde voorstelling geef -), die invloed van de particuliere genade
evenwel is niet anders dan een zijdelingsche, en in geen geval de rechtstreeksche
doorwerking van het beginsel der wedergeboorte. De invloed der bijzondere genade,
die volgens Kuyper de algemeene slechts tot hare volle, ideale ontplooiing kan
brengen, is b.v. die van het Christendom in een bepaald cultuur-milieu tot verheffing
der zedelijke begrippen, tot bezieling bij de wetenschapsbeoefening enz. Het is
duidelijk, dat die invloeden zeer zeker nooit onder de onmiddellijke doorwerking
van het beginsel der wedergeboorte kunnen gebracht worden. Een wedergeboorte
der cultuur, die uit een herboren menschheid moet opkomen, ligt op een andere
gedachtenlijn, die met de Neo-Calvinistische leer der gemeene gratie zich nooit
harmonisch laat samenvoegen. Om van de eene lijn tot andere te komen, is altijd een
sprong noodig. Die sprong is in vele geschriften van Dr. Kuyper duidelijk aanwijsbaar.
Hij zoekt wel naar overgangen van de eene beschouwing tot de andere, maar min of
meer abrupt blijft die overgang altijd. En geen wonder, want de eene gedachtenlijn,
die der gemeene gratie, wijst naar een tegenovergestelden kant, dan de andere: die
van de noodzakelijkheid der wedergeboorte ook in het kosmische leven. De eene
beschouwing is gericht tegen de min of meer ‘Doopersch’ gezinde geestverwanten,
maar de andere tegen de cultuurmenschen, die in hunne cultuur het hoogste meenen
gevonden te hebben, ook in dien zin, dat in de moderne cultuur zelfs het Christendom
zou zijn ‘überboten’. Veel van het gemis aan eenheid in de beschouwingen van Dr.
A. Kuyper laat zich inderdaad verklaren uit den verschillenden kant, waarheen hij
zich keert. Het Nieuw-Calvinisme is uit den strijd geboren. Kuyper treedt in nagenoeg
alle deelen van zijn stelsel als strijder op. Hij is geen
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rustig bezinnend systematicus, maar een apologeet, - doch dan een, die vaker het
offensief heeft dan het defensief. Hij is de groote strijder voor de cultuurbeteekenis
van het Calvinisme, in den breedsten zin verstaan.
Maar omdat hij strijden moet voor de cultuurtaak van het Calvinisme naar zoo
verschillenden kant, gaat dan ook de eenheid in zijn waardeering der dingen
menigmaal teloor. Ge kunt Dr. Kuyper met blij optimisme over de cultuur hooren
jubelen, n.l. wanneer hij malcontente geestverwanten cultuurvrienden maken wil
door middel van zijne prediking der gemeene gratie. Ge kunt hem ook onder de
cultuur hooren zuchten, wanneer hij over de vijandschap tegen Christus spreekt in
de moderne cultuur. En ik erken het gaarne: de eene waardeering sluit de andere niet
uit - alleen maar, de eene ligt in een andere gedachtenlijn dan de andere. Om van de
eene waardeering tot de andere te komen, is een sprong onvermijdelijk. Een
geleidelijke, rustige gedachtenontwikkeling is onmogelijk, wanneer in één en hetzelfde
betoog het gezichtspunt ‘uit de palingenesie’ en dat ‘uit Gods gemeene genade’
beurtelings moet worden ingenomen.
Één frappant voorbeeld slechts, om dit duidelijk te maken. In de vierde der
Stone-lezingen, waar Dr. Kuyper over het Calvinisme en de Wetenschap handelt,
spreekt hij op blz. 109, en volgende, over dit groote en waardevolle in het Calvinisme,
dat het er weer openlijk van getuigen durfde, dat het kruis van Christus het middelpunt
der wereldgeschiedenis worden moet in de ware wetenschapsbeschouwing, en dat
het het geheele wereldleven wederom zien wilde onder de alles beheerschende
tegenstelling tusschen schepping en herschepping. Het Christendom mag niet eenzijdig
soteriologisch verstaan worden: de H. Schrift ziet als einddoel der verlossing eene
herschepping, wedergeboorte van hemel en aarde. ‘Herschepping is de theodicee
van het oorspronkelijk Scheppingskunstwerk onzes Gods’, zegt hij in dit verband.
Onmiddellijk op deze uiteenzettingen volgt dan de bespreking van het stuk der
gemeene Gratie; - en ik krijg geen anderen indruk
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dan deze, dat deze beschouwingen geheel los naast het vorige staan; ja, dat zij de
beteekenis van het vorige verzwakken. Want hoe kan er anders van den
XVIIe-eeuwschen predikant Plancius gezegd worden, dat ‘hij stond voor twee werken
Gods, het ééne in de schepping, het andere in den Christus’...., omdat Plancius naast
ambtelijke toewijding aan de Evangelie-bediening, ook ‘geniale geographische kunde’
openbaarde, die hem de vraagbaak van reeders en zeekapiteins deed worden? In zulk
een volzin worden de scheidslijnen weer getrokken, die vlak te voren door de
uiteenzetting van de universeele beteekenis der herschepping waren buiten rekening
gebleven: nu is 't weer een terrein der gemeene Gratie naast een terrein, waarop
Christus heerscht.
Dr. Kuyper is steeds met zijn geheele ziel bij het onderwerp, dat voor 't oogenblik
zijne aandacht gespannen houdt en consequenties van beschouwingen, in ander
verband gegeven, gelden dan voor hem niet. In ieder nieuw artikel, in iedere nieuwe
verhandeling of redevoering, zelfs in ieder nieuw hoofdstuk van eenzelfde boek is
het bij hem, als in Gorter's Mei: ‘Een nieuwe lente en een nieuw geluid’. Behalve de
geneigdheid om toe te geven aan de eischen van zijn grooten strijd voor het
Calvinisme, is het bij Dr. Kuyper ook telkens weer de machtige kunstenaarsvisie,
die de kalme bezinning van den streng wetenschappelijken denker terugdringt.
Buitengewoon suggestieve beschouwingen, ingegeven door eene oogenblikkelijke
intuïtie, brengen den lezer telkens weer in bewondering. De schoonheidsdrang der
verbeelding drijft zóó sterk tot eenheid, symmetrie en harmonie bij de uiteenzetting
van het bijzondere vraagstuk, op het oogenblik aan de orde, dat de eenheid van lijn
voor het geheel verloren gaat. Ten opzichte van het onderwerp, dat ons thans bezig
houdt, komt het, kort gezegd, hierin uit: tegenover de geestverwanten is er bij voorkeur
de ontwikkeling van de beteekenis der gemeene Gratie; en het onmiddellijk gevolg
is: cultuur-waardeering en cultuur-bewondering; cultuur-aanvaarding en
cultuur-genieting; - tegenover
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de vijanden van het Calvinisme is er bij voorkeur een doordenken over de universeele
beteekenis en absolute noodzakelijkheid van herschepping en wedergeboorte, en in
deze lijn liggen dan: cultuur-aanklacht, cultuur-verwerping, cultuur-regeneratie en
cultuur-onderwerping aan Christus.
De gedachte aan de oprichting eener Vrije Universiteit is gegroeid in deze laatste
sfeer van beschouwingen; het fragmentarisch karakter echter van die Universiteit,
zooals zij nog steeds bestaat, zou principieël verklaarbaar kunnen heeten in den
eersten gedachtengang. Dat de bestaansgrond der Vrije Universiteit wordt vastgelegd
in het stuk der palingenesie, zal ieder duidelijk zijn, die zich wel eens verdiepte in
het tweede deel van Dr. Kuyper's Encyclopaedie, bijzonderlijk in de hoofdstukken
over tweeërlei menschen en tweeërlei wetenschap. Dat de volle ontplooiing der
faculteiten aan de Vrije Universiteit onder anderen ook belemmerd wordt door het
diep doorgedrongen leerstuk der gemeene Gratie, vindt eigenaardige toelichting b.v.
in het Standaard-artikel, waarin Dr. Kuyper in November 1917 op een der stellingen
bij mijn proefschrift aanviel; een stuk, waarin hij ‘de Wetenschap’ als vrucht der
gemeene Gratie dermate prees, en den invloed der zonde op de resultaten der exacte
wetenschappen zóó ten eenenmale ontkende, dat men tot de conclusie komen moet:
een natuurkundige faculteit is aan de Vrije Universiteit geheel overbodig, - die is
aan de Stedelijke Amsterdamsche Universiteit uit kracht van de gemeene Gratie
gansch uitnemend en in alle deele genoegzaam.
Ik kan overigens ook uit het meest principiëele, en wetenschappelijke werk van
Dr. Kuyper: zijne Encyclopaedie der H. Godgeleerdheid1), wel bewijzen bijbrengen
voor mijn bewering, dat er gebrek aan eenheid is in Dr. Kuyper's fundamenteele
gedachten over de verhouding van Christendom en cultuur. Uit een vluchtig
geschreven couranten-artikel mag men niet te veel afleiden, maar in

1) 2e druk, Kampen, 1909.
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zijne Encyclopaedie althans mag men Dr. Kuyper houden aan zijn woord. De lijn
der palingenesie staat ook in dit werk onharmonisch naast de lijn der gemeene Gratie.
Het begrip eener Christelijke wetenschap, waardoor de juiste verhouding van den
Christen tegenover de intellectueele cultuur zal worden aangewezen, vindt in
verschillende deelen van dit standaardwerk geheel verschillende omschrijving. In
Deel II, blz. 99 en v.v., is ‘Christelijke Wetenschap’ volgens het verband duidelijk
de wetenschap, zooals zij wordt beoefend door hen, die ‘op het erf der palingenesie
wonen’. In Deel III, blz. 339 en v.v., bij de bespreking van de organische vakken der
ecclesiologische groep treffen wij evenwel een geheel andere definitie aan. Hier
wordt de Christelijke wetenschap nader bepaald als die wetenschap, die staat onder
invloed van de kerstening van het algemeen menschelijk leven, dus ook van de
intellectueele cultuur, onder de doorzurende werking van de (organische) Kerk van
Christus. Volgens de beschouwingen in ‘de Gemeene Gratie’ voorgedragen, is zulk
een Christelijke Wetenschap slechts met de leer der algemeene genade in verband
te zetten. Nu is echter de samenhang van deze beide gansch verschillende opvattingen
van Christelijke Wetenschap maar niet eenvoudig te redden met een verwijzing,
zooals Dr. Kuyper die in Deel III op de aangehaalde plaats geeft, naar den anderen
gedachtenkring, waaruit in het IIe Deel der Encyclopaedie het begrip der Christelijke
wetenschap ontwikkeld was. Het innerlijk verband tusschen het stuk der palingenesie
en het leerstuk der algemeene genade werd door hem nimmer aangewezen. En ook
na hem ontbrak het bij de Nieuw-Calvinisten nog altijd aan opzettelijke bespreking
van dit hoogst belangrijke punt. Vooral dit verzuim verlamt de kracht van de
Nieuw-Calvinistische beginselen voor onzen modernen tijd. Dr. Kuyper was in zijn
denken zoowel als in zijn werken te breed van opzet: zijn stelsel moest alomvattend
zijn en zijn organisatorisch streven door een universeel principe geleid. De tijd heeft
geleerd en de practijk heeft bewezen, dat het alomvattende niet alles omvatte

Onze Eeuw. Jaargang 19

108
en het universeele beginsel tevergeefs tegenstrijdige gedachtenreeksen onder zich te
houden poogde. De Vrije Universiteit is als daadwerkelijke openbaring van de
cultuur-houding der Neo-Calvinisten een instituut, dat te vroeg in het aanzijn is
geroepen: de muren werden al opgetrokken, de faculteiten al ingericht, - vóórdat de
oneffenheden in het fundament zorgvuldig waren weggewerkt.
***
De immanente kritiek, welke ik in de voorgaande bladzijden op de beschouwingen
van het Neo-Calvinisme over het cultuurprobleem heb pogen te oefenen, kwam niet
voort uit gebrek aan waardeering voor deze religieuswijsgeerige strooming in ons
vaderland, doch bedoelde veeleer slechts den weg tot juiste waardeering te effenen.
Men zij het Nieuw-Calvinisme dankbaar voor de geestdrift, waarmede het pleitte
voor hooge idealen en tegelijk diepe behoeften wakker riep, die in het Christelijk
gemoed eerst intens moeten worden gewekt, vóór men naar vervulling kan haken:
ik noem (nog eens) slechts het ideaal der verzoening van Christendom en moderne
cultuur, en de behoefte naar harmonie des levens bij den volbewust wordenden
Christen. De verwerkelijking dier idealen en de vervulling dier behoeften zoeke men
echter in ‘het stelsel’ der Nieuw-Calvinisten niet. Ik trachtte te doen voelen, dat het
daartoe te veel lijdt aan innerlijke disharmonie en diepgrijpende onevenredigheden.
De nieuw-Calvinistische wereld- en levensbeschouwing is niet de sfeer, waarin het
denken van een Christen in onzen modernen tijd komt tot volkomen rust, om de
eenvoudige reden, dat deze wereld- en levensbeschouwing het denken onrustig moet
maken in de hoogste mate.
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Gestalten uit vroeger eeuwen
Door J.J. van Geuns.
I.
Lohengrin.
In ouden burcht een ridder en zijn bruid....
Door de vertrekken zingen knapen-koren.
Hoort gij de wachters blazen op den horen?
Blauwe herauten rijden in en uit.
Maar om het feest van wit en goud en blond
Zijn donkere geheimen: de voor-hangen
Bewegen van beluistraars; door de gangen
Sluipt moordvolk met geslepen dolken rond.
Geleidlijk branden alle lampen uit;
De daden worden in den nacht tot droomen.
En thans wordt in legenden nog vernomen:
In ouden burcht een ridder en zijn bruid....
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II.
Monnik.
Ik ben een monnik, die door kloosterramen
Weemoedig lachend naar de wereld ziet:
Al kent hij van de dingen wel de namen,
Zij zijn hem vreemd: hun vreugd genoot hij niet.
Hij heeft alleen een wonderlijk vermoeden
Van zoete zonden, die daar moeten zijn.
En somtijds vraagt hij: Is dan dit het goede:
Mijn vasten, mijn kastijdingen, mijn pijn?
Hij twijfelt vaak, wanneer de boomen groenen,
En voor zijn venster fladdert een kapel....
Tóch hoort hij weer aandachtig de sermoenen
Of zit te bidden in zijn witte cel.
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III.
Don Juan's laatste bal.
(praeludium tot Bandelaire's ‘Don Juan aux Enfers’).
Don Juan, de statigste der kavalieren
Zag spijtig-spottend voor het laatst het spel
Van dansend menschdom, daar hij in de Hel
Voortaan gevloekt zijn somber feest zou vieren.
En waar hij stond in schaduw zag hij snel
De duizelende paren langs zich zwieren,
Zijn wapenrusting knarste in de scharnieren,
Zijn hand was om het zwaard in ijzren knel.
Zoo zag een jonge vrouw den ridder staan,
Zij kwam, en nam den helm met pluimenbos
Hem van het hoofd, en gespte 't harnas los.
Dan zag zij óp, 't gelaat donker van blos.
Maar toen hun hande' elkander raakten aan,
Fluisterde een stem in 't oor hem: Gij moet gaan.
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IV.
Nazang.
Als 's avonds bij den kalmen gang der uren
Het leven sluimert, en ik zit alleen,
Met mijn vertrouwde stoelen om mij heen,
En aan den wand de kleurlooze gravuren,
Wil 't wonder soms geschiên, dat het verleên
Weer opleeft binnen stille kamermuren,
En allerlei gestalten en figuren,
Als op de teenen om mijn zetel treên.
Zie, ik herken hen allen, één voor één,
Zoo duidelijk, of nu aan 't gebeuren was,
Wat eenmaal ik in oude boeken las......
Maar vind ik me in den laten nacht alléén,
Dan is van al die schoonheid slechts gebleven
Een vers: ik weet niet, wie het heeft geschreven....
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Aanteekeningen op de wereld-gebeurtenissen
Door Mr. J.C. van Oven.
XV
Duitschland's nood. - De onthullingen. - Het wantrouwen in den volkenbond.
Nu de oorlog uit is, de vredesverdragen een voor een geteekend worden, en hun
ratificatie, trots allen tegenstand, te wachten staat, bieden twee maanden
wereldgeschiedenis niet meer zulk een overstelpende massa feiten van gewicht als
in de vorige jaren. Niettemin lijkt de toestand van ons werelddeel nog zoozeer op
een vulkaan-in-werking, dat een eenigszins volledig overzicht van het in Augustus
en September voorgevallene meer plaats in beslag zou nemen dan waarop ik aanspraak
mag maken. Want het is nog gelijk ik in mijn jongste aanteekening schreef: er blijft
veel optimisme noodig voor het behoud van 't geloof in de toekomst, en prettig is
het leven op aarde voor de meeste stervelingen waarlijk nog niet. Schromelijke duurte
die het bestaan voor zeker negen en negentig percent der menschheid uiterst moeilijk
maakt, heerscht in alle landen; fabelachtige prijzen en nijpende
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nood teisteren de meer dan honderd millioen bewoners van Oost- en Midden-Europa;
wapengeweld blijft aan de orde van den dag, juist in die streken welker bevolking
door den oorlog het zwaarst werd beproefd en die het meest van allen den nood te
lijden heeft; politieke moeilijkheden van een ernst die vroeger de regeerders met
zwarte zorg vervuld zou hebben, blijven schier geen land gespaard, en alom, letterlijk
alom, belemmeren massale stakingen de ontwikkeling naar een nieuwen
evenwichtstoestand. Dat dit alles ten slotte zal uitloopen op nieuwe
samenlevingsvormen, superieur aan die van vóór den oorlog, wij blijven het hopen,
maar, nogeens, men heeft veel optimisme noodig om het ook te gelooven, en hij die
geneigd is de donkere zijde der aardsche dingen te zien, kan zonder moeite reeds
voor den komenden winter een débâcle voorspellen, welke de bestaande nog verre
zal overtreffen.
De overheerschende factor in dit tijdperk van oorlogsliquidatie is en blijft: de
toestand in Duitschland. Zooals de oorlog geweest is de oorlog van Duitschland, zoo
is ook het herstel in hoofdzaak afhankelijk van Duitschland - de belangrijkste nationale
factor op het vasteland, zooals Smuts zei - en juist voor Duitschland vreezen de
pessimisten het. ergste. Het is immers duidelijk: als Duitschland zich herstelt en met
kracht gaat produceeren, kan het zijn oorlogschulden afdoen, zichzelf op de been
helpen en onder zijn buurlieden rust verspreiden naarmate het zelf zijn politiek
evenwicht herstelt; maar gaat het den kant van Rusland uit, dan sleept het allicht
verscheidene van zijn buren in den afgrond mee, de overwinnende volken derven
dan zijn onmisbaren en bij het vredesverdrag toegezegden steun tot herstel en zien
daardoor hun eigen, toch al niet geringe moeilijkheden vergroot in dezelfde mate als
waarin zij zouden verminderen indien Duitschland zich wel herstelde. Kortom
Midden- en Oost-Europa blijven dan de ‘burning melting pot’ die de wereldbrand
heeft achtergelaten en West-Europa wordtmisschien mede door den gloed verteerd.
Ziedaar het schrikbeeld der pessimisten, en er is zeker-
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lijk geen mensch die stellig zal durven volhouden dat hun vrees hersenschimmig is.
Het is de Duitsche regeering gelukt om na het bezweren van de communistische
stormen in het voorjaar, nieuwe uitbarstingen te voorkomen, maar telkens dreigt er
weer gevaar: van links en van rechts. Communistische woelingen komen
oponhoudelijk voor, ‘grossartige’ communistische samenzweringen worden ontdekt
en telkens voorspelt men den Duitschen burger nieuwe emoties van dezen aard,
terwijl aan den anderen kant de ‘Vorwärts’, half regeeringsorgaan nog wel, keer op
keer ergerlijke staaltjes weet te vertellen van een onbeschroomd ten toon spreiden
van imperialistische gezindheid door hooge en lage officieren. Tot dusver wist de
regeering nog links te bedwingen door den angst voor rechts, d.i. het leger, en rechts
binnen de perken te houden door de vrees voor een Russisch-Hongaarschen toestand,
maar wie kan zich ontveinzen dat dit evenwicht uitermate labiel is en dat een flinke
schok van de eene of de andere zijde het verbreken ken en een nieuwe ineenstorting
te weeg brengen?
Zal de economische nood dezen winter of in het komende voorjaar dien schok tot
gevolg hebben? Ziedaar de kwade kans, want de opheffing van de blokkade heeft
leniging gebracht maar geen genezing en de drukkende vredesvoorwaarden in verband
met de onophoudelijke stakingen belemmeren het herstel op noodlottige wijze. Het
gaat nog slecht in Duitschland, heel slecht en verbetering komt uiterst langzaam. Nu
dreigt dan de kolennood met een acute crisis. Frankrijk moet voorzien worden uit
de Duitsche mijnen, de neutralen moeten steenkool ontvangen, omdat het staken van
den uitvoer het Duitsche geld (dat reeds vijf zesden van zijn waarde verloor) op de
internationale markt volslagen waardeloos zou maken, hetgeen een noodlottige ramp
zou zijn omdat invoer van buiten dan onmogelijk zou worden, en eindelijk moet aan
de groote behoeften van het eigen land voldaan worden. Maar staking op staking
belemmert de steenkool-productie en het voorbeeld van sommige mijnwerkers die
besloten om voor
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de goede zaak langer te werken dan waartoe zij verplicht zijn, schijnt lang niet
algemeen gevolgd te worden. Voeg daarbij dat de winetr voor de deur staat en 't is
duidelijk dat de toestand wel zoo donker is als men denken kan, want de plannen der
Amerikaansche productie-regelaars om de wereld-kolen-winning als een geheel te
organiseeren, arbeiders uit Oost-Europa in West-Europeesche mijnen te laten werken
en aldus het enorme wereld-tekort aan te vullen, zullen op z'n best pas in den loop
van den winter effect kunnen hebben. Nu reeds noodkreten uit Berlijn, dat misschien
weldra, zooals Weenen, zonder gas, electrisch licht en trams zal zijn; hoe zal het dan
moeten gaan als de herfstkou van deze dagen plaats maakt voor echte
winter-temperatuur en wie begrijpt niet, dat nood als deze, die de werkeloosheid
vermeerdert, de duurte doet stijgen en het leven nog moeilijker maakt dan het al was,
zeer goed den noodlottigen schok kan te weeg brengen die het evenwicht opnieuw
verstoort?
De pessimisten hebben dus waarlijk alle reden voor hun bezorgheid en de lezer
en ik, die liever nog niet gelooven aan de ineenstorting van alles, maar willen blijven
hopen en vertrouwen op een, zij 't dan langzaam en geschokt herstel der samenleving,
wij kunnen tegenover deze ongunstige factoren eigenlijk niet veel anders stellen dan
de tamelijk onberedeneerde, nuchtere verwachting: dat het zoo'n vaart niet loopen
zal, omdat het uitzicht al zoo dikwijls even somber is geweest als nu, zonder dat
daarom nog de wereld verging of de beschaving ineenstortte. En als wij naar een
grondslag voor dit vertrouwen zoeken, dan vinden we niet anders dan dit: dat ook
de Duitschers zelf moeten verkiezen niet te gronde te gaan en dat de meesten hunner
vermoedelijk gaandeweg zijn gaan inzien, dat noch een zwenking naar uiterst rechts,
noch een naar de linksche extremisten redding kan brengen, doch alleenlijk geregelde,
stoere arbeid, die de productie zal opvoeren en Duitschland teruggeven wat het
verloren heeft. Op de degelijke kracht van het Duitsche volk vertrouwen wij; zij moet
het helpen de rampen
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te boven te komen, die zijn vroegere leiders over zijn hoofd hebben gebracht.
***
Dat inderdaad, naast de Oostenrijksche diplomaten, de Duitsche leiders direct
verantwoordelijk geacht moeten worden voor den rampspoed van het Duitsche volk
en zoo vele naties, het is opnieuw gebleken uit de onthullingen der laatste weken.
Met opzet schrijf ik ‘direct verantwoordelijk’, omdat immers de indirecte
verantwoordelijkheid niet door de Centrale staatslieden alléén gedragen wordt. Maar
dat het uitbreken van dezen oorlog uitsluitend te wijten is aan de Duitsche en
Oostenrijksche diplomaten, voor wien er nog niet van overtuigd was, hebben de
jongste Oostenrijksche publicaties het kunnen bewijzen. Want al blijkt daaruit, dat
de hoofdschuld, het eigenlijke daderschap, berust bij de staatslieden in Weenen, het
mededaderschap van de Berlijnsche heeren brengt bij een wanbedrijf als dit een
nauweijks geringere verantwoordelijkheid mee. En deze vraag is zeker heel veel
belangrijker dan die andere, die in het begin van Augustus naar aanleiding van
Erzberger's onthullingen zoo veel en hartstochtelijk besproken is, de vraag of voor
de voortzetting van den oorlog na den zomer van 1917 de Duitsche generaals en
diplomaten al of niet aansprakelijk zijm. Want al hebben wij bij het lezen van die
mededeelingen van Erzberger, versteld gestaan over het grondelooze optimisme van
Ludendorff, Hindenburg en Michaëlis, zoo zelfs dat de spreuk der ouden ons in de
gedachten kwam: dat wien Jupiter verlangt te gronde te richten, hij dien eerst
waanzinnig maakt, - toch kunnen wij niet gelooven, dat toen nog een gematigde
houding Duitschland had kunnen redden. Inderdaad grenst het aan waanzin als deze
generaals en staatslieden op dat tijdstip, d.i. als Amerika zich reeds in het strijdperk
heeft geworpen, droomen van een definitieve annexatie of ‘Angliederung’ van
Duitschlands buurvolken (ook Nederland!) en natuur-
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lijk maakte deze geestesgesteldheid reeds aanstonds een einde aan elke
vredesmogelijkheid, ook al is het waar, dat Engeland polste en een ‘hint’ gaf, dat
Duitschland eerst definitief afstand moest doen van België en er dan wel te praten
zou zijn. Maar toch, al was deze razende hoogmoed nu eens niet de richtsnoer der
Duitsche politiek in die dagen geweest, al was deze geörienteerd geweest op
Erzberger's kompas, ook dan ware de vrede toch wel zeer moeilijk bereikbaar geweest:
zelfs de socialisten wilden toen nog niet van afstand van Elzas-Lotharingen weten,
en meent men waarlijk dat zonder dien afstand de Entente vrede gesloten zou hebben,
op een tijdstip waarop Amerika zijn krachten begon te ontwikkelen? Ja, misschien
zou daarvan drie maanden later hebben kunnen inkomen, toen Rusland definitief
was afgevallen,.... maar toen was er in Duitschland heel geen sprake meer van
transigeeren, want toen was daar de hoop op de volkomen overwinning weer wakker
geworden. Dus, de weigering van Michaëlis c.s. in Juli 1917 om een ruiterlijke
verklaring omtrent België af te leggen, doodde inderdaad alle kans op vrede, maar
ook mét zulk een verklaring zouden vermoedelijk eventueel geopende
vredesonderhandelingen spoedig doodgeloopen zijn.
Waarlijk verbijsterend echter zijn de gegevens die ons door de jongste
Oostenrijksche publicatie onthuld zijn en die betrekking hebben op Oostenrijk's, in
't bijzonder op Graaf Berchtold's, houding in de noodlottige Julimaand van 1914.
Dat Oostenrijk den Duitschen bondgenoot de hand geforceerd heeft, dat de Duitsche
regeering als zoodanig het ultimatum aan Servië niet heeft gekend vóór den 23en
Juli, is immer de meening van schrijver dezes geweest en wordt nu door publicatie
der Oostenrijksche stukken bevestigd. Maar nieuw en verbijsterend is, dat de
Duitschers zoozeer het werktuig, de Oostenrijkers zoo de drijvende kracht naar den
oorlog geweest zijn; dat er nog slimmigheidjes noodig waren om
bemiddelingspogingen van Engeland te doen mislukken.
Zoo wilde men dus in Weenen zelf, reeds vóór den moord
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in Serajewo, maar vooral daarna, de knechting van Servië, de beheersching van den
Balkan, door welke middelen ook, desnoods door middel van een Eeropeeschen
oorlog! Misschien hoopte men dat Rusland, niet of zwak gesteund door Engeland,
zou terugschrikken en dat het doel nog zonder oorlog bereikt zou worden, zooals het
immers in 1908-1099 zoo mooi gelukt was. Maar het gruwelijk cynische in de houding
der Oostenrijksche diplomaten, zooals die nu aan het licht treedt, is juist, dat die
hoop bij hen klaarblijkelijk nauwelijks bestond; dat het niet een - helaas gebruikelijke
- politieke manoeuvre was, gericht op een diplomatieke overwinning waarbij met
oorlog en vrede lichtzinnig wordt omgesprongen maar waarbij toch het
diplomaten-succes op den voorgrond staat, - maar dat hier juist de oorlog, de
wereld-oorlog dus, het waarschijnlijke, bijna zekere, de
diplomatieke-overwinning-zonder-oorlog een kleine kans was. Het moest nu blijkbaar,
naar Berchtold's meening, erop of eronder voor het Habsburgsche keizerlijke huis,
voor de Donau-monarchie zelf misschien; òf zij zou den Balkan beheerschen, òf de
Slavische volkeren zouden haar te gronde richten, en die strijd moest uitgestreden
worden, ten koste van het leven en het levensgeluk van vele tientallen millioenen!
Met cynisch koele berekening drijft dan in Weenen de diplomaat zijn spel en geen
macht in de verbijsterde wereld weet hem te bedwingen. Maar dat deze gruwel kon
bedreven worden, dat een groep paleisjonkers in Weenen de wereld in den afgrond
kon storten, daarvoor rust toch de volledige verantwoordelijkheid op de Duitsche
regeerders, den keizer aan het hoofd. Want wat hadden al Berchtold's slimmigheidjes
geholpen, als eens één krachtig woord uit Berlijn was toegeroepen? Had Berchtold
één oogenblik kunnen aarzelen om Grey's bemiddelings-voorstel - dat zoo goed als
zeker den vrede bewaard had - te aanvaarden, indien dit overgebracht was, niet met
een ernstige of zelfs dringende aanmaning om het aan te nemen, maar vergezeld van
de korte en krachtige mededeeling: ‘als ge dit niet aanneemt, hoeft ge niet op
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onzen steun te rekenen?’ Die mededeeling kon niet tot Weenen gericht worden omdat
twee weken te voren, na de beraadslaging van 5 Juli in Potsdam al een andere
boodschap was gezonden, en die luidde even duidelijk: ‘als het er op aan komt,
vertrouw ten volle op onzen steun’.
Waarom die trouw tot in den dood? Zeker niet alleen uit middeneeuwsche
keizerlijke vriendschapsgevoelens alleen, maar vooral omdat de Duitsche politiek
sinds lang op Oostenrijksche belangen ingesteld was, omdat in Duitschland sinds
jaren de grootheid van de Oostenrijksche Hongaarsche monarchie, Duitschland's
eenige vriend in de wereld, beschouwd werd als een Duitsch levensbelang, omdat
bijgevolg een levengevaar voor Oostenrijk-Hongarije werd beschouwd als een
levensgevaar voor Duitschland zelf. Over Oostenrijk-Hongarije, Bulgarije en Turkije
wilde Duitschland zijn sterken arm tot in Azië uits rekken en toen in Servië Rusland
zich in den weg stelde moest die belemmering worden weggeruimd, niet alleen om
het Oostenrijksche maar ook om het Duitsche belang. De droom van den weg naar
het Oosten, die, - Prins Lichnofsky heeft het zoo goed gezegd - volkomen in strijd
was met Wilhelms eigen woord van Duitschlands toekomst liggend op de zee, heeft
tot den oorlog geleid en daarmee tot den ondergang van het Duitsche en Habsburgsche
imperium.
Werktuigen waren tot op zekere hoogte de Duitsche diplomaten toen door
Oostenrijk de misdaad gepleegd werd, maar dan toch werktuigen, zoo willig, dat hun
schuld niet geringer is dan die van de hoofddaders. Of nu de volle
verantwoordelijkheid op alle in naam verantwoordelijke personen in Berlijn rust, op
Bethmann-Hollweg dus in de eerste plaats, dit valt moeilijk uit te maken: wie in
Berlijn dreven, wie gedreven werden, zal wel later bekend worden, maar de Duitsche
diplomatie als zoodanig die feitelijk aan de Oostenrijksche carte blanche gegeven
had om den oorlog te beginnen als een Oostenrijksch levensbelang dit noodig maakte,
zij was niet minder schuldig
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dan haar bondgenoote in Weenen, al gaf deze laatste dan het sein.
***
Dit is voor ons het meest treffend in de Weensche publicaties: dat zij ons opnieuw
voor oogen stellen, hoe op stuk van zaken één man als het ware maar op een knopje
hoeft te drukken en heel de gruwelmachine komt in werking. Daar was nu in dien
heerlijken zomer van 1914 één groote mijnheer in Weenen, met 'n paar
vertrouwelingen in het complot, die besloten had, dat ‘het’ nu moest gebeuren, in
wiens berekeningen en plannen ‘het’ nu tot noodzaak geworden was en die in staat
was, bijna zonder moeite ‘het’ tot stand te brengen. Doordat die ééne man zoo
redeneerde, werden als met één slag alle plannen, alle verwachtingen van vrijwel
alle andere menschen op de wereld verijdeld, hun geluk vernield, hun leven opeens
van geen waarde meer. Natuurlijk was 't niet voor het eerst in de wereldgeschiedenis
dat dit zoo gebeurde, integendeel sedert de tijden der Assyriërs en Babyloniërs is het
niet anders geweest, maar wij hadden vóór den oorlog het gevoel dat het niet meer
kon en nu hebben wij nog veel sterker het gevoel dat het niet meer mag.
Hoe het te beletten? Wij weten het allen: door den volkenbond. Maar zie nu, dat
in deze korte maanden na den oorlog van alle kanten het felste wantrouwen blijkt
tegenover dien volkenbond, zooals die tot stand gekomen is en die de eenig mogelijke
was onder de bestaande omstandigheden. Frankrijk wantrouwt den bond, want het
sluit een defensief verdrag met Engeland en Amerika, dat volkomen overbodig, zelfs
schadelijk is binnen het kader van den bond. Iralië laat zijn ‘grooten dichter’ toe een
volkomen anti-volkenbondrechtelijke campagne te ondernemen. België hecht niet
de minste waarde aan den volkenbond, want het begeert ons Limburg en
Zeeuwsch-Vlaanderen of een militaire overeenkomst met ons, uit vrees voor een
overval uit het oosten, maatregelen die volstrekt overbodig zijn in het kader van den
volken-
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bond, en het gaat zoo ver van het innig verachtelijke middel der geheime agenten te
gebruiken om ons Limburg af te troggelen, alles uit diep geworteld wantrouwen in
den volkenbond. En ten slotte zijn de Nederlandsche militairen niet minder
wantrouwend, als zij onder commando van generaal Snijders een congres organiseeren
tot versterking onzer weermacht. een congres dat totaal buiten het gevoelsleven van
het Nederlandsche volk omgaat en waarop - helaas ook zij! - eenige hoogleeraren
zich compromitteeren door op den volkenbond af te geven. Goede hemel, men hoeft
waarlijk niet te komen vertellen dat dit geen model-volkenbond is! Dat weten wij en
dat weet Wilson ook wel. De Duitschers hebben toen de oorlog uit was, een prachtig
plan voor een volkenbond gemaakt en gepubliceerd; ja wel, maar de Duitschers
waren verslagen en als zij dat niet waren, dan zou hun volkenbond er zeker niet
mooier hebben uitgezien dan deze. Geklukig dat wij dezen hebben en niet dien welken
de Duitschers in dat andere geval gemaakt zouden hebben en die onder de ijzeren
heerschappij van Ludendorff zou hebben gestaan! Deze volkenbond is door Wilson
gered uit de veroveringsneigingen van sommige overwinnaars en als zoodanig kan
hij de kiem vormen van een beteren bond, ook al spelen voorloopig Engeland en
Amerika in dezen de baas, mits men ze van alle kanten een weinig vertrouwen schenkt.
Hij zal niet alle oorlogen tegenhouden, maar hij kan er eenige tegenhouden en dat
is reden genoeg om hem niet belachelijk te maken. Natuurlijk kan hij er nog niet toe
leiden dat de volken hun bewapening afschaffen, maar hij kan er wel toe leiden, en
leidt er inderdaad reeds toe, dat zij hun bewapening niet uitbreiden. En intusschen
kan aan de ontwapening gewerkt en de volkenbond-bepalingen kunnen verbeterd
worden als gaandeweg de oorlogs-psychose, die moeilijk in een half jaar tijd
verdwenen kan zijn, is uitgesleten. Dat zal echter zekerlijk niet geschieden wanneer
de bond van alle kanten gewantrouwd en belachelijk gemaakt wordt.
Dit brengt mij tot mijn slotwoord over de quaestie tus-
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schen ons land en België hangende. Na alles wat hierover geschreven en gezegd is
en nog nimmer wordt, zijn hier niet veel woorden noodig, want ten slotte denken wij
in ons land allen daarover gelijkelijk, d.w.z. wij gunnen België - ondanks de
schaamtelooze circulaire in zake de Limburgsche propaganda en andere
onwelvoeglijkheden - alle noodige economische verbeteringen en waarborgen voor
zijn veiligheid, maar geen handbreeds Nederlandschen grond en geen Nederlandsch
burger, enkele, zooals ons kamerlid Groenendaal, uitgezonderd. Edoch, dit alles moet
dan toch geregeld worden binnen het kader van den volkenbond, waartoe beide
landen binnenkort zullen toetreden. Het is inderdaad niet te ontkennen, dat als wij
Limburg niet verdedigen en België van het oosten aangevallen wordt, dat land aan
groot gevaar bloot gesteld is, en, als men redeneert in de gedachtensfeer die met een
volkenbond geen rekening houdt, is het zeer begrspelijk dat men ginds een militair
verbond met ons wenscht. Wij zouden het voor en tegen daarvan inderdaad ernstig
moeten overwegen en de beslissing zou zeer moeilijk zijn. Nu echter is de volkenbond
er wel en al maakt hij alle oorlogen voor de toekomst niet onmogelijk, hij schept wel
de mogelijkheid om door gezamenlijk overleg tusschen zijn organen en de
belanghebbende partijen maatregelen te treffen die onze veiligheid en die van België
- want de eene is onafscheidelijk van de andere - waarborgen, zonder iets af te doen
op onze souvereiniteit en onze neutraliteit. Duidelijker gezegd: er moet aangewerkt
worden op een regeling die het ons mogelijk maakt om bij een eventueelen aanval
van een hersteld Duitschland op Frankrijk en België (want daarvoor is men immers
bang daarginds) onze neutraliteit te bewaren, voorzoover een land binnen het kader
van den bond neutraal kan zijn bij een verbreking van den bonds-vrede door een
mogendheid, zonder dat daardoor België's en Frankrijk's veiligheid wordt in gevaar
gebracht.
Groningen, 25 September.
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Leestafel.
Dr. A.J. van Pesch en Dr. N.L. Wibaut-Isebree Moens. Natuurkennis voor
de Huishouding. Voornamelijk ten gebruike bij het Onderwijs aan
huishoudscholen. Tweede Deel. J.B. Wolters, Groningen, den Haag. 1919.
Dit Tweede deel van ‘Natuurkennis voor de Huishouding’ omvat de Plant- en de
Dierkunde. In een voorbericht deelen de schrijvers mede, dat zij voor de warenkennis,
die zij aanvankelijk in dit deel hadden willen onderbrengen, een afzonderlijk deel
reserveeren. Voor groenten, vruchten, vezelplanten enz. verwijzen zij naar dat
afzonderlijke deel. Daardoor is de ‘huishouding’ in het thans voor ons liggende deel
wel zeer op den achtergrond geraakt; het is meer een algemeene inleiding in de planten dierkunde geworden. Het komt mij voor, dat de schrijvers in het geven van deze
inleiding zeer goed geslaagd zijn. Zij hebben op gelukkige wijze het juiste midden
weten te houden tusschen de twee gevaren die hen dreigden: aan den eenen kant dat
van te oppervlakkig en daardoor te onbelangrijk, aan den anderen kant dat van te
moeilijk en te onbegrijpelijk te worden voor de lezers, voor wie het boek bestemd
is. Ook leerlingen van andere dan van huishoudscholen zullen met vrucht en met
genoegen van het boek gebruik kunnen maken.
W.
Onze Uitrusting. Een Levensboekje voor Jongeren. In opdracht van de
commissie voor de geschriften van den Nederlandschen Protestantenbond
samengesteld door Dr. C.E. Hooykaas. Met medewerking van Prof. Dr.
G.J. Heering, Mej. E.C. Knappert, Prof. Dr. J. Lindeboom, Dr. H.L. Oort
en Prof. Dr. K.H. Roessingh. N.V. Uitgevers Mij. voorheen P.M. Wink,
Zalt-Bommel. 1919.
Dit is een boekje voor ‘Jongeren’. Mej. Knappert spreekt in haar bijdrage uit, dat zij
hierbij hoofdzakelijk aan leden eener Christelijke studentenvereeniging heeft gedacht,
en hoewel de andere schrijvers het niet uitspreken, schijnt dit bij de meeste hunner
ook het geval geweest te zijn. Slechts de Heer Hooykaas geeft eenige kleinere
bijdragen, die voor eenvoudiger, minder ontwikkelde lezers bestemd schijnen te zijn.
De opdrachtgevers hebben blijkbaar bedoeld dat het
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boekje een ‘Levensboekje’ zou zijn. Of het voor ons liggende boekje dien naam mag
dragen betwijfel ik: het bevat een aantal opstellen die zeer goed zouden kunnen
dienen (misschien gediend hebben?) als inleiding voor een bespreking op een
christelijke Studentenconferentie, ernstig van toon en inhoud, maar die niet bestemd
zijn om door het leven gedragen te worden. Het volgend jaar brengt een nieuwe
conferentie.
Ik zeide dat het boekje bestemd was voor leden eener Christelijke
studentenvereeniging. Mej. Knappert zegt: der Vrijzinnige Christelijke Studentenbond,
zooals trouwens te verwachten is van een boekje uitgegeven door den
Protestantenbond. Maar men kan met genoegen constateeren dat het den meesten
schrijvers niet te doen is geweest om propaganda voor partij of richting, maar alleen
om versterking van het godsdienstig leven, en dat zij daardoor bijdragen hebben
geleverd, die ook aan de leden der N.C.S.V. ter overweging kunnen worden
aanbevolen.
W.
Dr. K.H.E. de Jong. Das Antike Mysterienwesen, in
religionsgeschichtlicher, ethnologischer und psychologischer Beleuchtung.
2 völl. umgearb. u. stark verm. Aufl. Leiden. E.J. Brill.
Het nieuwere onderzoek naar het ontstaan van het Christendom heeft een groote
belangstelling voor het mysteriewezen in het Helleersche en Hellenistische tijdvak
gaande gemaakt. Een verband tusschen deze twee historische verschijnselen aan te
nemen lag voor de hand; het vraagstuk van dit verband moest in elk geval gesteld
worden. Maar ook tot kennis van de Grieksche en Hellenistische mentaliteit, en dus
voor de geheele antieke kultuur, is een begrip van het mysteriewezen van het grootste
belang en niet het minst voor de kenris van het religieuze bewustzijn der menschheid
in het algemeen. Dr. de Jong heeft in zijn boek, dat in tweede vergroote uitgave
verschenen is, verzameld al wat omtrent dit onderwerp in de oude literatuur is te
vinden, en heeft daarmede in verband gebracht een groot aantal gegevens, niet slechts
uit de Egyptische eerediensten, maar ook uit de magische praktijk en het godsdienstig
leven der minderbeschaafde volkeren, terwijl anderzijds de verschijnselen van het
okkultis ne ter vermoedelijke verklaring van sommige hoofdfeiten der inwijding
worden aangevoerd. Met groote voorzichtigheid gaat de schr. hierbij te werk; Du
Prel's geestvol geschrift (die Mystik der alten Griechen) geeft niet zelden daarbij een
aanwijzing omtrent de richting van het onderzoek. De in het boek geciteerde literatuur
van oudere en nieuwere schrijvers is zeer omvangrijk. Grootendeels bestaat het boek
uit een toelichting der bekende plaats van Apuleius over zijn inwijding in de
Isismysteriën.
B. de H.
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Willem de Mérode. De Overgave. Baarn. E.J. Bosch Jz.
De toon is fijn, teeder, naar het mystische; ietwat verfijnd ook, verteederd en in het
gevoels-mystische. De titels der gedichten wijzen aan in welke sfeer van denken en
verbeelden de dichter gaarne toeft. Dialogue mystique, De doopeling, De antichrist,
De genezende, Heiligen, Extatische nonnen, Engelen, Ganymedes, Narkissos, Eroos
tot de ziel, Fra Angelico, Toorop, De hemelroze, Maria-liederen, De overgave,
Aandachtig gedicht enz. Er zijn echter ook: De boer, en: De mijnwerker. Het gedicht
Engelen vangt aan met deze strofe:
Zóo gezwind kon nooit een vogel vliegen
Als hij stort door alle heemlen heen.
Maar hij voelt zijn vallen als een wiegen
En de sferen rimpelen alleen.

Niemand zal ontkennen dat deze verzen even zuiver zijn als beeldend. W. de M.
heeft het Fra-Angelische als zijn dichtelijken toon. Zoodra hij daar vermag in te
komen, zoodra het hemelsche hem aandoet, heeft hij een eigen geluid. Het is moeilijk
zoo zuiver te blijven van begin tot einde; daarom verliest soms een versregel de
egaliteit, die zich over het gedicht uitspreidt als een middaglicht. Bijv. in het tweede
gedicht van ‘Engelen’, zijn de eerste drie strofen, even zilverig als het door mij
geciteerde; maar de vierde regel van het vierde koeplet verliest op eens den toon der
sereniteit:
En hij kweelt zijn heldre hooge noten
Of hij heel zijn weeke ziel verzong,
En hij voelt: ik kom als stroom gevloten
Tot heur hart; en klatert frisch en jong.

De vijf laatste woorden zijn niet meer in hetzelfde licht gezien als het voorafgaande.
Niet karakteristiek, sterk, forsch, niet uit een tijd die in konflikten voortbeweegt,
niet uit een verscheurdheid van 't zielewezen, maar uit de stille eenzaamheid van het
onwereldsche klinkt het gedicht van dezen dichter, dien wij, al is hij geen sterke
persoonlijkheid, toch wel een echt dichter achten. Muzikaliteit is het element dezer
poëzie:
Hoe schuchterlijk uw trage voeten gaan
Door wazen glans en zwevende avondschauwen.
Gij zijt een teedre bleekte in de blauwe
Geheimen van de duisterende laan.

De atmosfeer waarin W. de M. zich beweegt gaat midden tusschen twee gevaren
door: het salon-mystische en het pervers-mystische. Het is een gave van geestelijke
gezondheid om deze beide te vermijden; welke gave verkregen wordt doordat op de
ervaarbare werkelijkheid
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van het leven de oogen open blijven. Uit dit oogpunt zijn de verzen, die een meer
realistischen toon hebben, verdienstelijk, maar zij hebben niet de eigenheid van de
andere. Vergis ik mij zoo ik in sommige (bijv. in Ikaros) een naklank van Geerten
Gossaert verneem? Dat W. de M. toch ook hier een eigen geluid voortbrengt, hoor
ik in ‘The blue boy’: Ik draag het leven in zijn rijksten tooi - dat eindigt met het
kernachtig woord:
't Leven is heerlijk als het wordt genómen.

De smaakvolle bandversiering van het bundeltje door Jan van der Zeeuw, herinnert
even aan Beardsly, maar is toch vrij van hetgeen in B. verwerpelijk is. De schuilnaam
van den dichter stemt met zijn werk overeen.
B. de H.
Late liefde. Liederen en sonnetten door Hélène Swarth. A.W. Sijthoffs,
Uitgevers Mij., Leiden.
Liefde en klacht zijn de motieven van Hélène Swarth's poëzie. Zij heeft deze omgezet
in dat breed vloeiende, golvende rhythme, dat wij aanstonds als het hare herkennen
en werkt met woorden, aan wie een zuidelijke klank en schoonheid is. Zij is een der
nazaten van Petrarca ook hierin dat het oude motief haar steeds weer tot dichten
beweegt en in dit opzicht haar inspiratie onuitputtelijk is - al bevreemdt het ons dat
door geen wereldgebeurtenis of levensbezinning haar inspiratie is gewijzigd of
verbreed. Dat H. Swarth nog instaat is een klankrijk en schoon gedicht te schrijven
blijkt wel uit de volgende kwadrijnen:
't Is niet de zon, die àl nu komt vergulden,
't Is niet de wind, die àl melodisch maakt,
't Zijn bloemen niet, die blij mijn handen vulden,
Het is geen vrucht, die zóó naar vreugde smaakt.
Het is mijn liefde en alles kan ik dulden
En àl wordt mooi, zoo zij mij niet verzaakt,
Wier sluiers al met blauw en goud omhulden,
Wier tooverroe verheerlijkt wat zij raakt.

B. de H.
Karel van den Oever. Verzen uit oorlogstijd. 's Hertogenbosch. Teulings
Uitgevers Maatschappij.
Idem. De zilveren Flambouw, Antwerpen, Uitgevers Mij. Mercurius.
Voor dezen Vlaamschen dichter is de vaderlandsliefde een godsdienst, zij is liefde
voor den grond, de historie, het volksverband, de taal, de
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herinneringen, en wat niet meer. Maar zal een dichtwerk belangrijk worden dan moet
al het bepaalde en bijzondere daarin tot een algemeene en groote menschelijkheid
zijn verheven, en deze hoogere gestemdheid vonden wij niet in deze gedichten.
Integendeel, de niet-Vlaamsche meevoelende lezer, die dus niet ontvlamd is zoo hij
den naam Vlaanderen tegenkomt, acht deze bijzonderheid van het gedicht een
beperking en begrijpt dat deze dichter niet tot volle menschelijkheid is gekomen.
Slechts binnen de landsgrenzen is zulk werk genietbaar, daar ook de dictie en rhythme
een zekere houterigheid hebben, die ons provinciaal voorkomt en met den inhoud in
overeenstemming zijn. Alle wijsgeerige breedheid is bij dezen dichter afwezig. Wel
vermag hij soms aardige regels te componeeren, waartoe de Vlaamsche woordenschat
dienst bewijst, maar toch verheft zich ook in de godsdienstige verzen deze kunst niet
boven het kleinsteedsche. Toch mag ook dit werk met zijn lokale kleur er wel zijn,
als het maar geen aanspraak maakt op buiten-Vlaamsche waardeering.
B. de H.

Onze Eeuw. Jaargang 19

129

Verre stemmen
Door R.B.
Leven, wat is Uw doel? Om leven te wekken? Waarom draagt gij dan alles wat leeft
naar verren Dood? Het wonder is gebeurd, het Leven is gekomen;
het lichtlooze is opengeslagen in dag en nacht,
het doode wit heeft zich ontbonden in trillende kleuren,
de hangende onbewogenheid is losgebarsten in razende beweging.
En nu golft daar het leven, krullend om zichzelf, rollend, stormend, en niet te keeren;
doorzeefd van eeuwige leegte; de leegte, die altijd wint, die verplettert zonder druk;
de machtige, die alle beweging wegademt in eigen ijlheid. Waar zijn de goden?
Drinken hun verre blikken der aarde beweging? Zijn onze kleurige gevoelens hun
een spelend wisselfiguur, een schuiven in eentonige verwording, zoo eentonig en
altijd gelijk, dat ze het vallen laten uit hun aandacht, een oud brokje mozaïk meer
niet, levenloos en lang versleten.
Toch zijn ze veelvuldig de offerdampen, die stijgen tot de goden; die als lange linten
de arme in aarde gevangen elementen verbinden aan hun oorsprong. Veelvuldig zijn
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ze, de offers der menschen. Waar zijn de goden, die in genade de offers aanvaarden?
Zijt gij onze God, gij Alleven, dat leven stuwt in ons allen; dat het hart doet kloppen
der geurige aarde, het leven doet dreunen door de hemelhallen. Door het heelal jaagt
uw kracht, Uw spanning siddert door de ruimte.
Stil ligt gij Alleven, in onbewogen goddelijkheid; middelpunt, dat zijn stralen
uitstootte, en bestond door dien daad, kracht der bron die in droppels verspat, verblindende greep, die schichten van licht uitwaaiert om zich rond, zoete kern van alle wezen. Diep, oneindig diep is de gouden hoorn van het leven geboord in Uw verre
eeuwigheid. Stil ligt gij Alleven; Uw stralen glijden in vreemde werveling; de stralen, die U tot
de kern uitéénbuigen en verdeelen; de stralen, die elkaar snijden of doorschijnen, die
elkaar stooten of trekken, of sidderend samenglijden; die in warreling elkander
wonderbaar binden, uitgemeten tegen elkaar als de kleuren der regenboog. Zij zijn
het, die vlechten het warrige leven, die brandend boren diep in de aarde en tot U
keeren in wijde bogen en genezen gaan tot liefde.
Liefde is het terugkeeren in het Alleven zelf, de stervende zoekt verwonderd zijn
haat.
Liefde is de weg terug,
liefhebben is gewillig zijn,
liefhebben is het wegschenken der schatten op den jongen heenweg vergaard,
liefhebben is vergaan in vreugde, vergaan in hartstocht vergaan in het hart van den
ander als in een wijd meer, heel dicht aan de oneindige zee;
liefhebben is zich deelen aan velen en stervend verstuiven zoo licht in den wind,
Zooals de ader van goud ligt in de rotssteen, zoo ligt
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de Liefde vast door het leven. Alles gaat den weg terug.
Waar man en vrouw in liefde sterven, daar zijn duizenden, die liefhebben met
dezelfde liefde.
Wij zien niet de Liefde; wij zien die duizend kleine vlammen, die opgaan en
neerslaan als flikkerlichten.
Zoo spiegelt en verliest zich de zon in droppels die vergaan.
Als de droppels zijn wij, wij spiegelen en vergaan; wij leven, opdat de strijdige
stralen hun weg nemen door ons, ons voerend diep in de rijkdom der stof en hoog
naar het goudene eind.
Jong als het Leven zijn zij, de oergevoelens van boosheid en licht; onverwinbaar
zijn ze allen! In eeuwigheid trekken ze rond zich wat leeft; en in eeuwigheid zullen
de menschen zich vinden, stooten en verdelgen, de groepen zich vormen, al waar de
banen zich vinden of verstooten. Eeuwige wisseling om stille gelijkheid.
Zoo leven de wirrelende bladen rond stillen stam, en het is de koorts van het leven,
die de stille stammen doet bewegen voor onze oogen.
Als breede ringen van metaal liggen de groote gevoelens zwaar in het spoelende
leven.
Stil ligt de Dood en zacht schuiven wij onder zijn schaduwen; maar het is ons, als
waren wij in angst gebonden, als viel de Dood overmachtig over ons. Zoo hijgt de
aarde, als zij wentelend wacht op het stijgen der zon. Leven grijpt om Dood, en in
oude omarming liggen Leven en Dood om de zachte eeuwigheid. Van verre lijkt
alles zoo stil en zich altijd gelijk.
Maar de Tijd duwt ons neer in het suizen der wenteling.
Knellend en vast ligt de Tijd om ons, levenden. Langs den Tijd trekken wij ons
voort en met den Tijd meten wij onze dagen af tegen de dagen van anderen.
Pas als de tijd ons los gaat laten, wordt hij onwezenlijk als een zwevende
zonnestraal. Wie vraagt er als het leven gaat vervloeien naar de lengte der dagen?
Wie vraagt er dan: Hoeveel dagen bezat ik mijn liefste? Wij danken alleen: Hoe groot
was onze liefde!
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De levende mensch zegt: ‘de Tijd is; hij staat recht voor mijn halfblinde oogen’.
Trek den tijd uit ons leven, trek de sluisdeur uit het duwende water, en alles vloeit
samen.
Als een wig is de Tijd gewrongen in het Eéne en deelt het in tweeën voor altijd.
De Tijd remt, knot en beschermt. Hij is als de hooge haag tusschen de tuinen der
gelieven. Zonder remmenden Tijd zou alles zijn, - zou alles zijn aanvulling vinden,
zou alles zoet tot witheid vergaan.
Al wat leeft zoekt blind met uitgestoken handen, en de Tijd schuift scheef op
elkander de zoekende handen en de dingen, die zij zoeken. - Zoo voelt het de levende.
De stervenden zeggen: onze handen hebben gevonden, al wisten wij het niet; alles,
waarnaar ons hart heeft gehongerd, is ons toegevloeid uit tijdelooze bron.
Want buiten het Leven vallen ze los de banden van den Tijd. Leven roept leven
en wacht op geen uren.
Wie bloeien moet tot leven, trekt tot zich uit vreemde verten nieuwe gestalten, die
hij lief wil hebben. En de kleurige bladen schikken zich om het hart en worden samen
tot levende bloem. De bloemen overgroeien en bedekken vele andere; zij deelen zich
weer, om te vinden de jonge vereeniging met levende harten, of het alwijs vervloeien
in het verlorene.
Het Leven blijft als een veld, waar zoo dicht de bloemen staan, dat het veld steeds
vormt éénzelfde beeld.
De in zichzelf bloeiende menschenharten, zij bloeien bij zonneschijn, zij bloeien
bij regentij, en zij worden niet wijzer door gebeuren van anderen. De bewogen
verhalen der lange eeuwen zij snorren ons eentonig als het oude spinnewiel, en leeren
ons niet.
En ons gebeuren, het zal het leven van jongeren niet rijker maken.
De zee deint vandaag, zooals zij deinde zooveel duizend jaren lang.
Wij zijn als kinderen in wijden kring. Wat de één laat vallen, raapt de ander op;
het liedje, dat de ouderen ver-
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veelde, verrast weer de jongeren; verblijdende vondsten vindt een ander na ons; ééne
en dezelfde vreugde golft langs allen; alles gaat van kind tot kind, niets kan verloren
gaan.
Geeft gewillig Uw gaven over aan reikende handen.
Leven moeten wij, leven ten einde ons rijk bestaan.
Zoekt niet daarbuiten, wat er is in Uzelf.
Zoekt niet Uw hemel, ver boven de aarde. Het Leven is hier en de Hemel is hier.
Nooit zult ge zijn een der eeuwige machten, maar het is u gegeven, te tasten hun
kracht.
Het Leven reikt niet hooger dan het Leven zelf; het Leven bloeit in zichzelf terug;
het stijgt hoog, om neer te slaan in het Leven.
Zoo zal eens de top van den trotschen, den hoogsten boom van 't woud, zich keeren
in deemoed tot de lage aarde.
De hemel is hier. De Hemel is in liefde en geluk, in hartstocht, in smart, in gemis,
in dwaling, in overgave. De Hemel ligt in het stervensuur. De uiterste overgave opent
den Hemel.
Klagen wij niet: wij dwalen en hebben geen moed meer.
Dwalen is goed in zichzelf. Het maakt ons week als een jonge stam en houdt ons
dierbaar aan de harten van velen. Dwalen, dwalen, zoekend en roepend! Dat slaat
ons met vergezichten, die verscheiden zijn, en geeft aan ons doel oneindige waarde.
Klaagt ze niet aan, de kleine rampen van allen dag. Ze zijn goedmoedig. Ze dansen
voor ons uit en trekken onze oogen af van den afgrond in ons. Godenvreugd wordt
gauw te zwaar. In sprankelende doorzichtigheid staan we onbeschermd tegen onszelf;
geen verlangen meer, dat jong voor ons uit de toekomst inrent; weggebrand onze
aardewortels, weggeschenen der menschheid banden, gedronken door glans staan
we, met in ons zwaar de Dood. Wie in te heldere dagen leeft, wordt zoo moe van het
zoeken langs den einder. - De kleine rampen, zij beschermen ons tegen te fellen
vreugdebrand. En als de groote smart
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moet komen, nemen ze ons bij de hand als lastige kinderen. Ze dwingen ons terug
tot de menschen, als we verdwalen willen in effen leed.
Beklaagt niet al Uw naasten, Uw dagen lang. Wie kent de rust der gebrokenen?
Wie weet de steilte der eenzaamheid, het gouden leven van vreemde smart?
Smarten zijn als de zwarte rotsen, zij gooien gouden vuren op uit hun geheimste
gronden.
De mensch vreest vreemde smart.
Licht draagt ge Uw eigen kind, waarom beklaagt ge andere moeders zeer?
Leven is veelheid; door tegenstelling is de éénheid gescheurd.
Het wonder des Levens is gebeurd in ons allen; en wij moeten ons eigen licht en
donker proeven tot verzadigens toe; het spel van licht en schaduw onherroepelijk ten
einde spelen.
Het groote leed is de tegenstelling van Dood en Leven in ons hart, verzinnelijkt
in gebeuren of uitgeleden in stille angst.
Angst is als het lezen vooruit in het komende leed, als het breken van den vallenden
slag.
Een troost is het ons, dat geen telle leeds door 't ééne hart een tweede maal geleden
wordt, en dat de uren van angst als zware droppels vallen op onzen weg en de kruik
verlichten, die wij dragen.
Zoolang als het bloed klopt door ons leven, zal de tegenstelling zich vastgrijpen
in ons hart.
In de tegenstelling zal ons leed en onze vreugde zijn; door haar wordt het donker
uitgewogen tegen het licht.
Ik denk aan U, stalen naturen, die zijt als vlakten van koude in de menschheid; die
alle steun kunt verachten en verwijzen, die gekeerd zijt in Uzelve.
Gij durft willen met Uwen wil, maar gij moet den drang der elementen volgen,
evenals de buigzamen, de gebrokenen, de zwakken.
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Denkt aan de oogenblikken, toen gij gelicht waart uit Uzelve, toen Uw eigen blinde
wil niet was, toen er uit U geboren moest worden. Gij waart als het stof in den storm
als de vervallen schuur, doorstriemd van regen, doorgierd van wind, doorzeefd van
licht.
Gij moet bloeden uit de vele wonden, waar eens U martelden Uw metalen deugden.
Geeft U over, met gebonden handen, juist gij, want U zal de overgave oneindig
zoet zijn.
En anderen zijn er, die zijn als vloeiende vaten, die hun eigen inhoud niet durven
verdragen.
Bewaart iets van Uzelf, wilt gij dat er eens een warme, zwaarroode wijn vloeie
van U naar de dorstige menschen.
Juist U zal het een vreugde zijn, Uzelve te bewaren.
Zoovele harten er zijn, zoovele vormen van liefdegeweld.
Er zijn er, die gedwongen worden tot elkaar door de kracht der jonge gezonde
aarde zelf, die groeien ineen, die bloeien moeten in zonnekracht. In hun samenzijn
is alle leed en alle zaligheid.
Er zijn er, die zijn als zonnige weiden, die zich voeden uit de zon, die geven nooit
te veel en nooit te weinig, breeduit in hun bestaan zonder eigen wenschen. Zij doen
de teere levensvreugden groeien in haar warme aarde, en voeden het krachtelooze
tot overvol levensbezit.
Er zijn er, die geven, schatten zonder eind, die niets bewaren kunnen, omdat hun
liefde te wijd is voor één menschenhart. Ze zijn als kruiken van albast, waarin de
liefde te hoog staat.
Houd hen niet tegen, gij kunt het niet. Te ver kan geen liefde gaan.
Als alles gegeven is, is de Dood daar; oneindig zacht neemt hij dat lieve leven aan
zijn hart; het tot liefde gewordene mag vergaan in liefde die oneindig is.
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En er zijn er, in wie het Leven zachtjes spreekt, die de laatste uitloopende golven in
zich stil doen worden, om te zoeter het los worden te tasten, de doodsoplossing te
voelen in het leven.
Wie gewillig is aan de Liefde, die zal in pijn zijn, vele van zijn dagen, maar iedere
nederlaag aan de liefde geleden, zal hem zalig zijn.
Alle gezonde gevoelens zijn schoon in hun waarheid, schoon in zichzelve of in hun
gevolgen, of ze roepen tot de aarde of naar den hemel.
Het is schoon om aan te zien, een sterke, beklemde jeugd, omdat we weten, dat
eens de oevers scheuren moeten, en de breedte genomen wordt, al was het ook in 't
laatste uur.
Het is schoon, een kracht te zien, voor zichzelf verborgen, omdat we weten, dat
eens die kracht zichzelve openbaar zal worden. Alle goud in ieder hart wil gevonden
zijn.
Het is schoon, een mensch te zien in lichtenden waan; we buigen ons voor den
moed, die eens dien waan zal scheuren vanéén.
Het is schoon een mensch te zien, hard in zuiver klaar geluk. Wij hebben hem lief,
om het lijden dat eens dat geluk zal nemen uit zijn hart en het hoog hem vóór zal
houden als een levende zon. Waarom zou de mond met woorden kleeden de gevoelens, die het hart niet heeft
voldragen?
Leeft waar ge staat. Ge kunt het uitzicht van een ander niet grijpen, zonder het
Uwe te verliezen.
Kijkt vóór U, daar waar Uw horizonten schooner zijn dan schoon.
Erbarmelijk zijn de menschen, die in zieken overmoed klampen en glijden, om de
ééne rotspunt te bereiken, voor hen onbereikbaar.
De rotsen zien uit, hoog over hun gonzende vasthoudendheid.
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Zie naar de rotsen.
Eenzaam en koud staan de hooge spitsen; zij eischen meer zon dan de beveiligde
kleine punten ooit kunnen verdragen.
Zie naar den hoogsten berg; zie zijn breed-bezonde flanken, en zie, hoe de
plakkende vochte schaduwen zijn donkere zijde bekruipen. Wie veel gouden zon wil
drinken, moet veel schaduw kunnen dragen.
Weest blij met Uw rijkdom. Wonderrijk is alle leven.
Waar blijft het groote onderscheid tusschen de menschen. Zie het eeuwige geven
van allen, vroeg of laat; het algeheele offer, dat ieder levend hart moet brengen. Aanzie ze gulzig Uw gebreken, zooals de man, dronken van kracht, de vele boomen
aanziet, die hij vellen mag.
Wilt den jongen hoogmoed kennen, om later den deemoed lief te hebben.
Grijpt het aan het schoone Leven, om hem te vinden, den schoonen Dood.
Laat vele Uw krachten zijn, die geuren naar de aarde; laat de tafelen buigen onder
Uw gaven; een breed offer is groote zaligheid.
De Dood komt voor ons allen.
Vul uw stad met gouden schatten. Eens zullen de muren zuchten en de wallen
breken; kermen zult ge van vernedering, als de Dood zijn eerste overwinning op Uw
hooge zelf behaalt.
Maar na jaren zult ge U buigen voor den machtige, en na vele jaren en jaren zal
het buigen U een wellust zijn. Een wellust zal het U zijn, als zacht en geluidloos vele
wagens de schatten wegrijden uit Uw rijke stad. De overwinnaar zal zachtmoedig
zijn. Veel stille rechtvaardigheid is in leven en sterven. De dag der vreugde komt voor
allen. De dag der verdoemenis komt voor allen, als ons werpt in het stof eenzame
Angst, de ruwe voorrijder van den Dood. Langs zijn weg vindt de Dood de vernietigde
menschen en hij heft ze op in genade.
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Wie veel leed en boete zoekt, zijn leven lang, hij betaalt langzaam en in kleine munt.
Wie hard is van hart, hij betaalt in ééne stervenspooze met het zuiverste goud.
Wie in zichzelf gevangen is, valt het uitvliegen zwaar,
Wie veel leed aan de liefde, hij verliest zich zoo zacht.
Wie zijn beker vulde met zwarten drank, hem zal de Dood den witten drank
schenken, de beker vullend tot den rand, zoo, dat wit en zwart te zamen verschuimen
tot het kleurenlooze;
en wie leefde in goudglans, hij zal der aarde glansen noode missen; als nachtezwart
is hem het stervensuur, opdat hij gaande door den nacht, de schemering der
oneindigheid schoon zal vinden. In den Dood is alle oplossing, alle volmaking, alle rechtvaardigheid, alle boete,
voor wat het Leven nog liet aan wonderen, halfheid, onrecht en zonde.
Hij komt zelf, de Dood, om het wonderwitte licht te stralen over oude dingen.
Wij hadden verloren en zijn niet arm geworden, wat ons lief was, bleef nagloeien
in ons; wat klein gebeuren scheen, werpt nu eerst zijn zware slagschaduw neer; alle
dingen, die het hart voorbijgingen, stuwen binnen en worden tot bloedeigendom.
Hoe rijk was ons leven!
De doode jaren vallen weg als geleegde schalen, en de geuren des levens stijgen,
overgolven elkander en worden één.
De groote vlam mag uitslaan, die ons aardezwaar bestaan zal verteren, en de vlam
zal haar hoogste hoogte bereiken.
Wij zullen dan zijn, zoo volgestroomd van liefdelicht, dat wij de aarde gedrenkt
zien in dien gloed, de rimpels van wrok weggestreken van haar lief gezicht.
Dan zal ook de kleinste mensch een god zijn.
Dan zal het Leven machteloos van hem wijken, dan zal hij geduldig de handen
openen en alles vallen laten, wat hij eens verwarmde aan zijn hart.
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Woelige liefde en in zichzelfgekeerde onwil komen onstuimig aandringen op hem,
- en hun mond zal de woorden niet spreken, hun handen zullen de gaven niet reiken.
In de groote stilte vallen ze weg, al de stroomen, die aanruischen vanaf het hooge
Leven. De aardewolken, die aanvaren op hem, blijven hangen in roerlooze luchten,
onmachtig ooit in eeuwigheid af te dekken het licht, dat straalt van die witte rust.
De stilte blijft als een walle opgetrokken om hem.
Hoog, hoog moet het water staan, om zijn oevers te overspoelen. Het kleinste
bergmeer en het wijde meer der lage landen, ze zullen geluidloos week de eigen
grenzen overvloeien en ze zullen de weelde weten, van overvol te zijn. Is ons leven als het stille ontvouwen der bloemen, of als het plotse openslaan van
korte lichten, voor allen is het een uitbreken van de wezenskern.
De wenteling van het leven verijlt in ons het troebele der tweeledigheid, en met
angst en verlokking doordringt ons het Alleven.
Als de groote angst ons wezen geheel bezit, is het aardsche geleden. In de
ontzinnende werveling, naderend het centrum der doodelijke stilte, wordt de kern
genezen tot glazen zuiverheid.
Daar voor de poorten van het Alleven mag zij vinden haar aanvullingselement;
wat wij zochten, zochten, ons leven lang met onze arme krachten, onze kunst, onze
vreugde, onzen liefste, dat zal om ons zijn, wijd en zonder einde, zee van zaligheid,
zoover wij zien, zee die ons omspoelen zal en drinken onze klaarheid tot den laatsten
druppel.
Verloren in eenheid glijdt alles terug in de tot eenheid gebonden alzijdigheid der
bron.
Maar eerst in de stilte zal het Alleven voor ons opengaan, zóó diep en zóó licht,
dat het leven diep wegvalt van ons. Aan het hart van het Alleven zullen wij zijn, en
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we zullen zien recht dóór de stralen, waarlàngs wij zochten ons leven lang.
Stille schoonheid is in dat gouden hart, en zalig vallen wij in die diepe zekerheid.
Het koninkrijk der Hemelen ligt tusschen Leven en Dood, daar waar het Leven
zijn macht verliest en de Dood nog niet is weggedreven in het bewustelooze.
Alle leven gaat door het koninkrijk der Hemelen, het koninkrijk der Hemelen is
voor allen.
Waarom dan onrust, dat Uw liefsten nog op aarde zijn? Waar blijft de scheiding
van eenige jaren, als ge weet, dat Uw liefste komen zal, waar gij zijt in òvergeluk.
Bronzen klokken slingeren over ons uit, de woorden van het Leven!
‘Ik ben de duizendvoudige ontleding van het Eéne.
Ik ben áls duizend rivieren, gevloeid uit ééne bron.
Geeft U over, gij menschen gij zijt een deel van mijn kracht.
Geeft U over! Als uw hart moet lijden verdrinkt U in leed, en ge zult het zoete
vinden! dat op den bodem der dingen is.
Lijden wilt ge, gij allen!
Dood zijn de omstandigheden; ze leven alleen door Uw leven. Schuldeloos zijn
de menschen om U heen, Ze zijn niets als de verre muur, waarop Uw lichten en
schaduwen spelen en bewegen.
Menschen en dingen, zij wentelen om U rond en brengen pijn en vreugde, die U
waardig zijn.
Gij roept om leed; gij wilt het zwarte zien vloeien uit Uw hart, opdat de vreugde
te helderder zij.
Uw liefde wil de aardsche muren doen splijten; samen wilt ge uitgaan uit Uw enge
huis; gij moogt Uw liefste vóórgaan, om hem te zeggen, dat sterven goed is; gij
anderen, gij zult Uw liefste verliezen, om ver, ver over de grenzen te gaan in Uw
liefde en hem te volgen, waar hij ging, in allerzaligst samenkomen. Gij kunt niet terug. Bezielend jaagt het leven door U.
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Scheidende zult ge zien, hoe schoon Uw baan zich voltrok, in kruising van wegen,
door schaduw en licht, trotsch als de baan der zon tusschen wegwijkende
hemelruimten, Verdedigt U dan niet, als de zuiverheid van Uw wezen in pijn zich vrij wil woelen,
zij heeft de baan lief, die gij volgen moet, zij hoort het zachte roepen in alle uren en
trilt in U, bij de lokking van bet Alleven. Slaat wijd Uw ziele open! Hoe breeder de dalweg der rotsspleet is, hoe machtiger
de legers, die haar doorrijden! Geweldig dreunt de bodem onder den druk der ijzeren
voeten. Klank zal opgaan en de steenen grond zal willoos zijn. Als de zwarte wolken U vervolgen, om U weg te voeren, vlucht dan niet, maar
strekt hun Uw lichaam tegen! - Gij zelf ge hebt hen geroepen. En als de zon U drinken wil, lacht op tot haar, en geeft haar Uw oogen als twee
bronnen van licht.
Als de vreugde U grijpen moet, waagt het dan te stijgen in geluk, tot de duizelingen
U bevangen; hijgen zult ge in de sfeer der goden. - Ge klaagdet om vreugde! En als de stroom der vruchtbaarheid U breken wil, verdedigt U niet. - Gij zelf, gij
zocht hare oevers.
Hebt geen zorgen over de schoonheid Uwer vruchten. “Ik”, het Leven, ben het,
die baren wil! er ik wervel U mee in mijn vloed. Als de storm U breken wil, breekt dan tegen de broeiende, dampige, vochte aarde!
Weest willig in het sterven. - Sterven wilt ge in Uw heerlijkheid, stijgen in muziek,
vergaan in Uw liefste. Hoe wijd zal U de hemel opengaan! Houdt op met Uw kleinmoedige zelfverdediging.
Door U gaat de stroom, uit het Alleven vloeiende.
In U branden de vuren, door Mij ontstoken, En zoo wil het Uw ziel. De groote vloed, hij deint verder, eindeloos in zijn bedding van menschelijk leven.
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De vuren zij branden, en zij vragen niet, welk hout zij verteren. Geeft U over aan de eeuwige machten, aan de machten, die zijn als holzachte
nacht, als fluitende winden, als duikende stormen en als gesponnen zonneschijn.
Daar is Uw hemel, levende menschen!’ Ieder menschenleven is een lied vol zoete klanken; een fijn gespannen draad van
zuiver geluid, getrokken boven een begeleiding van aardsche somberheid, aangehouden boven het eentonig tusschenspel en neergetrokken door de zware
dissonanten, dat de oplossing te zuiverder zij. Wie klaagt er, dat het tusschenspel
maar kort mocht zijn, daar waar hij hoort het allerzuiverst slotaccoord.
Luistert gij allen goed, naar de tonen, die U lief zijn, want een oneindig verlangen
zal Uwer zijn, als de stilte gekomen is. Ze dringen op de geweldige massa's der beweging. Ze stuwen voort, ze breiden zich
breed uit, ze beslaan de wegen en de vrije velden, ze vullen de oude banen, de aarde
is hun eigendom. Werp U tusschen de gelederen, gij levende mensch; laat het
wachtwoord gaan door de rijen, Uw hart zal weten, dat de bevelen rechtvaardig zijn.
Leven, vreemde bloem, die wortelt in het grondelooze, die kleur draagt, ontvangen
uit het kleurenlooze; die steunt zichzelve te midden van ademlooze, verijlende luchten.
Zoo breedt de toon zich uit in de stilte, - zoo staat de zonnedag hel uit boven de
donkere pij der twee begeleidende nachten. Leven, edele schittersteen, de zon vangt ge op in Uw hart, en ge werpt haar uit
versplinterd in schichten van licht; hoog wordt Uw heerlijkheid gedragen, en ons
geboden op gronden van zwart-dof graniet.
Amsterdam 1917.
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De hoofdgedachten bij Boutens
Door Dr. H.T. Oberman.
Om Boutens te verstaan moeten wij terecht bij de Fransche symbolisten uit het laatst
der negentiende eeuw.
In het klaarzinnige Frankrijk was de dronkenschap der romantiek gevolgd door
de nuchtere strakheid der ‘Parnassiens’. Dezen waren ontwaakt tot de waarheid der
werkelijkheid, die bij de romantici nog enkel als treeplank voor den sprong naar het
ideaal gediend had. De behoefte aan het andere, het ongemeene, het geniale, had den
romantici den vrijen teugel doen vieren aan de verbeeldingskracht en alle vermogens,
van occultisme tot wetenschap, te hulp doen roepen. Het kon zoo niet blijven, deze
slinger moest terugkeeren; en toen kwam hij terug in de beginselen der ‘Parnassiens’,
met hun gestrenge maxime: ‘pas de sanglots dans les chants des poètes’ en hun
voorliefde voor poëzie, die schilderde wat de werkelijkheid te zien bood. Want al
wat de kunstenaar aanraakte was schoon en eischte slechts objectieve uitbeelding,
volgens den regel ‘l'art pour l'art’. Ook deze beweging kon niet bestemd zijn om te
duren. Daartoe was zij te nuchter, te veel reactie en te vlak. Zij was het materialisme
op kunstgebied. De menschelijke geest, die tot dichtkunst drijft, moge tijdelijk
verwijlen op de frissche hoogvlakten der gelouterde bezinning, hij is te zeer op
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avontuur belust om niet weer uit te gaan naar de bergtoppen en ravijnkloven van het
bewogen gevoelsleven. Men drijve de romantiek uit, zij zal naar haar edelste
vermogens in anderen vorm terugkeeren! De snik en de traan ja het gansche
subjectieve gevoelsleven mochten dan misbruikt zijn, - de symbolisten meenden in
de natuur meer dan werkelijkheid te vinden, zij ontdekten er een afbeelding, een
uiting, een echo van denzelfden geest, die ieder mensch bezielde en zij hadden dus
geen bezwaar, om elke menschelijke gemoeds-ontroering als schoonheidsobject te
aanvaarden. Verlaine heeft dit uitgedrukt met te zeggen: ‘De poëzie begint, waar de
werkelijkheid ons ontgaat’.
In het kort kan men de inwendige kenmerken der symbolisten samenvatten door
te zeggen: zij stellen der dichtkunst een ander object; zij laten haar uitgaan van een
ander subject; en zij hebben een andere wijze van zich te uiten.
Het intieme verband tusschen geur en kleur en geluid, dat de symbolisten doet
spreken van een ‘rood’ gevoel, een ‘blank’ geluid en van geuren ‘qui chantent les
transports de l'esprit et des sens’ is het schoonheidsobject, dat bezongen moet worden.
Baudelaire, uit wiens sonnet ‘Correspondances’ deze regel genomen is, gaf hier reeds
in 1850 den toon aan, die in onze dagen nog naklinkt in een Moréas en die het
treffendst gemoduleerd werd door Paul Verlaine. Men kan over de symbolisten niet
spreken, zonder dit sonnet te citeeren:
‘La nature est un temple où de vivants piliers
Laissent parfois sortir de confuses paroles;
L'homme y passe à travers des forêts de symboles
Qui l'observent avec des regards familiers.
Comme de longs échos qui de loin se confondent
Dans une ténébreuse et profonde unité,
Vaste comme la nuit et comme la clarté
Les parfums, les couleurs et les sons se répondent
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Il est des parfums frais comme des chairs d'enfants,
Doux comme les hautbois, verts comme les prairies,
- Et d'autres, corrompus, riches et triumphants,
Ayant l'expansion des choses infinies,
Comme l'ambre, le musc, le benjoin et l'encens,
Qui chantent les transports de l'esprit et des sens.’
Ch. Baudelaire uit: ‘Fleurs du mal.’

Hier breidt zich de oneindigheid der gevoelens tot één objectief stemmingsgeheel
uit, zoodat een Wagner, de musicus der symbolisten, verband kan leggen tusschen
tooneelspel en muziektaal zelve, een verband, dat niet zoozeer bestaat in een volkomen
weergave van de eene kunst-uiting door de andere, maar veel meer in eene opzettelijk
gewekte stemming, die den geest voert tot vermoedens en fantasieën, welke boven
het zinnelijk genot der kunstuiting zelve uitgaan. Hier wordt een stippellijn getrokken,
die in het verlengde ligt van de lijn der werkelijkheid en hier ligt ook het dicht-object
der symbolisten. Want het onzichtbare en het onhoorbare, het verstandelijk
ongrijpbare, het ideaal - is hun uitgesproken doelwit en dit niet uit een lust naar het
vage en gecompliceerde, naar de nuance zonder meer, omdat het gewone te
alledaagsch is, maar uit de volle overtuiging dat ‘hier waar de oneindigheid
alom zich breidt
tot levenlengend schoon, dat alzijds heemlen vangen,’

- de eenige werkelijk boeiende zangstof zich aandient. Men verstaat vanzelf, dat nu
ook het subject zich wijzigt, want om te voelen wat onzegbaar, te beseffen wat
onhoorbaar is, en om te verstaan wat als onkenbaar zich verliest, moet het diepste
onzer persoonlijkheid, het mysterie van ons eigen ik, zich in beweging stellen.
Vandaar de voorliefde der symbolisten voor het begrip en het woord ‘ziel’ als zij
over hun eigen ik handelen. De ziel des dichters is de mikrokosmos, die zich terstond
in betrekking ge-
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voelt tot de makrokosmos buiten, gelijk Boutens in zijn ‘Voorjaars-storm’ uitroept:
‘O ziel, o bloem die tijloos bloeit
In 't zuiver en onwrikbaar licht
Hoe bleeft gij trouw en teer verwant
Aan alle schoonheid die vergaat:
Den glans van 't kinderlijk gelaat,
De bloemen van het lenteland.’
(Vergeten Liedjes)

Het onbekende land van het onderbewuste, dat bij den dichter in al zijn mysterie
oprijst, is het vreemde ongekende bezit, waar terecht des dichters mogendheid naar
wordt afgemeten, omdat het zijn vermogen om het onzegbare te zeggen bepaalt.
Want er is een ander ik in elk dichterlijk mensch en de Muze, de ‘daimoon’, de
‘Schwankende Gestalten’ van iederen waarachtigen poëet zijn geen ander dan wie
Boutens beschrijft als ‘de vreemde gast’, die toch weer het diepste zelf blijkt te zijn.
In één woord omschreven is dit ‘de ziel’, die in alle symbolistische poëzie geen
zijnde, maar een wordende grootheid is, en toch ook weer geen tijdelijk groeiende,
maar de eeuw, door God zelf in het hart des menschen gelegd. Zoo wordt ‘Vergeten
Liedjes’ van Boutens geopend met een troostlied, waarin dit ander ik der dichterlijke
persoonlijkheid zich vol beloften buigt over den treurenden mensch en hem als van
uit nabije verten toezingt:
‘Lijd getroost, want ik zal klaren,
Eer uw tranen zijn vervuld,
Tot den lach die al uw jaren
In zijn éénen luister hult.
Laat door venstren van uw oogen,
Open steeds in lach of leed,
Tot mij binnen dit bewogen
Licht van God, dat leven heet.’

De symbolist staat eerbiedig tegenover zijn scheppend ik, het diepste van zijn
persoonlijkheid, waaruit de ge-
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dachten, de gevoelens, de klanken en de woorden opkomen, die in harmonie staan
met de schoone werkelijkheid buiten. Laat die ziel aan het woord! Laat haar zeggen
hoe zij de tastbaarheden en de aanschouwelijkheden, de denk-schoonheden en de
gemoeds-ontroeringen vindt, en zij zal zich zelve blijken vertolkt te hebben. Daarom
kan dichten door den symbolist omschreven worden als een ‘zich belijden in naakte
heimelijkheid’ en tegelijk als een ‘zich versteken in schoone vindbaarheid’. De ziel
is de gevoelige plaat, die het licht en de werkelijkheid noodig heeft om zich zelve
als spiegel te ontdekken, maar die daarom toch niet minder de eigenlijke
beeldingskracht heeft.
Hebben de symbolisten een ander object en een ander subject voor de dichtkunst
gevonden, het ligt voor de hand, dat ook hunne manier van zich te uiten zich gewijzigd
heeft. Zij stellen zich niet ten doel om louter te schilderen of enkel melodieus weer
te geven wat op hen aan komt, gelijk de ‘Parnassiens’, maar woordschildering en
taalmuziek dienen hen slechts als middelen om een gevoels-sfeer te scheppen, die
den geest doet droomen van den eeuwigheids-kant der dingen en hem doet turen:
‘tot waar neevlen open schijnen
En de zuivre kusten lijnen
Van een zalig land.’

Het kan zijn, dat de symbolistische dichter hiertoe een telkens wisselende rythmiek
noodig heeft, of onregelmatige versificatie, of een geheel ontbreken van het rijm,
ook deze middelen van het ‘vrije vers’ zal hij gaarne aanwenden, indien hij zijn doel
maar bereikt: den geest te voeren naar andere dan aardsche verlangens naar ‘de
eeuwige verbonden eener gavere liefde’, naar ‘de sterdoorstraalde steden van Gods
blauwe oneindigheden’.
Laten wij deze kenmerken gelden, dan is Boutens een symbolist van zuiver karaat,
Hollandsch geestverwant van Verlaine, congeniaal met diegenen van de romantici,
die in hunne beschrijving van het eigen innerlijk en het
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aanwenden hunner zielsvermogens reeds vooruitgrepen op het symbolisme zooals
Novalis, verwant ook met den Engelschen prae-raphaëliet, den schilder-dichter Dante
Gabriel Rosetti en met onzen Toorop. Vandaar ook zijn voorliefde voor de
middeleeuwen, dat tijdperk van symbolische kunst bij uitnemendheid, een voorkeur
die zich zelfs laat herkennen in, wat ik zou willen noemen, de Gothiek van Boutens'
versbouw. Er is iets middeleeuwsch in den naïeven klank van zijn kunst en een elk
heeft dat op eens gevoeld in de welgeslaagde evenredigheid van de sproke van Beatrijs
en Boutens' verwoording daarvan. Hij, die van het samengestelde en tegelijk
verhevene der gothieke bouwkunst houdt, vindt in de poëzie van Boutens een zelfde
soort bekoring terug. De Roomsche kerk der middeleeuwen kent in heiligenlegende
en architectuur, in de ruimte-verdeeling en licht-verheerlijking harer Gothiek, de
waarde van het symbool. De bewogen schoonheid van de simpele lijn, zooals de
primitieven die onthullen, vooral door hetgeen zij ons droomen en vermoeden doen
van de ziel, die ze ons voortrok, moet den beschouwer als van zelf voeren tot de
waardeering van het gansche geloof. Het is immers overal een verwijzing, en nergens
niet mystiek? Hierdoor komt het dat het symbolisme samen valt met een
katholiseerende tendenz in kunstenaars-kringen, waarvan Verlaine's bekeering in de
gevangenis, waaruit zijn schitterendste dichtbundel ‘Sagesse’ geboren werd, een der
bekendste voorbeelden is, gelijk ze ook ten onzent uitkwam in den overgang van
Toorop tot het roomsche geloof. Het is dan ook niet te verwonderen dat vele mystiek
aangelegde roomschen in Boutens' verzen iets van hun eigen ziel terugvinden. Hoe
dikwijls wordt hij niet voor een roomsch-katholiek dichter gehouden! Slechts bij
critisch toezien ontdekt men het verschil. Heeft men voor dit symbolisch karakter
van zijn kunst eenmaal een open oog gekregen, dan stijgt aanstonds de uiteraard
reeds groote waardeering van de taal die hij aanwendt. Deze is tegelijkertijd eenvoudig
en gecompliceerd. Een-
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voudig, voor wie het motief onderscheiden heeft, samengesteld bovenal voor wie,
gewend aan woordkunst en klank-effect, enkel deze kanten van zijn talent beschouwt
en de gedachte zelve min of meer als bijzaak behandelen wil. Men zegt steeds dat
Boutens moeielijk te begrijpen is, toch is, bij nadere bestudeering, zijn taal sober en
nooit gezwollen. Waar het woord uitdijt tot volle klank, daar is het de zwaarte van
den gedachtenrijkdom die het machtig maakt. Deze woorden zijn niet hol, niet ledig.
Zij zijn beheerscht van vorm en fijn van afwerking als het kanteelwerk van een
gothiek torentje. Zij dragen schier allen het ijk van het symbool, want de zin wordt
bij Boutens gedragen door het woord. Zijn kunst is weder woordkunst, maar kunst
van welk een woord! De klankschoonheid van Gorter in dienst gesteld van de
gedachte, die opgeroepen wordt! Zoo kan Boutens met de eenvoudigste taal zeer
diepzinnig en voor den oningewijde onbegrijpelijk zijn; zoo zijn anderzijds nieuwe
woordvindingen en praegnante uitdrukkingswijzen slechts onoverkomelijk bezwaarlijk
voor wie ook het eenvoudige niet verstaan zou hebben. Want het moeilijke bij Boutens
ligt nooit - mits men zijn Nederlandsch goed kent - in de woordkeus, doch enkel in
de waarden, die de dichter aan zijn zorgvuldig gekozen of nieuw-geslagen
woordmunten medegeeft. ‘Waar, wanneer’, heet het in ‘Strophen’ uit ‘Stemmen’ (p.
150)
‘Waar, wanneer vindt een zingend hart
(In hoogste vreugd in hoogste smart?)
Het woord dat door de ruimten beeft
Alsof een God gesproken heeft
Het woord dat alle knieën buigt,
En aller oogen overtuigt,
Hoe hoog alom aan heemlen staat
De gloed van schoonheids dageraad.’

Een tirade waar het ideaal der hoogste woordkunst zoo geestdriftig en verheven
gesteld wordt. En iets verder heet het in ditzelfde lied (p. 156) van de ziel:
‘Zij zingt zij reit der dingen namen
Tot levende gezangen samen;
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Want ieder woord is een symbool
Van diep bedoelen, wat er school
In vluchtgen schijn één wereldsch uur
Aan hemelsch licht, aan eeuwig vuur.’

Is dit niet juist hetzelfde wat de Fransche symbolisten bedoelen? En het is alsof men
eene vrije uitwerking van Baudelaire's ‘Correspondances’ hoort, als hij voortgaat:
‘Zij zingt: van al de horizonnen
Antwoorden stemmen, luide bronnen
Springen alom uit kimmewand,
Haar echo's reiken zich de hand.
In immer wijder hemelkring
Vervloeien zij tot zuivren ring
Van zielsmuziek die 't nachtlijk pad
Der aarde in klanken1) luister vat
Zij zingt, en heel den nacht met haar
In die gemeenschap wonderbaar
Leeft ongekender zielen schaar......’

Dit meeklinken en aanvoelen is dan ook wat hij in den hem zoo congenialen schilder
Toorop bewondert, als hij hem, naar aanleiding van zijn doek ‘De Regenboog’
toeroept (Stemmen, p. 172):
‘Gij, die vervolgdet met gewette stift
De strakke gratie van 't verstild symbool,
De stoere kracht van 't zwoegende gebaar,
Gij kwaamt, gelukkig pelgrim, naar mijn land,
Mijn blond-omduind Zeeuwsch eiland, als het ligt
Voor mij voor goed in den mystieken glans
Van al de zonnen, die dit leven brengt,
Jeugd en geluk en smart en weer geluk?.....’

Zooals Toorop Walcheren zag, het geboorteland van den Middelburgschen dichter,
zoo had Boutens het ook zelf gezien:

1) Op deze wijze van bijvoegelijke-naamwoorden-vormen moet men bij Boutens verdacht zijn.
Een luister bestaande in klanken = een klanken luister; zoo spreekt hij van ‘wolken wanen’,
waanvoorstellingen uit wolken bestaande; een ‘luchten vreugd’, een vreugde van lucht,
bedoeld is muziek; enz.
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‘Dit is het eigen land van mijnen droom;
Want al de kimmen stralen in den schijn
Van zomeravond, en de voorgrond ligt
In grille schaduw van geweken bui
Waardoor Gods helle boog naar de aarde reikt;
Een jong man wet zijn blikkerende zeis,
En roerloos naast hem staat in 't avondlicht
Een landkind rooddoorgloed als van den droom
Waarin zij leeft en dien zij niet doorgrondt.’

Van diezelfde symboliseerende bedoeling van Boutens' kunst getuigt ook, om nog
een laatste voorbeeld te geven, ‘Droomhuis’ uit ‘Vergeten Liedjes’ (p. 20). Hier heet
het:
‘In den koelen en verzielden toon
Staan de dingen stil en schoon
Dingen zonder naam, maar zoo vertrouwd
Dat wij geen behoefte voelen
Hen met namen te bedoelen,
En geen klokken tellen tijds verloren goud1)......
U bedenken daar is U beminnen
Zuiverder dan met de blijde zinnen
Op een dieper en ontroerder wijs
Dan U nacht of dagen kunnen geven......’

De dichter ziet zijn object geheven in hooger spheer, in eeuwigheidslicht. De dingen
hier zijn uitgangspunten vanwaar hij tracht te komen tot ‘das Ding an sich’, nu niet
in Kantiaanschen, maar in aesthetischen zin genomen. Het orgaan waarmede hij dien
hoogeren zin der ‘schoone wereld’ moet verstaan is de ziel, die ‘zuiverder dan de
zintuigen’ gaat spreken in haar eigen taal, een bovenaardschen zang, gezet ‘op een
dieper en ontroerder wijze’ dan de liederen der aarde. Dit nu is hetzelfde als bij de
Fransche symbolisten.
***

1) Men merke de maat en woord-techniek van dezen laatsten regel op, die het tikken der klok
voor de aandacht roept.
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Enkele der voornaamste motieven van Boutens' poëzie zijn ongetwijfeld zijne
opvatting van geluk en zijn streven naar die rust, die hij als het hoogste goed bezingt.
Heeft men deze twee hoofd-gedachten verstaan, dan valt er over menig onbegrijpelijk
vers een nieuw licht. Houden wij ons eerst bezig met de opvatting van geluk.
Voor ons menschelijk gevoel staan smart en dood aan het geluk in den weg. Indien
wij dus bij Boutens een doorgaande blijde stemming meenen op te merken, een
stijgen naar het licht toe ‘met het optimisme van den mysticus’ zooals Dirk Coster
dit getypeerd heeft, dan moet hij met het wereldsche leed en den aardschen dood
overwinnend hebben afgerekend. Bij Boutens openbaart zich, als bij alle symbolisten,
eene reactie tegen de smartverheerlijking, zooals die sinds Goethe's ‘Leiden des
jungen Werthers’ als een zwarte draad door de gansche negentiende-eeuwsche
literatuur heenloopt, tot wij haar in ons land laatstelijk bij de tachtigers aantreffen.
Wij zien haar in Verwey's eerste sonnetten, die ‘poëzie van leed’ gemaakt wil zien,
nog het minst, in Helene Swarth's ‘tranen-zangen’ veel meer, maar vooral in van
Eeden's ‘Lied van de Smart’, naar voren komen. Een gansch andere toon klinkt ons
uit Boutens tegen:
‘Want ik vond wel min vreugd dan smart,
Maar alle smart is eindig
Alle vreugd is eindeloos.’

zegt hij in ‘Morgen-nachtegaal’ uit ‘Stemmen’ (p. 70). De smart is er, haar bestaan
wordt niet ontkend, gelijk veelal in de oorlogspoëzie, maar zij verliest hare beteekenis
in het alles-overheerschende belang der schoone eeuwigheid daarachter. Immers:
‘Uit lachen eenerlei en tranen
Wordt stilte die op God wacht...
Smarts donkere en Vreugdes lichte lanen
Leiden tot waar één God lacht.’
Praeludiën, p. 47.
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Zoo heet het in Herdenken’, het laatste der ‘Vergeten Liedjes’, van de ziel, die door
den dood van deze wereld losgemaakt is:
‘Land van lachen en van schreien
Tot de stille dood haar strekte
Waar haar smart en haar verblijen
Al de zuivre echo's wekte,
Nimmer zal de ziel vergeten
Schoone wereld waar zij leerde
Wat zij zelf niet had geweten
Dat zij de eeuwen lang begeerde.’

Zoo wordt het leed steeds geplaatst in het licht van de durender vreugd, het
uitnemender gewicht der blijdschap. Op die wijze krijgt menig vers van Boutens
hare verklaring van ‘Dooiende Rijm’ in Praeludiën (p. 42) af, waar het zoo zinrijk
aanheft:
‘Hoe werd tot licht diep in Uw oogen
Wat gisteren nog geheim was?
De lichte mist is opgetogen
In zon staat wat in rijm was.
Hoor van ziels bloesemstille toppen
Tot zondoorklankte klaarheid
Langzaam ontblinken en verdroppen
Uw nieuw gevonden waarheid.’

tot ‘Morgennachtegaal’ in ‘Stemmen’ (p. 70) en ‘Op den Top’ uit dienzelfden bundel
(p. 114) toe. In overeenstemming hiermede bezingt ‘In de sneeuw’ (‘Stemmen’, p.
74) hoe het rouwen om het verloren bezit plaats moet maken voor het inwachten van
het komende geluk zooals de Februari-sneeuw de lente niet weghoudt maar veeleer
voorbereidt1). Het indrukwekkendst is deze zelfde

1) Typisch Boutensiaansch is hier de aanhef, waarin elk woord een aanzetten is van den
vioolschroef:
‘Diepe blanke stilten halen
Snaren van verreind verlangen
Aan tot hooger luchtger talen.
Van toekomstige gezangen.’
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gedachte uitgedrukt in ‘Storm’, weder aan dien schoonsten van alle Nederlandsche
dichtbundels, aan ‘Stemmen’ (p. 30) ontleend. De eerste strophe schildert ons in
weinige teekenachtige woorden een groep boomen bij telkens versluierd maanlicht
rond een vijver in een park, die te nacht geteisterd worden door een najaarsstorm.
Het is onguur weder, dat door de telkens terugkeerende felle regenbuien nog
verscherpt wordt. (2e strophe) De dichter is er door onthutst en vraagt zich af, geschokt
als hij is in zijn gewone optimisme, of de schoonheid van den zomer er niet te goed
voor is, om maar enkel te dienen tot een vedel voor den honenden zang van den
stormwind. (3e strophe). Maar als hij zachtjes staat te klagen wordt hem op eenmaal
de oplossing duidelijk: deze storm is veel geweldiger, veel schooner dan al de kalme
mooiheid van een zomersch tafereel; en hij ziet in, dat het klein is om stil te staan
bij het verlies dat hier geleden wordt (4e strophe). Zoo brengt dan de laatste strophe
de blijdschap terug aan den dichter, die weer als een kind kan juichen en zich laten
nat-regenen bij het stormweer, omdat hij heeft ingezien dat alle verdriet om verlies,
maar ‘lage tranen’ zijn, waarboven de maan der vreugde blijft glansen, al is ze dan
tijdelijk ‘wolk-overweend’, en dat het slechts gaan mag om de verovering van ‘eeuwge
schoonheid’. Zoo is hier bij Boutens de stijging tot boven de melancholie van de
najaars-stemming en de driftige wolkenvlucht, als hij in de 4e en 5e strophe zingt:
‘Uit zacht-geheven klacht
Om levens klein verlies, verstomt mijn mond: Over mijn landen dood
Ruischen de vleuglen groot
Van voller schoonheid dan hun zomer ooit verstond!
Hoog achter wolken wanen
Van eigen lage tranen,
Vinden mijn oogen d'ouden kinderlach:
Die is den storm ontstegen
Die uit den storm den regen
Van eeuwge schoonheid op zijn ooglêen vangen mag.’
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Dit is een welbewust overwinnen van de smart- en rouwgedachten door het zoeken
van den schoonen, den eeuwigen kant der dingen. Ja zelfs de herinnering aan geluk,
dat eenmaal eeuwige schoonheids-ontroering wekte en ons als bij tooverslag, door
een tafereel, een gebeurtenis te binnen wordt gebracht, is genoeg. Op een winterdag
heeft de dichter een meeuwenvlucht zien neerstrijken rondom een wak in het ijs van
een kanaal en die neersneeuwende, luid krijschende vogelen-groep verplaatste hem
op eenmaal aan het zomeravond-zeestrand en het was hem of de winter zomer en
het ijskleed der gracht een ruischende branding werd. Dien zonsondergang aan zee
zal hij nooit vergeten:
‘Dit weet ik wel van kind af aan,
Dat dood of leven nooit zoo diep verstillen zal,
Of ik zal hooren bij den avondval
Den roep der meeuwen over donkerbloede waterbaan.’

Het is de herinnering die geluk blijft geven of, in het schoone beeld hier gebruikt:
het bewustzijn wordt als een ranke plant, die, ver van de ijskilte, in het land van het
leven zijn bloem ontplooit (Stemmen, p. 75), want er is een onvergetelijk geluk, dat
medegaat door alle levenslijden heen.
Dit nu is het blijmoedige van Boutens. Hij vraagt ons verlof, om den donkeren
kant van het leven te mogen verzwijgen. Gaarne en veel spreekt hij van de liefde,
maar van den haat zegt hij (Stemmen, p. 72):
‘Wil der ziel heur ander zwijgen laten,
't Blanke kleed van hoofd tot voeten,
Weet gij niet, dat zij alleen kan haten,
Wat zij eenmaal zal beminnen moeten?
'k Zei zoo graag mijn haat en liefde samen,
Zon, die door de wolken breekt,
Als de donkre dag zijn helder amen
Ginds op avondheuvlen spreekt.’

Haat en liefde zijn evenals smart en vreugde de twee bij elkander behoorende kanten
van het rijke volle leven.
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Zoo zegt hij aan het slot van het schoone lied uit Stemmen, getiteld ‘Van Verdriet
en Vreugd’ - waar verdriet wordt voorgesteld als een vrouw, die hij dacht ontrouw
te zijn om vreugd te dienen:
‘Neen, niet Vreugd en niet Verdriet,
Maar het rijke volle Leven
Dat zich wel als smart wil geven,
En mij diep uitschreien liet
Maar weer vreugde worden moet
Voor den man die trouw en goed
Het verzorgt en pleegt en voedt
Uit zijns harten overvloed......
Vreugd, vreugd zal ons leven wezen:
Tusschen ons is niets te weten,
Tusschen ons niets te vergeten,
En de dooden zijn herrezen:
Om der wereld groenen bal
Stort het licht van overal.’

Dezelfde gedachte, dat smart en vreugd de twee kanten zijn van het rijke, volle leven,
kan men ook vinden in ‘Gezelschap op den weg’ uit ‘Vergeten Liedjes’, (p. 52), dat
eindigt met:
......‘En in den gouden klank van de eigen moedertaal
Wordt vreugd en smart hetzelfde hoog verhaal.’

Geheel in overeenstsmming is hiermede het feit, dat Boutens niet behoort tot de
verheerlijkers van den dood als het einde, zooals b.v. Van Eeden die hem zelfs in
Ellen's nachtliedjes den goeden herder noemt! Bij Boutens is de dood een doorgang,
of beter een nieuw begin.
Wat hij ‘goed’ vindt in den dood is zijn scherpe tegenstelling met het leven. Zonder
een juist aanvoelen van den dood, geen waarachtig besef van het leven; zonder besef
van het verderf, geen vreugde in het bestaan. En waar nu de groote kunstsensatie
eene bijzondere, ja de hoogste levens-openbaring is, moet de doodsgedachte haar
juist dienen en doortrekken. ‘Want alleen is leven leven, als het tot den dood ontroert’.
Wat dit is, beschrijft het

Onze Eeuw. Jaargang 19

157
slot van ‘Strofen’ (‘Stemmen, p. 159), bij een Alpentocht, vol schoonheidsontroering.
Daar heet het:
‘'k Dronk nooit of nergens 't leven in,
Ik smaakte nooit zoo diep 't gewin
Van elken ademtocht- de dood
Was vlak nabij en fel en rood,
Een sterk en teeder lokkend wenken......
Daar is geen volgen in 't herdenken;
Want al den tijd dat ik daar stond
Roerloos op dien gewijden grond,
Is nu de saamgetrokken schrik
Van één verhevenst oogenblik.’

En wie denkt hierbij niet aan den schoonen aanhef van dat lied, dat het aandachtige
kunstenaarsleven aanduidt als een stille dag, waarop in de verte de doodsmelodie
gefloten wordt:
‘Goede dood, wiens zuiver pijpen
Door 't verstilde leven boort.
Die tot glimlach van begrijpen
Alle jong en schoon bekoort’....

en iets later:
‘Want nooit beurde ik hier te drinken
't Water dat de ziel verjongt,
Of van dichtbij hief te klinken
't Verre wijsje, dat gij zongt:
Alle schoon dat de aard kan geven
Blijkt een pad dat tot u voert,
En alleen is leven leven
Als het tot den dood ontroert.’

Naast deze philosophische beschouwing van de doodsidee staat bij Boutens het
geloofsoptimisme, dat in het heengaan uit den tijd een nieuw begin wil zien van een
schooner leven, sterk op den voorgrond. Treffend wordt die doodsbeschouwing
weergegeven in het verhaal van ‘Het geredde kind’, dat aan verdrinken is ontkomen
en dat nu wel blij is om zijn redding,
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‘Maar o de zee en o de droom
Waar ik mij nog niet op bezinnen kon,
Maar waar ik weg uit kwam zoo traag, zoo loom,
Juist toen het mooist begon!’
(Stemmen, p. 12)

In ‘Bij een doode’ uit ‘Vergeten Liedjes’ (p. 64), worden de overledenen ‘de vroeg
vergoden’ genoemd, die door den dood gehaald zijn en ginds op de sterren een nieuw
en heerlijker bestaan zijn gaan voeren:
‘Lief, ik kan geen tranen vinden
Als mijn hart hem elders peist,
Waar zijn ziel met de beminde
Sterren van den avond rijst
En ons, dagelijks verblinden,
Hooger wegen wijst.’

Men moet dus ook offeren aan zijn verheerlijkte dooden en niet weenen:
‘Naar de heemlen van de lage zoden
Stijg' de gouden offervlam!
Wie kan weenen naar de vroeg vergoden
Die de dood ons halen kwam?
Tranen, lief, zijn enkel voor de dooden
Die het leven nam.’

De doode bewaart een mysterieus stilzwijgen, maar hij laat aan de achtergeblevenen
in het schoone leven alles na, wat dit leven mooi en rijk maakt. De verplichting om
te blijven treuren en geen ander de ledige plaats te laten innemen, wordt niet gesteld.
Integendeel ‘Harts Testament’ wil vrijheid (‘Stemmen’, p. 42):
‘En vrij
Om mij
Laat onder menschen zijn haar gaan en keeren!
Ik mag niet tusschen doode handen weren
Van anderer levenden nood
Het levenlengend brood.
Dat ik altijd met ontroering heb gegeten
En nimmer mijn geweten1)’

1) Nimmer beseft heb als mij toebehoorend.
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En dat het blijdschap moet zijn wat de verweeuwde moet gevoelen, blijkt wel:
‘Maar duur' het blijde leven ongestoord!
En zal één toon tot verre stilten reiken,
Laat het zoo zuivre vreugd zijn als ik heb gehoord
Buiten de stad verstrijken
Door stilt van groene wei en morgenzon
Glashelder kariljon
Dat leek een luchten vreugd over de weerld gehangen,
En mengde met het stadsrumoer zijn bronzen zangen,
En gleed den cirkel van geruchten uit
Als een verpuurd geluid’......

De ruischende schoonheid van dit klokkenspel in dichtklanken bewijst op eenmaal
hoe apart Boutens staat in een taal-techniek, waarin hij bij ons zijn wederga niet
heeft.
De doode wordt hier vergeleken met een die buiten de stad des levens eenzaam
dwaalt, maar uit de verte als een klokkenspel de levensvreugde hoort jubelen. Het
laatste wat hij voor zich begeert in ruil voor al zijn erflatingen is wat echt-gevoelde
weemoed bij de herinnering aan een eertijds gelukkig samenzijn. Dit wordt uitgedrukt
onder het sublieme beeld van een samen geschreven, later nog eens opgeslagen
levensboek:
‘In schoorsteenmantels duisteren hoek,
Binnen den lichtkring van haar hand,1)
Liet ik in ritselenden band
Het gele veelgelezen boek
Dat wij vulden saam met een leven van zangen:2)
Wie weet zal nimmer haar verlangen
In mijmerende scheemring gaan,
Een oudbekende wijs zich op te slaan
Bij nieuw geluk:
Of roos van smart-die-zich-niet-uit-laat-zeggen

1) Haar hand beschrijft, waar zij reiken kan een cirkel van blanke schoonheid, een ‘lichtkring.’
2) Men merke de prachtige rythme van dezen regel op, waarin de caesuur samenvalt met de
weemoedige bezinning op een geliefd verleden!
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Bloedwarm en heimlijk weg te leggen
Tusschen der bladen donkerkoelen druk?’

Zoo geeft dan de dood, van welken kant ook beschouwd, geen aanleiding tot
somberheid of ontkenning van het levensgeluk. Slechts kort en van het oogenblik is
het scheidingswee dat hij brengt, ‘deez' eerste stap alleen en niet meer samen’, maar
blijvend is het besef dat ‘alleen de dooden wonen, maar het leven is op reis’ (slot
van ‘Zwerverslied’, uit ‘Stemmen’, p. 65).
Het geluk dat Boutens wil brengen is een klare, strakke stemming waarin leed en
vreugde opgelost zijn, gelijk hij dit reeds in ‘Praeludiën’ (p. 48) majestueus uitdrukt
onder het beeld van den regenboog:
‘Toen rees in heelend alvermogen
Over der scheiding smartwond
De spanning zijner regenbogen
Van hart - tot diepsten hartgrond.
Daar hebben Leed en Vreugd gevonden
Hemelgebaanden uitgang,
Heur aardontwelde stroomen monden
Naar God in éénen bruidzang.’

***
De tweede hoofdgedachte bij Boutens is hiermede nauw verwant. Het is het streven
naar de rust, den evenwichtstoestand, waarbij de gevoelens van binnen, beantwoorden
aan de schoone werkelijkheid buiten. Echt Platonisch, als een bijna tastbare idee, is
de strakke rust gedacht, waar het bij alle menschelijke streven toch om gaat. Kan de
dichter, mystisch-fantastisch, dien ‘hemel’ bereiken en beschrijven? Hij heeft wel
oogenblikken dat hij het tracht, dat hij der ziel toeroept:
‘Dit is haar beloofde wake
In geluks bewuste macht!’

En dan is er eenheid tusschen de ziel des menschen, die ons vreugde bereidt en den
geest van het heelal:
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‘Straks als morgens gouden voeten
Klimmen uit het Oosterdal,
Zal haar glimlach1) u begroeten
In den glimlach van 't heelal.’
‘Wake’ uit ‘Vergeten Liedjes’, p. 83 v.

Maar deze heerlijkheid is voortdurend wisselend. Zij komt den eindigen mensch
althans zoo voor. Want ‘alleen de dooden wonen, maar het het leven is op reis’. Wij
kennen hier eigenlijk niets anders van de heerlijkheid, dan het verlangen er naar, den
honger, waarvan de dichter ‘jarenlang zijn maal bereid weet’. En dit is tenslotte niet
tragisch, als men het slechts goed beschouwt want, zegt hij in ‘Rustige Vaart’, (p.
108);
‘Nimmer kan leven
Verlangen verlies zijn,
Maar dubble winst
Met elke nevelvlek
Die openbloeit in
De velden van 't onbereikte
Licht in de harten der bloemen der aarde
Licht in de bloemen der oogen der menschen
Een nooit gespeurd geheim;
Naar elke schoonheid
Wier stralende heimlijkheid
Rijst aan den nieuwen einder,
Welt uit den afgrond
Van eigen onbewustheïd
Schoon evenwaardig.’

Er is een nauwe betrekking tusschen ideaal en aandrift, tusschen het schoon buiten
en binnen in ons. Het zien van een ver verschiet beurt op, inspireert. Naar gelang
van de toekomst, die men tegemoet streeft, met het lichtend oog der hoop, staat ons
de geheime voorraadkamer van het onderbewuste schatten af. De hooge linde wortelt
diep. Daarom bidt hij:
‘Laat mij nimmermeer berusten
God, dien 'k niet met namen zeg

1) die der ziel.
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Uw1) verlangens zeekre lusten
Neem niet van mijn lippen weg.
Van uw1) zoeten honger weet ik
Jarenlang mijn maal bereid,
Van uw1) gouden wanhoop leed ik
De eindelooze heerlijkheid.’

Er gaat een zuigkracht uit van het ideaal, die de beweging erheen verklaart en telkens
weder wekt. Dit is het wat Shelley heeft uitgeklaagd in die regels van smachtend
rythme, waar hij erkent het hoogste niet te kunnen geven, maar schuchter pleit:
‘But wouldst thou accept not
The desire of the moth for the star
Of the night for the morrow,
The devotion to something afar
From the sphere of our sorrow?’

Wie in zijn godsdienst verwend is door grooter ziele bevrediging, kan dan ook aan
Goethe géén gelijk geven als hij zegt:
‘Wer Wissenschaft und Kunst besitzt
Der hat auch Religion’

Wel de geestdrift, de aanhef, de opvaart naar omhoog der religie, maar niet haar
troost! Godsdienst geeft meer dan verlangen, meer dan drift des geestes. Godsdienst,
die tot God voert, brengt de groote bevrediging van zijn antwoord. De religieuze
behoefte aan ‘het Woord van God’ wordt, voor wie vond, een leven uit het antwoord
Gods. Dat kan de kunst nooit, tenzij ze zich als bij Sebastian Bach in dienst heeft
gesteld van God zelf. De bevrediging van die godsdienstige behoefte, welke Boutens'
kunst zoo sterk bij ons opwekt, vermag hij ons nooit te reiken. Zoo vinden wij in
‘Leeuwerik’ het eerste lied van ‘Carmina’ de gedachte: Het stijgen zelf brengt
vreugde,

1) ‘Uw’ in den zin der klassieke dichters gebruikt voor ‘naar u’ Honger naar God; wanhopig
verlangen naar Hem.
1) ‘Uw’ in den zin der klassieke dichters gebruikt voor ‘naar u’ Honger naar God; wanhopig
verlangen naar Hem.
1) ‘Uw’ in den zin der klassieke dichters gebruikt voor ‘naar u’ Honger naar God; wanhopig
verlangen naar Hem.
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het opgaan zelf in schoonheid is genoeg. Ook het stijgen in smart en door smart.
Uitwendig zijt ge dan wel bedroefd maar inwendig hebt ge dan verkregen, dat wat
ze rijker maakt:
‘Alle smart omhoog gedragen
Meerdert vreugdes gouden schat:
Slechts de vleuglen die ons schragen,
Zijn van aardes tranen nat.’

Het vrome verlangen naar den hemel, dat hem in ‘Praeludiën’ reeds zoo verrukt deed
jubelen:
‘Altijd moogt gij schoon zijn
Van nu en eeuwig
Schoon zal schoonheids loon zijn
Van nu en eeuwig’

geeft diepte en verheffing aan een reeks der schoonste kunstwerken van Boutens. Ik
denk aan ‘De Gast’, ‘Afvaart’, ‘In den nacht’, ‘Aan den Kruisweg’ uit ‘Stemmen’,
aan ‘Morgen’, ‘Maartsche Sneeuw’ uit ‘Vergeten Liedjes’, aan ‘Terra vallis nimis
amoena’ uit ‘Carmina’. Maar eigenlijk overal komt dat heimwee tot uiting, zooals
het droomende parel-grijs van Jacob Maris' luchten geweven is door al zijn figuren
en dingen. Overal hunkert deze dichter naar de ‘rust in schoonheid’. Rembrandt heeft
haar bereikt, Rembrandt is in de ‘overluchtsche wijken achter gouden avondstond’,
bij de ‘hooge stille dooden’, die ook Dante bijeen plaatst in één limbus. Wil men het
stille land der rust bereiken dan moet men zwerveling willen zijn, ‘vaak levend maar
van hand in tand’, dan moet men willen ‘derven’ met blinde koorts en toch weten
dat de ziel langs ‘stralende gedichten’ naar ‘haar schat’ reist.
‘Zij wier jonge en onbewuste
Blijde heimwee niet berustte,
Nooit van werelds halve lusten
Bloedelooze lippen kuste
Aan der wegen rand,
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Vindt zich uit haar lange zwerven,
Na de blinde koorts van derven
Eindeloozer toekomst erve,
Komend leven, komend sterven
Stijgend hellen brand.’

Er is ergens een vrede ‘die de ziel nog maar aan levens einder ziet, daar zweeft een
dauw, die nimmer viel, in 't avondlijk verschiet’. Bij wijlen kan de vage zekerheid
er zijn dat die vrede ons wenkt en wacht. Als wij ‘bij een doode’ staan en des doods
‘sérénité formidable’, (zooals V. Hugo het noemde), beseffen, dan kan de blik als
van zelf stijgen naar de nachtesterren. Want dààr zijn ze thuis de kunstenaar-pelgrims,
de bannelingen Gods op aarde, met hun wilde zwanenziel ‘nooit zat van trekken’
‘Haar drift die nergens went,
Die haat al wat zij kent,
En enkel leven wil van wonders verschen honig,
Vindt hier de oneindigheid
Gelijk een tent gebreid,
Verrukking eeuwig nieuw haar alledaagsche woning,
Wat ongekend verschiet
Van hemelsch chrysolieth
Breekt stervende oogen in zoo toomeloos verlangen,
Dat de onontkoombre dood
Haar wordt tot lieven nood
Die dwingt tot afscheid waar het hart wil blijven hangen.’
(Carmina, p. 99)

Achter dien sluier doordringen en van uit de daar gevonden rust terugkeeren tot ‘het
schoon gebeur’ op deze ‘zon-bestraalde wereld’, dat is de majesteit van Boutens'
gedachtengang. Zijn rust is imaginair, zijn strakke klaarheid is, ontleed, niet meer
dan een uitgewerkt symbool door een aardsch beeld aangegeven. Maar laat zijn rust
verbeelding wezen, laat zij onwezenlijk zijn als het groen van de zee, of het hemels
blauw van den dampkring, de stemming, die zij wekt, is vredig. Wie het raadsel des
vredes op deze woelige aarde zoekt, en zich weet in te denken hoe het, eenmaal
gevonden, moet huiven als een regenboog
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van hart tot hart, een veelkleurige boog des verbonds waarin vreugd en smart
‘hemel-gebaanden uitgang’ hebben gevonden - wie van het andere land weet te zingen
in tonen, die ons vervoeren en bijna snikken doen van innig verlangen, - wie steeds
onze smart blijkt te kennen en steeds weer licht uit den hemel eroverheen kan gieten,
- die moge zelf een ‘door-het-christendom-gelouterd-heidendom’ aanhangen, hij is
meer dan hij zelf weet tot hulp voor zijn medemensch. Zoo kan men bij Boutens
godsdienstige stichting vinden. Neem het meesterlijke vers uit ‘Vergeten Liedjes’,
dat een bezoek aan een nachtkroeg beschrijft. In rake lijnen, met een verbluffend
gemak, wordt ons in korte terzinen de situatie gegeven. Een gezelschap vrienden
komt ‘na het feest’ vermoeid binnenvallen in de dompige atmosfeer van een
tingel-tangel
‘Daar hielden venstren dichtomhangen
De moe gewaakte nacht gevangen
Bij valsch klavier en heesche zangen.’

Hier en daar zit nog een enkele gast. Men zingt nog op het podium ‘in liefdes naam’
een lustlied.
‘In wolk van rook verheven stond
Een schim en zong uit bloeden mond,
In 't vaal gelaat een open wond.’

Er is een sterk gevoel van het opgeschroefde, het onechte. Valsch licht, valsche
muziek, valsch gevoel, valsche menschelijkheid. Wij zijn terecht gekomen in vreugde
zonder blijdschap, en daarom in de wrangste droefenis. En merk nu de stijgkracht
van Boutens op. Daar ligt het diep doorvoelde, asch-grauwe stemmingsgeheel voor
hem. Hij heeft het zóó raak geteekend dat het blasé-gevoel ons begint te overweldigen
als bij een roman van Meyrink. Wij voelen het mede als hij het zegt:
‘Toen zeeg op ziels verkleumd gemis
In killen dauw de droefenis
Die vreugde zonder blijdschap is.
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In aller oogen en profiel
Ineens alsof een masker viel,
Rilde de kommer van de ziel.’

Maar dan gaat de geest des kunstenaars zwerven als een duif over de wateren, om
de overwinning te zoeken. En ziedaar zij keert terug met den olijftak in de bek. Waar
schier geen godsdienst meer raad weet voor een toestand als hier beschreven, waar
alle idealisme verstijft en de hoop ontvlucht, daar is er nog Eén die redding kan
brengen, Eén die ook nog hier blijft liefhebben, de Jezusgestalte!
‘Alleen Uw eenig aangezicht,
Als in een ver ontastbaar licht,
Bleef van Gods bloemen opgericht.’

Alle bloemen waren neergeslagen door den hagel der uitgevierde zinnen-lust, alles
leelijk en verwoest, - alleen de Helper groot van kracht bleef steeds bereid.
‘Als een mysterie onvermoed
Scheen van U uit in klaren gloed
Gods licht dat elk aanbidden moet....’

Midden in de nachtkroeg - de Verlosser. Bij al het valsche - de eenig Echte, de Redder.
Sterk en schoon, wordt de dramatiek der botsende gevoelens uitgewerkt. De
schaterlach eener vrouw, verstommende muziek, die smoort ‘in een klagelijken snik’,
de stilte tot paniek zwoelend. En dan het bewustzijn, dat als er nu niets gebeurt, niets
méér dan de onbegrijpelijke verschijning van Jezus, een zonnestraal gelijk, die zich
een weg baant door den gordijnenreet en die ‘de lampen duisterder doet gloren’, dat dan de oplossing uitblijft:
‘Gij werdt als onbereikbaar ver’ -

Maar dan de goddelijke liefde, die zich nederbuigt, de Helper die teer en ongedwongen
zijn zacht werk begint.
‘Ik zag het gouden mededoogen,
Den glans van Uw verheerlijkte oogen
Over haar duistren lach gebogen.’
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En de vrouw kan het niet aan, wil het niet, onttrekt zich. Zij weert de onwelkome
weldaad af! Zij ziet Hem aan verschrikt-bedroefd.
‘Ik zag Uw hand aan haar geleid
Zooals men troost een mensch die schreit,
Zooals men sust een kind dat lijdt.......
Ik zag haar siddren als een riet,
Als wie niet wil wat haar geschiedt,
Kromp zij ineen en droeg het niet.
Haar hoofd zonk in der handen scheel;
Zooals een snaar springt op een veél,
Snikte de smart op in haar keel.’

O die overwinning van uit de stralende rust der altijd weer hooger stijgende Liefde!
O die zonnevonk in dat rookerige, uitgeleefde danslokaal! Die zege door één gebaar
behaald, met ééne streeling gewonnen! Daar voelt men de grootheid van God en de
eeuwige diepten van Zijn liefde en daarnaast, heel sterk en heel eigen, beseft men
zijn aandeel aan de levenszonde, zijn mede-schuldig-staan aan wat hier enkel nog
door God zelf kon worden terecht gebracht! Men verlaat de plaats met een zegen en
is zelf door de aanraking tot God gebracht.
‘Straks op de thuisreis aan Uw zij
In stille zon dacht schaamte blij
Hoe zij geweend had ook voor mij.’

***
Er is voor Boutens geen kenmerkend verschil tusschen de begrippen rust in
schoonheid, in Liefde, of in God. Bij zijn aesthetische wereld-beschouwing wordt
een Rembrandt een even begeerlijk licht-bewoner als een Maria of een Johannes. Zij
zijn de eenzamen, die ‘Amor Vindex’ in ‘Carmina’ beschrijft, waar het van de Liefde
heet:
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‘Gij zijt alom: al de aetheren woestijnen
Zijn van Uw adem luw’

en van de kunstenaars ‘de zieneren op stille bergen.’
‘Zij hebben bij zich weggeleid
Uw onuitspreeklijkheid
zooals een knaap zwijgt van zijn droomen....

Maar zooals al de gedachten Gods nederdalen, zoo ook de kunst. De lijnen loopen
bij Boutens, als bij Plato, van boven naar beneden, van den overkant naar waar wij
staan. Daardoor krijgt zijn zang iets profetisch en voortdurend iets mystieks:
‘Van de hooge stille dooden
Ruischt geen antwoord door den nacht;
Die verwijlen met de goden,
Dalen niet tot aardsche wacht:
Andere geheime wegen
Weet verheerelijkte voet
Naar hun Oude Land gelegen
Diep in hellen aethervloed.’
(Ode aan Rembrandt, ‘Stemmen (p. 75)

Vraagt men zich af, wat zijn die ‘geheime wegen’, waarlangs de rustige schoonheid
ons lokt en trekt, dan zijn het de blijde pelgrimstochten op de glanzende paden door
de kunstenaars gewezen. Wie hier zoeken en de aarde den rug toewenden wil, zal
vinden, En dan luidt het met profetische belofte:
‘Elk aardling die het open pad wil vinden
Naar deze borg,
Zal zijn gelijk aan een van ouds beminde
In onze liefde en zorg,
Welkom ten samenzijn dat niet dan schoon kan wezen
Waar de onbegrensde tijd
Uitligt voor Liefde, die voor God noch dood moet vreezen,
Eén wijde, blijde mooglijkheid.’

Het is de burcht, het huis aan de zee, ook zoo schoon beschreven in ‘Solus in Aedibus
Amoris’, die de eeuwigheidsrust symboliseert. Wij moeten hier twee dingen opmerken
het beeld en zijn aanwending. De zee
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is voor dezen Zeeuwschen zanger immer beeld der eeuwigheid. Hij hoort in haar
lied de zang waar het om gaat. Hij ziet in de andere stranden die zij bespoelt, den
vermoeden overkant des levens. Op zee vaart ons zieleschip, aan het zeestrand hijgt
de dichter naar verwoording van de eeuw in zijn hart. Als hij liefkozend de gedachten
streelt worden zijn woorden als schuimrevingen: ‘Ruischingen als ademhalen
murmelen voorbij’. Wil men aan Boutens, zijn veelzijdigheid ten spijt, een epitheton
geven, dan noeme men hem niet ‘de dichter van de maan flambouw’ (Petri), - alsof
het alles bij hem in den nachtschemer van het maanlicht staat - maar den dichter van
de zee. Niemand heeft zóó zijn hart aan de zee verpand, zóóveel inspiratie daar
gezocht, zooveel weemoed met het zee-lied meegegeven en met
aan-het-strand-geschouwde hemelspiegelingen overwonnen! Wie de rust-gedachte
van Boutens wil verstaan moet eenzame uren gekend hebben aan het zeestrand. Hij
moet de weldaad ondergaan hebben van een ongebroken weelde van licht en het
pointilleeren der zon in de meren van de middagzee hebben beleefd, als zij daar
sprankelt in overdadigen rijkdom van goud en blauw.
‘Over wazen wallen henen
Stort de zon in overlenen
Stroomen klaren gloed;
Van de stralen, die zich wasschen
In de grondelooze plassen
Stijgt een gouden vloed.’

Zóó staal het schilderstuk voor ons met al de felle rust der oogverblindende
zomermiddag-zee. Daar ligt nog een onopgelost geheim in haar diepte, daar wacht
een onbekend land aan de gindsche zijde.
‘Jonge ranke knapen waden
Door de spiegelende baden,
Zingend hand in hand,
Naar waar neevlen openschijnen
En de zuivre kusten lijnen
Van een zalig land.’
Stemmen, p. 125)
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Maar het duidelijkst wordt dit gegeven in dat verheven vers. ‘Alleen in liefdes tempel’
(‘Solus in Aedibus Amoris’), waarin de hemelkoepel het dal, de sterren de luchters,
en de zee het sprekende mysterie is van de Liefde, die zich hier eindelijk thuis voelt.
En als met uitgebreide armen roept de dichter het uit:
‘'t Is beter, Liefde, alleen bij U te wonen
Dan in der menschen liefdeloos gezin.
Hier kan ik aadmen waar de oneindigheid
Alom zich breidt
Tot levengolvend plein dat alzijds heemlen vloeien
Een zee van onrust onder 't roerloos bloeien
Der sterrenflonkerende eeuwigheid.’

Niemand kan in dien tempel ingaan, zonder onmiddellijk de zegenrijke werking dier
liefde-spheer te ondergaan. Hier is alles aan elkander verwant: Schoonheid, Liefde,
God en eeuwigheid. Hier houdt de tijd op te tellen, hier zwijgt de stem die zegt: ‘nu
is het voorbij, straks komt wat nieuws’; hier ontwaakt de ziel tot haar eigen
boven-den-tijd-uit-zijn en zegt met de minachting van de eeuwigheid voor het kostbaar
opgestelde jaren-stapeltje:
‘Een uur geleden sloeg de dood.’

alsof toevallig een klok geslagen had, die men niet eenmaal had opgelet!
In dit vers komt de bedoeling der rustgedachte van Boutens tot volle uitdrukking.
Hij is de synthetische dichter, de samenvatter van het schoon dat de aarde biedt in
een hoogere, misschien gedroomde, in elk geval diep-in-gedachte eenheid. Wie die
rust zoekt en zich daarin openstelt, ontvangt tot belooning: schoonheid. Heette het
niet ‘schoon zal schoonheids loon zijn?’ Welnu hier in den tempel der vrije natuur,
waar straks Oerania zal blijken te ‘schrijden langs den hemelbrauw’ en het
schoonheidsideaal ons tegemoet komt ‘over het wankele opaal der golve-treên’,
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‘Hier naar de stilten van Uw troon
Stijgt in één toon
't Veelstemmig wee dat bruist in de aardsche holten;
En elk gelaat dat tot U opziet uit de volten,
Is oogenblikkelijk schoon.’

Zooals in een groot koor van een oratorium alle stemmen in het gebruis hunner
klanken zich harmonisch verdringen, om zich straks te laten verzamelen tot één
levende zielontvoerende schal, waarvan ieder geluid dat haar samenstelt schoon is,
- zóó is de verheffing, die ‘rust in schoonheid’ heeten mag. Maar schoonheid is een
onzeker bezit. Iedere verwezenlijking doet vragen naar meer. Zoolang wij hier op
aarde zijn, blijft het een opbreken en voortreizen naar nieuwe verschieten. En dan
mogen wij half mistroostig vragen:
‘Of wordt in 't verre land en voor altoos
Ons wild verlangen schoon en stil?’

Het antwoord zal ons meedoogenloos bepalen bij de voor ons denken onopgeloste
problemen waarover wij in de wervelende kunst-ontroering heenstegen.
‘De zee is diep en eindeloos
Zooals vertrouwen wil
En wilde, toen 't aan 't veilig strand
Te droomen zat van d'overkant.’

Ook ginds is er wellicht onrust, een zwerven om Lethe's vloed te vinden,
voortgedreven worden door den Ahasverusdrang der aarde. Is de zee wel diep genoeg
een scheiding? Zijn wij met den dood wel zoo heel anders, zoo veel rustiger
geworden? De twijfel daaraan kan den dichter somtijds benauwen en in onstuimige
wanhoop doen uitbarsten:
‘Nietmeer hoop ik uit dit schemerduister licht
Al de heemlen sloten achter uw vervloten luister dicht.’

De troostende symboliek der aarde-dingen is er niet meer. En:

Onze Eeuw. Jaargang 19

172
‘Waarom wil ziel niet berusten, waarom blijft zij immer kind?
Waartoe voortgelooven in den zegen, dien zij nimmer vindt?
Door der velden eindelooze leegheid ga ik om;
In der straten, in der pleinen leege volten, sta ik stom.’

Het aangrijpendst is die gedachte vertolkt in ‘Lethe’. Het barst er uit naar alle kanten,
de ziel in het andere leven is niet gelukkig, kan niet vergeten wat als het ‘reddeloos
volbrachte en reddeloos gedachte’ blijft pijnigen:
‘O blanke ziel, o roode bloed
O hart verdwaald daartusschen, Wie zal in slaap u sussen
Tesamen en voor goed?’

Maar deze onrust van de hoogste soort is, hoe onvermijdelijk ook bij de imaginaire
rust dezes dichters, een groote uitzondering. Waar hij zich Goethe's woord, dat spreekt
van ‘Alles vergängliche’ als ‘nur ein Gleichniss’ een zich tevreden stellen met het
‘Unzulängliche’ tot motto gekozen heeft, wordt deze blijde zangstem slechts dan tot
zwijgen gebracht, als de schoone aarde zelve verwoest wordt. De verschrikkingen
van den wereldoorlog moeten een fragiel aesthetisch optimisme als van Boutens wel
verbrijzelen. Wie die hem kende en met zijn schoone zielsuitingen had meegeleefd,
kon zich verwonderen toen daar in Februari 1915 in ‘De Gids’ die vragende, zachte
stem, van leed verbijsterd, ons toe kwam fluisteren:
‘Dezelfde schuwe klage rijst met elken avondwind
In aldoor breeder vlucht en inniger te hooren;
Een woordloos leed, dat mijn verwante stilte vindt
En dan in snikken breekt tot weemoedijle koren.
Als door den witten dag de blos van d' avond licht
En de aarde schooner kleurt en droever dan te voren En luistren blijf ik, of de vloed begint
Van stillen donkren nacht, waarin verloren,
De laatste siddrende ademtocht verzinkt,
En elke ster die uit het duister blinkt,
Is een verstomde stem in licht herboren En heel den dag bindt de ijdle plicht
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Van lijdlijk wachten
Naar wijsheid die geen eenling kan betrachten,
Naar wetenschap die hier geen welkom wint.’

Ja zoo is het: Boutens is óók zoo eene in den oorlog verstomde stem! Zijn lied kon
er niet tegen op; en mede te doen met de goedkoope negatie van het leed, de frivole
lach over genot en weelde, die er niet was en daarom des te grager werd ingedacht,
- dat kon deze ziele-zanger niet! Zijn geluks-prediking boog weg voor den wilden
wereldstorm. De kunst moge de dochter zijn van de smart, zij is de bruid van de zon.
Zij heeft aandacht noodig en stil beleven. Zij staat te geuren als een bloem in den
dag.
En peinst zich uit
In al de zoete klagen die de wind verluidt,
En schikt haar bee
In 't ingetogen ruischen van de vrome zee,
En telt ten snoer
De sterrepaarlen spranklend over hemelsvloer,
En wijlt bekoord
In zwijgende aandacht die zich voelt verhoord.’
‘Lentemaan’, p. 15

Want wat Boutens aan den hem zoo verwanten Praeraphaëliet Rosetti toeroept, dat
geldt hem zelf, dat mag hij van onzentwege op zich toepassen: Gij waart ons....
‘Meer dan der wijsheid ijdele vertoogen,
Meer dan de bloemen langs den weg gegaard:
Eén late glimlach en één blik der oogen,
Die aan de ziel de ziel zelf openbaart.’

En hij is dat, omdat van hem gezegd kan worden, wat hij Douglas nazingend, van
den dooden dichter zeide:
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‘Hij wekte in veil geraad
Verholen gratie waar zijn ooglicht glee,
Uit niets bezwoer hij wonders overdaad,
Tot 't minste ding in schoonheid ging verwaad,
En heel de weerld was één bekoorde stee.’

Want wat gij van Rembrandt zoo treffend gezongen hebt, geldt ook U: steeds zullen
‘Uw kunst verbeelde loutere gedachten
Tot immer nieuw bewonderen ontgloren
't Vernieuwd gelaat der jeugdige geslachten.’
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Johan Bojer
Door Mevr. D. Logeman - van der Willigen.
Johan Bojer wandelde met een vriend van Parijs naar Amsterdam.... Het klinkt bijna
als een sprookje of als een odyssee van vluchtelingen uit onze dagen! Maar het was
dan ook ‘in den goeden ouden tijd’, toen dat allemaal nog maar zoo gemakkelijk
ging. Het eerste geld met zijn schrijven verdiend, werd besteed aan een reisje naar
Parijs. Ik zou er bijna ‘natuurlijk’ bijvoegen, want Parijs is de droom van alle artisten
in Scandinavië, het toppunt van alle heerlijkheid. Eerst Parijs en dan Italië. En ik ken
meer dan één artist uit de Scandinavische landen, die na een bezoek aan het land van
kunst en zon, steeds rondloopt met een bijna ziekelijk verlangen om er weer heen te
kunnen. En in Parijs en Italië sluiten geen landslui zich meer bij elkaar aan dan de
Scandinaven. In Parijs, Florence, Rome en Napels hebben zij hun vaste koffiehuizen,
waar zij geregeld bijeenkomen en waar iedere vreemdeling, die aansluiting wenscht
met een artist uit het Noorden, zeker is hem te vinden. Daar worden dan zooveel
mogelijk de Scandinavische gebruiken gehuldigd, wordt al wat naar het buitenland
riekt, afgeschud en de Scandinavische standaard hooggehouden. Trouwens, menigeen
zal in zijn hart wel moeten bekennen, dat hij nooit zoo vaderlandslievend gezind is,
als wanneer hij van het
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dierbare vaderland is verwijderd. Daar zullen we de bewoners uit het Noorden dus
maar geen verwijt van maken en evenmin van de tooververhalen, die zij in het
buitenland opzetten, waardoor alles ‘thuis’ veel beter en mooier schijnt dan elders.
Bij denzelfden Johan Bojer werden in de buurt van Parijs Noorsche gerechten klaar
gemaakt, die bezoekers verrukkelijk moesten vinden, veel beter dan de fijnste
Parijsche ‘plats’, maar die met Fransche in plaats van Noorsche ingrediënten gereed
gemaakt, bijna niet te eten waren.... Doch dit was vele, vele jaren nadat Bojer naar
Amsterdam wandelde, in hooibergen, of in een stal sliep en haast niet at. Uit
Amsterdam keerde hij toen met een zeilschip naar Noorwegen terug, want de 600
kronen, die hij in den zak had bij zijn vertrek uit Noorwegen, waren in Parijs en
België opgeraakt. Wonderlijk genoeg heeft de schrijver mij nooit verteld, dat hij in
Holland en België geweest was. Ik weet bij ondervinding, hoe graag de Noren anders
aankondigen dat zij ‘ook’ in Holland geweest zijn en hoe verlangend zij zijn om de
paar woorden Hollandsch, die zij daar hebben opgevangen, eens te luchten. We
kunnen dat zelf ook wel zien als we in Scandinavische boeken onthaald worden op,
dikwijls verkeerd gebruikte, Hollandsche woorden, zoodra er maar sprake is van
Holland, of Hollandsche toestanden. Bojer maakt hierop dus een gunstige
uitzondering. In geen van zijn werken wordt Holland ook maar genoemd. Misschien
spreekt hij tegenover vreemden ook niet graag over de jaren, die nu reeds zoo lang
achter hem liggen, omdat hij toen zoo'n harden strijd voor het bestaan te voeren had.
De omstandigheden hielden hem aan bezigheden, die geheel in strijd waren met zijn
liefhebberij en aspiratie. Hij was het onechte kind van een eenvoudig dienstmeisje
uit de buurt van Trondhjem en werd spoedig na zijn geboorte in 1872 bij lieden op
het platte land uitbesteed. Tot aan zijn vijftiende jaar leidde hij het leven van een
gewonen boerenjongen; eenmaal per week stak hij het water over om aan den overkant
wat onderricht te krijgen. Verder ging hij 's winters mee op de vischvangst

Onze Eeuw. Jaargang 19

177
in de fjord, en hoedde hij 's zomers het vee op de hoogvlakte, waar hij weken achter
elkaar op geen ander gezelschap aangewezen was dan dat van de koeien, geiten en
schapen, die hij onder zijn hoede had. Op zijn eigen aandringen zonden zijn
pleegouders hem toen naar een private districtsschool. Daar werden de oogen hem
geopend voor allerlei tot dien tijd onbekende heerlijkheden, die er vooral in de
literatuur van zijn eigen land te vinden waren. Wergeland, Holberg, Björnson en
Ibsen; dat was nog iets geheel anders dan de vertelsels en sprookjes van de oude
Randi, zijn pleegmoeder. Langen tijd had hij zich niet kunnen voorstellen dat er iets
mooier zou kunnen bestaan dan moeder Randi's verhaal over ‘De bruid, die stierf en
weer opstond’. (Bruden, som döde og stod op igjen). En moeder Randi zelf was
overtuigd, dat haar verhaal waar gebeurd was en Bojer zag onder haar woorden heel
duidelijk het jonge meisje als bruid getooid met de kroon op het hoofd voor zich. En
hij rilde, toen de bruidegom zijn bruid ging halen en het meisje in de armen van den
jongen man den laatsten adem uitblies. Het meisje was door haar ouders tot dat
huwelijk gedwongen. Zij had zelf een andere keuze gedaan, maar de vader had haar
minnaar het huis uitgejaagd. Toen de bruid nu gestorven was, werd er inplaats van
een bruiloftsmaal maar een begrafenismaal gebruikt, waarop de bruid in haar
bruidstooi begraven werd. Eenige dagen later komt de ware geliefde van het
jongemeisje terug en zet zich weenend bij het graf van zijn verloren bruid neder.
Ondertusschen graaft de doodgraver met een knecht in het holst van den nacht het
lijk op om het van alle kostbare sieraden te berooven. Als het keurslijf wordt
doorgesneden, richt het meisje zich plotseling op en haalt eens diep adem. De
doodgraver en de knecht zetten het verschrikt op een loopen. De bruid wrijft zich de
oogen uit, de ware minnaar snelt op haar toe.... en de rest is gemakkelijk te begrijpen.
Of het verhaal van het mooie meisje met de lange blonde haren, dat op de eindelooze
vlakte woont, daar een jongen herder bezoekt, die er zijn schapen hoedt en
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hem betoovert door den glans van haar gouden haren.... om dan weer met het
neerdalen der nevels op het veld onzichtbaar te worden. ‘De blauwe vlakte’ (Vidden
blaa) heette dat verhaal, waaraan moeder Randi ook vast geloofde. Bojer heeft de
verhalen van zijn pleegmoeder en andere legenden uit de buurt waar hij zijn
kinderjaren sleet in een bundel verzameld en uitgegeven. (Gamle Historier, 1901).
Toen hij de districtsschool had afgeloopen, kwam hij in dienst bij een ‘storbonde’,
een van die groote grondbezitters, die in Noorwegen alleenheerscher schijnen over
heel de streek waar zich hun gronden uitstrekken en waar gewoonlijk druk
gepolitiseerd wordt, daar menige ‘storbonde’ deel uitmaakt van het Storting. Bojer
hoorde daar voor het eerst dat er iets bestond wat ‘politiek’ heette. En al begreep hij
er niet alles van, hij kwam er toch gauw achter, dat politiek iets was wat lange,
opgewonden redevoeringen vereischte, waarin er over het wel van het vaderland
gesproken werd. Die redevoeringen verschenen dan in een krant, die Bojer toen ook
voor het eerst in handen kreeg en waarin hij ijverig zat te lezen. Als een Franciscus,
die in de bosschen tot de vogels preekte, hield Bojer op zijn beurt politieke
redevoeringen voor de boomen en struiken in het bosch, als hij zeker was dat niemand
hem hooren kon. En 's avonds als het werk was afgeloopen zat hij met zijn
schoolboeken voor zich in stal, of schuur, en overhoorde zich zelf lessen. Maar die
studie vlotte niet erg. Hij voelde maar al te goed, dat hij leiding noodig had. Tot zijn
groote vreugde mocht hij toen het toelatingsexamen doen voor de
onderofficierenschool te Trondhjem en werd hij tot leerling aangenomen. De cursus
duurde drie jaar en kostte niet alleen niets, maar verschafte hem ook gratis kost en
logies. Bojer was vol ijver en zag zich in gedachten reeds aan het hoofd van een
groot leger. Hij werkte hard en volgde ook nog een cursus over buitenlandsche
literatuur en later ook nog een jaar lang een handelscursus. Trondhjem scheen hem
een wereldstad met de groote leesbibliotheken met hun onuitputtelijke schat-
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ten, en de voordrachten en tooneelstukken die hij er te hooren en te zien kreeg. Vooral
toen Kurt Hamsun en later Herman Bang op het podium verschenen. Bojer kwam
geheel onder den indruk van Hamsun's enthousiasten, schoonen, vloeienden
woordenstroom en de poëtische beelden van diens dichtergenie, terwijl Herman Bang
hem deed huilen en lachen tegelijk. De tragischcomische wijze waarop Bang de
personen door hem zelf geschapen ten tooneele bracht, joegen Bojer het bloed naar
het hoofd. Scheppen, zelf dichten, tooneelstukken maken, - bestond er wel iets
hoogers? Hij wilde het zelf ook eens beproeven. Als hij maar volhield, zou het
misschien wel lukken - en hij schreef, schreef zooveel hij er maar tijd voor had, want
hij moest nu zelf geheel zijn eigen kost verdienen. Met het hoofd vol plannen voor
de dichtwerken, die hij op zijn beurt de wereld zou inzenden, verhuurde hij zich als
visscher en streed weken achtereen in de felste koude met de woeste baren van de
Vestfjord in de open visschersschuiten. De Lofoten-visscherij had veel handen noodig
in het seizoen als er jacht gemaakt werd op de kabeljauw. Tusschen de 30 en 40.000
man op het water behoorde niet tot de zeldzaamheden en de verdiensten waren goed.
De visch werd per stuk betaald en iedere visscher ving gemiddeld 2000 kabeljauwen
per seizoen. Als de vischvangst aan den gang is, zien de visschersdorpjes in de
Lofoten er vrij wat minder verlaten uit dan zooals de toerist 's zomers Svolvier,
Kabelvang of Hopen, (om er slechts enkele te noemen) te zien krijgt. Dan is er ook
leven in de eigenaardige hutten (fiskebode), die als een soort kleine arken op het
water schijnen te liggen en waarvan de kleur zoo schilderachtig afsteekt tegen het
monotone grijs van rotsen en scheren. Wij danken een van Bojer's allerschoonste
vertellingen aan de ondervinding, die hij als Lofotenvisscher heeft opgedaan. Wij
voelen in de korte, afgebeten zinnen in ‘De Visschers’, (Fiskere, later in zijn
Verzamelde Novellen opgenomen), hoe de mannen te strijden hebben met de
elementen, hoe ieder woord te veel fataal kan worden. De
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bijna bevroren handen omknellen de riemen met steeds vasteren greep, de blik blijft
gericht op de bruisende golven, terwijl de oude vader ‘han far’ in de open schuit zijn
levensstrijd eindigt en de visschers hun plicht niet verzaken mogen. Zij schijnen het
water vóór hen met hun strakke blikken te doorzoeken en te meten. Die blik is Johan
Bojer bijgebleven. Hij heeft die oogen, die niet alleen getuigen veel gezien te hebben,
maar die ook nog steeds meer schijnen te zien dan die van anderen. Hij kijkt de
personen met wie hij spreekt wel aan, maar luisterend glijdt zijn blik altijd weg naar
onzichtbare uitgestrektheden in de verte.
De verkoop van de gevangen kabeljauw ontwikkelt zich tot een handel, die allerlei
tusschenpersonen vereischt. De lever wordt tot traan verdampt, de kop wordt gedroogd
en aan de guanofabrieken verkocht. De visch zelf gedeeltelijk gezouten en gedroogd;
een ieder die in de Lofoten gereisd heeft, herinnert zich de lange rijen opengespalkte
visschen, die aan stokken te drogen hangen en in de schemering zulke fantastische
vormen aann men. En niet minder de bergen kabeljauwkoppen, die, bij
honderd-duizenden bij de guano fabrieken opgestapeld, in de verte doen denken aan
houtstapels, tot de geur ons wel nader inlicht. Toen de vischvangst was afgeloopen,
verhuurde Bojer zich als agent bij een grooten koopman in visch en toen dit baantje
hem niet langer beviel, werd hij winkelbediende in een winkel, ‘handhandleri’ op
het platte land. Ik heb menschen ontmoet bij wie Bojer in dien tijd geregeld eieren
bracht; die vertelden mij, dat hij altijd een boek uit zijn zak haalde om te lezen, terwijl
hij op het geld wachtte. Wij zouden hier bijna uit afleiden, dat hij niet alleen
winkelbediende, maar ook boodschappenlooper was. Om meer verdiensten te hebben
is hij daarop agent in naaimachines geworden en toen dat baantje ook niet vlotte,
werd hij maar weer winkelbediende. Ditmaal in Trondhjem zelf, waar hij 's avonds
vrij is en zich weer aan de studie kan wijden. Hij haalt de papieren weer te voorschijn,
waar hij zijn eerste schetsen en vertellingen
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heeft opgeschreven. Hij werkt om en zift en waagt de eerste schrede. Een klein
tooneelspel ‘Een moeder’ (En Moder, 1895) wordt uitgegeven en opgevoerd. Een
vertelling ‘Helga’ ziet hetzelfde jaar het licht. Toen hij het eerste geld dat hij met
zijn schrijven verdiend had in den zak stak, had hij tegelijkertijd voor goed gebroken
met zijn vroegere werkzaamheden. Het was alsof een Sigrid uit Ibsen's
‘Kongsemnerne’ hem had toegeroepen: ‘Gebruik je vleugels en wee degenen, die je
nu binden willen’. (‘Bruk dine vinger, og ve dem som vil binde dig nu’). En hij sloeg
zijn vleugels uit en vloog over Kopenhagen naar Parijs, vanwaar hij over België te
voet naar Amsterdam ging en vandaar huiswaarts keerde als een vrij man. Maar zelfs
de vrijste man heeft plichten tegenover zijn lichaam en het kostte den
drieentwintigjarigen Bojer veel moeite om zijn lichaam te onderhouden van het
weinige geld, dat hij te Kopenhagen als correspondent voor een dagblad te Trondhjem
verdiende. Maar de boeken die hij in de universiteitsstad tot zijn beschikking had en
de colleges die hij aan de universiteit volgde, wogen ruim op tegen alle ontberingen.
Zoodra de zomer echter zijn intrede deed, werd het verlangen naar zijn Noorsche
bergen en wateren Bojer te machtig. Het leven had hem nog niet verwend, hij kon
zich met weinig tevreden stellen en hij had vrienden genoeg, onder de eenvoudige
landslieden, waar hij zijn intrek kon nemen. Toen brak er een nieuwe fase in zijn
leven aan. De stroom was niet meer tegen te houden: hij wijdde zich geheel aan zijn
dichtkunst. Zijn eerste werken waren lijvige politieke en sociale romans, waarin hij
de rijke boeren nu juist niet in een schoon daglicht stelt. Het is of hij er in wil
aantoonen, hoe absoluut onvereenigbaar de politieke belangen zijn met die van het
economische leven. In ‘Een Volksstaat’ (En Folkebog 1896) gaat door toedoen van
den vader, die zijn werk verzuimt op het landgoed vanwege ‘de politiek’ een geheel
gezin ten onder, zonder dat de vader als lid van het parlement ooit bereikt, wat hij
zich had voorgesteld te bereiken. In ‘De eeuwige Strijd’ (Den evige Krig, 1899)
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gaat een geheel district zoo goed als ten onder door den politieken strijd. Al wat klein
en leelijk is, komt in den mensch te voorschijn, al wat goed en mooi is, wordt
onderdrukt. Kleine persoonlijke veeten worden tot groote familietwisten. Kinderen
staan tegen hun ouders op. Jongelui gaan den verkeerden weg op en dit alles, omdat
er ‘te veel met de handen in de zakken over het wel van het vaderland gesproken
wordt, in plaats van de handen aan den ploeg te slaan. Het is een luguber beeld, dat
Bojer ons geeft van den Noorschen heereboer. Maar meer dan een grond van waarheid
zal er wel in zijn voorstelling te vinden zijn. Er gaat een verhaal van koning Oscar
en koningin Sofie, die op reis in Noorwegen een bezoek brachten bij een der
boerenleden van den Rijksdag. Zoodra de hooge gasten in de zaal, ‘storstuen’ hadden
plaats genomen, zeide de boer tegen zijn vrouw: ‘Zeg eens Gudrun, ga jij nou met
Sofie maar naar de andere kamer, dan praat ik met Oscar wat over de politiek.’ En
niet uitsluitend de rijke boer verdiept zich in de politiek van zijn vaderland en het
buitenland. Ik herinner mij, hoe we eens op een heel afgelegen plekje in Noorwegen
werden staande gehouden door een houthakker, die ons vroeg waar Venezuela lag.
Hij las in de krant dat daar een opstand was uitgebroken.
Ondertusschen wekten Bojers boeken de aandacht en werd hem een subsidie
toegewezen om zijn studies in het buitenland te kunnen voortzetten. Daar schreef hij
‘Moeder Lea’ (Moder Lea) dat in 1900 uitkwam, het krachtigste werk dat hij tot dien
tijd geschreven had met een overvloed van stof die ons bijna overweldigt. Lea was
getrouwd met een man, wiens hoofd vol politiek en wiens hart vol dorheid was. Hij
wilde van het platteland weg om in de hoofdstad de plaats in te nemen in de politiek,
die hij zich droomde. Maar hij komt als een afgeleefd, half krankzinnig man in zijn
geboortestreek terug, zonder ooit iets in de politiek bereikt te hebben. Het fortuin
van zijn vrouw, - zelf had hij niets, - is geheel verdwenen. Zijn mooie, jonge vrouw
is na haar vijftienjarig huwelijksleven een schaduw van haar vroeger ik. Zij heeft
zes kin-
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deren bij den man in wien zij zich zoo schromelijk bedrogen had. Zelfs zijn liefde,
in zoover hij in staat was lief te hebben, gold een ander, - haar zuster. Geruïneerd,
gebroken naar lichaam en ziel, keert Breien naar Rein terug, waar hij weldra den
laatsten adem uitblaast. Lea, die eerst te wanhopend en ook te onverschillig was om
zich op te richten, komt plotseling tot bezinning en geeft zich eens rekenschap van
haar leven. Zij wil bidden, God smeeken om een mirakel, opdat alles nog voor haar
en haar kinderen gered zal worden. Maar op eens ontwaakte haar
verantwoordelijkheidsgevoel. Dan bidt zij niet langer tot den hemel in de verte, maar
tracht het mirakel in zich zelf te vinden. De redding hing van haar eigen krachten af
en van de hoogte die zij daarmee bereiken kon. ‘Lea, snak je er naar om je op te
heffen, dorst je er naar om een nieuwe wereld voor je zelf op te bouwen, doe het dan.
En slaag je er niet in, roep dan je zelf tot verantwoording,’ spreekt een stem in haar.
En zij werpt zich op haar leger om, steunt en strijdt, totdat zij halfluid, opgewonden
en vol emotie antwoordt: ‘Goed, ik beloof mij zelf te dwingen om het te kunnen! Ik
beloof mijn kinderen op te voeden in het klare licht der werkelijkheid en hen te maken
tot flinke, zelfbewuste menschen. En ik beloof het landgoed Rein weer op te bouwen,
zoo waar menschelijke energie er toe in staat is. Ik wil een nieuw leven leiden, een
groot en rijk leven van dezen dag af, ik roep alle goede machten tot getuigen aan.’
Het klonk als een eed in jubelkreten uitgegalmd. Het was als een hemelvaart naar
haar eigen kracht! En een uur later sliep zij rustig en kalm, wat haar in jaren niet
gebeurd was.
En zij houdt woord. Zij neemt het bestuur van het vervallen, met schuld belaste
landgoed zelf in handen. Zij was 's morgens het eerst op en 's avonds de laatste die
ging rusten. Zij had geen tijd om vermoeid te zijn, moedeloos mocht zij evenmin
wezen en één fout begaan zou fataal kunnen worden. De voortdurende spanning
waarin zij leefde ging als een verfrisschend briesje door haar ziel. Alle onvruchtbare
droomen werden weggevaagd. De
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werkelijkheid hield haar vast met een ijzeren greep. Gelooven mocht zij niet, zij
moest weten. Hopen evenmin, zij moest doorvoeren. Twijfelen nog minder, omdat
het doel absoluut bereikt moest worden. Haar kinderen voedde zij op tot waarlijk
groote menschen. Spelend leert zij hen hamer en beitel hanteeren; het resultaat is dat
Haf, de eene zoon, een groot ingenieur, Euk, een andere zoon, een groot beeldhouwer
wordt, terwijl Henuk een nieuw soort porcelein uitvindt en Halverd de oudste een
ideale helper wordt voor iedereen die werken en leeren wil. De dochters richten een
weefschool op, en ontwerpen zelf de teekeningen. De kinderen worden overal geëerd.
Het geld stroomt naar hen toe. Het landgoed wordt niet alleen schuldvrij, maar heeft
zich ook ontzaglijk uitgebreid en Lea, op de handen gedragen door heel de streek,
kan met trots en genoegen op haar levenswerk terugzien. Deze stof alleen zou een
boekdeel kunnen vullen, maar is Johan Bojer toch nog te sober geweest. Naast Lea
treedt Karen op en Inga. Karen een zwakke persoonlijkheid die, getrouwd met een
veel ouderen man, die heel spoedig zijn eigen landgoed niet meer besturen kan, in
de macht komt van haar Zweedschen opzichter. Inga, de schoondochter van Karen,
die zoo teleurgesteld wordt in Hans, haar man, dat zij haar kind doodt uit angst dat
het worden zal als de vader. Hans is een leeg vat, die holle woorden spreekt en
politieke aspiraties heeft evenals Hakonson en eenige andere groote boeren, die Bojer
allen in een hoogst belachelijk daglicht plaatst. Hij maakt ze geheel tot caricaturen.
En niet alleen de boeren zelf, maar ook de instellingen op het platteland en in de
grootere dorpen. De directie van de spaarbank schijnt uit louter idioten te bestaan.
De lieden die in aanmerking komen voor de Kamer, zijn opgeblazen dwazen, die
maskerade schijnen te spelen met hun nationaal costuum. Het Noorsche ‘landsmaal’
wordt openlijk op een rechtszitting gehekeld. Geneesheeren schijnen omgekochte
suffers als het er op aan komt om een moord te constateeren, of een vrouw voor
ontoerekenbaar te verklaren.
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Wij voelen maar al te zeer hoe de schrijver in dit werk zijn eigen ideëen heeft willen
opdringen en daar personen voor noodig had. Lea met haar ideaal schoon karakter
verjaagt ieder maal weer het gevoel van afkeer dat de overige personen, - Lea's
kinderen uitgezonderd, - ons voortdurend geven. Maar ook zij schijnt onwerkelijk,
evenals het onwerkelijk is, dat al haar kinderen het tot iets geniaals in de wereld
brengen. En de moeder was zóó zeker van het succes van haar kinderen dat zij, als
zij met haar over hun plannen spraken, ‘een soort hoefgetrappel meende te hooren
van dat wat komen zou, een monumentaal vervolg van dat wat al was. En als zij in
haar sjees de streek door reed, had zij het gevoel van ‘een apostel, die de rest van
zijn leven aan zijn evangelie wijden wilde’. Johan Bojer overdreef, maar wij vergeven
hem die overdrijving omdat hij moeilijk anders kan, waar hij zulk een vast plan voor
oogen had. Toch had het boek gewonnen, indien het minder breed was opgezet. De
volksuitgave, die later van ‘Moeder Lea’ verscheen, is door den schrijver herzien en
daarin zijn veel tooneelen door hem geschrapt. In een nieuwe uitgave van ‘De eeuwige
Strijd’ is het laatste hoofdstuk ook geschrapt, dat te veel op effect berekend was.
‘Moeder Lea’ zoowel als ‘De eeuwige Strijd’ is ten slotte een ode aan den arbeid.
Arbeid, opgenomen eerst tot redding van Lea's eigen ziel, later tot het welzijn van
haar kinderen en haar omgeving. Carsten en Bratt in ‘De eeuwige Strijd’ gaan echter
nog verder en maken hun arbeid tot een zeker soort religie. Carsten, die eerst theoloog
zou worden, verandert van studie en wordt ingenieur en brengt ‘zijn ideeën over de
onsterfelijkheid en eeuwigheid over op zijn practisch werk’. Hij vindt een nieuwe
boormachine uit en het aanleggen van spoorwegen wordt zijn levenstaak, terwijl hij
in zijn werk de eeuwige strijd ziet van het licht tegen de duisternis. De spocrwegen
brengen het licht der ontwikkeling en beschaving in de meest afgelegen en donkerste
hoekjes. En hij prijst zich gelukkig, daarin een menschenliefde toe te passen, die in
zijn oog tot een soort religie wordt. Bratt,
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Carsten's vriend, de schilder voelt zich in zijn werk een predikant die God's schepselen
verheerlijken wil. Zoo ver gaat Lea niet.
Ondertusschen waren Bojers omstandigheden zoo verbeterd, dat hij over trouwen
kon gaan denken. Hij had het groote geluk een zeer ontwikkelde vrouw te krijgen
uit den hoogeren stand. Hoe zeer hij zelf tegen haar opzag en nog steeds ziet, kan
menigeen die met hen beiden samen is geweest getuigen, ik zelf niet het minst. ‘Zij
heeft alles van de natuur meegekregen, wat ik mijzelf heb moeten aanschaffen en
leeren,’ kon hij zeggen met een weemoedigen blik vol bewondering op het fijn
tevreden gezichtje van zijn vrouw. En Bojer bleef leeren, hij had nog zooveel in te
halen! En zijn vrouw, die een universitaire opleiding genoten had, stond hem trouw
ter zijde. Zij was het ook die begreep, dat Bojer naast de boekenkennis practische
kennis moest gaan opdoen, dat zijn oogen moesten leeren zien wat zijn hersens hem
zeiden, wat kunst was en schoon. En tevens dat hij menschenkennis moest opdoen
en zich onder menschen leeren bewegen. De jonggetrouwden zeiden het vaderland
daarom een tijdlang vaarwel en vestigden zich in het buitenland. Bijna tien jaar achter
elkaar brachten zij afwisselend in Zwitserland, Italië, Engeland en Frankrijk door.
In dien tijd werd Bojer in 1905 plotseling naar Noorwegen teruggeroepen om de
wacht te houden op de grens, toen er een oorlog tusschen Noorwegen en Zweden
dreigde. Dien dienst voor het vaderland heeft hij bijna met zijn gezondheid moeten
bekoopen. Hij is tenger gebouwd, heeft uiterlijk niets van een flinken Noorschen
boer en het dagen achter elkaar op de wacht liggen in het natte gras had zijn gestel
ondermijnd. Eerst onlangs na een verblijf van vier jaar in de gezonde lucht van het
Gudbrandsdal in Noorwegen heeft hij zijn oude krachten weer terug gekregen. Maar
zijn werk heeft niet geleden onder zijn wankelend gestel. Op ‘Moeder Lea’ volgde
‘Een pelgrimstocht’ (1902). In een voorbericht van de Hollandsche uitgave (Honig,
Utrecht 1906) zegt Ellen Key dat zij in ‘Een Pelgrimstocht’ ‘het symbool ziet van
de
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toekomst met haar rusteloos jagende leegte, waartoe het vrouwelijk geslacht zichzelf
veroordeelt, wanneer het zich laat afbrengen van den hoogsten plicht en tevens het
hoogste geluk, - het moederschap’. ‘Een Pelgrimstocht’ is het verhaal van een
ongetrouwde moeder, die noodgedwongen onvoorwaardelijk afstand doet van haar
kind. De straf blijft niet uit. Haar moederliefde ontwaakt naarmate de
levensomstandigheden voor haar verbeteren en zij wordt vervolgd door de hevigste
wroeging en het diepste zelfverwijt. Weldra kent zij geen verschil meer tusschen
goed en kwaad. Zij wordt slecht en is tot alles in staat om haar kind terug te krijgen.
Aan het zoeken naar dat kind wijdt zij heel haar leven. In haar gedachten is het altijd
om haar heen. 's Nachts rustte het met zijn hoofdje op haar schouder, over dag
trippelde het de kamer door. Maar zij zoekt vergeefs, reist heel het land door van
Tromsö naar Christiansand, vandaar weer naar het Noorden, per boot, per trein, in
een rijtuig of te voet. ‘Boven haar hoofd volgt haar een zwerm vogels, dat zijn haar
herinneringen, daar is dit, en dat. Sommige lokken haar teeder, andere krijschen zoo
woest en als zij stil staat, strijken ze op haar neer.... Maar stil staan, dat mag zij niet.
En toch willen haar voeten niet mee, die blijven steken en zij komt niet vooruit’,....
zoo droomde zij en de droom was een beeld van haar leven, dat feitelijk niets anders
was dan een rustelooze jacht. Er is een toon van groote wreedheid in dit schoone
boek. Regina, de heldin, verbitterd door haar lot wordt wreed en slecht voor hem die
het zoo goed met haar meent en zij verontschuldigt zich tegenover zich zelf met een:
‘Ik heb niemand ooit iets gedaan, maar iedereen heeft mij gebruikt, waarom zou ik
anderen nu niet gebruiken? Ik ben niet slechter dan anderen.’ En een drang om op
den goeden weg terug te keeren doodt zij zelf, wanneer bijv. de stem van den predikant
uit de kerk als een ver verwijderd zingen tot haar doordringt op de trap van de kerk,
waar zij haar toevlucht had gezocht. ‘Goede machten schenen de handen naar haar
uit te strekken om haar te redden,
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zoodra zij zich maar in hun armen wierp.’ Maar zij was er niet toe in staat. Dezelfde
onmacht vinden wij bij eenige karakters van zijn volgenden roman terug ‘Zelfbedrog’.
In het oorspronkelijk heet dit boek ‘Troens Magt’, (1903) wat letterlijk vertaald ‘De
macht des Geloofs’ zou zijn. In het Fransch is de titel: ‘La Puissance du Mensonge’,
- oogenschijnlijk dus juist het tegenovergestelde van den oorspronkelijken titel, en
toch zijn de drie titels alle toepasselijk, misschien de Hollandsche het best, want heel
de roman berust op het zelfbedrog van Norby, die zich zelf zoo lang wijs maakt dat
hij geen borg gestaan heeft voor Wangen, die failliet gaat, tot hij het zelf gelooft.
Norby heeft oogenblikken van berouw en komt tot de overtuiging dat het heel
moeilijk, misschien wel onmogelijk is, om ooit een gedaan onrecht weer goed te
maken. Angst voor de publieke opinie houdt hem van een bekentenis der waarheid
terug, als zijn vrouw er op aandringt, dat hij Wangen aanklaagt wegens valschheid
in geschrifte. En zijn berouw neemt toe, als het gerecht er zich mee bemoeit. Maar,
hij blijft zwijgen, want er is een andere factor in het spel gekomen die zijn
schuldbewustzijn zoo niet geheel uitwischt dan toch verduistert. Wangen is op zijn
beurt aanvaller geworden en heeft Norby's goeden naam in het dorp beklad. Van
beklaagde is hij de aanklager geworden en Norby voelt zich degeen die zich
verdedigen moet tegen leugens en kwaadsprekerij. Het wordt een net van leugens
en intriges. Meesterlijk heeft Bojer den strijd van Norby beschreven en de verandering
in het karakter van Wangen, die evenals Regina in ‘Een Pelgrimstocht’ door de
omstandigheden slecht gemaakt wordt. Ook hij wordt gebruikt en meent het recht te
hebben op zijn beurt anderen te gebruiken. Regina's weifelen, haar strijd tegen de
goede niachten die af en toe in haar binnenste hun stem doen hooren, vinden wij
terug in Norby, maar vooral in Norby's zoon Einar. Hij weet, dat zijn vader schuldig
is en heeft toch den moed niet om zijn moeder en heel zijn ouderlijk huis door een
bekentenis voor het gerecht in het ongeluk te storten. Hij was in de gerechtszaal op
het punt geweest
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om op het getuigenbankje plaats te nemen ‘gelukkig en trotsch dat het waarste en
moedigste in hem gezegevierd had’, - maar bij het gezicht van zijn moeder was hij
weer teruggekeerd. Buiten gekomen geleek het gerechtsgebouw een nest van onheil.
Wat werden er onnoemelijk veel valsche aanklachten ingediend en leugenachtige
getuigenissen afgelegd en hoe werd er thans niet een onschuldige veroordeeld en
voor zijn leven geruïneerd! Maar hij die redding kon brengen, - hij nam de vlucht!
Hij was de lafste van allen!’ En plotseling was het hem ‘alsof hij zijn vrienden nooit
meer onder de oogen kon komen. Hij moest voortleven met een schandvlek op zijn
ziel en altijd den nek buigen en zwijgen als er gesproken werd over waarheid en
eerlijkheid hier in de wereld. Zou hij ooit weer één gelukkig oogenblik hebben als
Wangen veroordeeld werd?’ Maar Einar blijft zwijgen en het onrecht zegeviert, zooals zoo dikwijls te voren. ‘Zelfbedrog’ is een knap boek, het is veel compacter
en zit veel beter in elkaar dan zijn drie eerste sociale romans en getuigt van een
buitengewoon meesterschap over de stof, die de schrijver behandelt. Maar we
herkennen er moeilijk den schrijver in die gezegd heeft ‘iedere blijde gedachte is als
rozen die over de wereld worden uitgestrooid’. De doornen in ‘Zelfbedrog’ steken
te veel. Maar om te toonen dat de schrijver werkelijk oog en oor heeft voor den
schoonen kant van het leven, dat ‘zijn blijde gedachten werkelijk tot rozen worden,
die hij over de wereld uitstrooit’, schenkt hij ons ‘Witte Vogels’ (Hvide Fugle, 1904).
Dit is echter niet de eerste bundel vertellingen van zijn hand. In 1897 was ‘Op
Kerkewegen’ (Paa Kirkevej) verschenen en in 1908 ‘De rieten fluiten’, (Roi flöjterne),
alle schetsen in een soort sprookjesvorm gegoten.
Van die bundels is ‘Witte Vogels’ mij het liefst. De eerste schets ‘De oogen der
liefde’, (Kierlighedens Öjne) is door den schrijver later gedramatiseerd en is met
succes opgevoerd. Met meer succes dan zijn andere tooneelspelen ‘Heilige Olaf’,
(Olaf den hellige, 1897) ‘Theodora (1902) en ‘Brutus’ (1904).
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Het onderwerp van ‘De oogen der liefde’, de stof, is eenvoudig genoeg. Maar Bojer
heeft zijn stof behandeld op een wijze zóó teer, zóó fijn en dichterlijk, dat we daarin
dadelijk den meester herkennen. Een mooi, rijk en verwend jong meisje wordt
aangehaald en het hof gemaakt, maar wijst iederen minnaar van de hand. Door een
ongeluk verliest zij haar schoonheid; haar gelaat wordt door een brand zóó misvormd,
dat zij een schrikbeeld wordt voor de straatjeugd, en zelfs kennissen haar ontwijken.
Haar karakter dat nooit zacht en lief geweest is, wordt door verbittering nu nog
onaangenamer. Dan ontmoet zij iemand, die haar vroeger lief gehad heeft en door
een ongeluk het gezicht verloren heeft. Hij weet niets van de verandering die er in
Ovidia heeft plaatsgegrepen en denkt, dat zij nog steeds hetzelfde mooie meisje is
van vroeger. Door zijn trouwe aanhankelijkheid verteederd, verzacht hij het gemoed
van Ovidia en ‘de oogen der liefde’ waarmee hij haar beziet, dringen ten slotte zóó
diep door in haar hart, dat zij haar wederliefde wekken. De schoonste passages zijn
die, waarin Ovidia zich zelf dwingt om alles rondom zich zoo schoon voor te stellen,
dat de blinde officier het even schoon ziet. Ware parels geeft de schrijver ons hier
mee; ik wijs alleen maar even op een wandeling aan het strand, waarin Odivia een
beeld opwerpt van hetgeen zij ziet:
‘De zee is vandaag zoo mooi. Louter groene golfjes, die schitteren in de zon, en
de eilandjes schijnen kleine jonge eendjes, die nog niet goed kunnen zwemmen.’
Hij keerde zich naar haar toe, opende de uitgestorven oogen alsof hij dit alles ook
zien kon en vroeg: ‘Er zijn zeker ook wel zeevogels?’ Het deed haar leed, dat zij
geen zeevogel zag, daar zij voelde dat het beeld daardoor voor hem in waarde verloor.
En tot haar eigen schrik, loog zij plotseling: ‘Zeker, kijk maar! Daar is een heele
zwerm witte meeuwen, die zich over de zee verspreiden. Enkele verheffen zich naar
den hemel en de zon geeft hun vleugels een gouden glans.’
Het schoonste sprookje, - want zoo betitelt de schrij-
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ver de vertellingen zelf, - uit heel den bundel, ik zou haast willen zeggen het schoonste
en fijnste wat Johan Bojer ooit geschreven heeft is ‘Op het eiland der Herinneringen.
(Paa Mindernes Ö.). ‘Vijf oude monniken woonden te zamen op een eenzaam, klein
eiland. Aan den eenen kant zagen zij niets dan de zee, die zich vereenigde met den
hemel, aan den anderen de witte streep van de kust in de verte. Op den karigen
rotsgrond plantten zij wijn en knolgewassen, en zij hadden bovendien een paar geiten
met wier melk zij zich voedden.
De vijf oude mannen hadden allen een zeer bewogen leven geleid, voor zij in een
klooster hun toevlucht zochten. Daar zagen zij elkaar voor het eerst, maar
langzamerhand zonderden zij zich van de andere kloosterbroeders af, alsof iets
speciaals hen naar elkaar toe trok.
Toen zij op zekeren dag te zamen in den kloostertuin wandelden, zeide de oudste
van hen: ‘Mijn broeders, het komt mij voor, dat wij ons door eenzelfde denkbeeld
geleid bij elkander aansluiten, en als ik mij niet vergis, komt het, omdat de gebeden
en de penitentie hier in het klooster ons op onzen ouden dag niet den vrede geeft,
dien wij zochten. Ik wil u gaarne bekennen dat wat mijzelf aangaat, ik geneigd ben
om in plaats van mijn levensdagen te eindigen onder tranen, berouw en gebeden om
vergiffenis, mijn laatste levensuren te wijden aan de herinnering van al de vreugde
en al de gelukkige oogenblikken, die het leven mij geschonken heeft. Liever dan om
vergiffenis mijner zonden te smeeken, wil ik den goeden Vader danken voor al het
licht, waarmee Hij mijne oogen verzadigd heeft, al de gouden bekers, die ik heb
mogen ledigen, al de schoone vrouwen, die mijn hart verwarmd hebben en mij het
dragen mijner beslommeringen verlicht hebben. Ik geloof dat dit Gode welgevalliger
zal zijn, dan dat wij hier zitten te zuchten en te weeklagen, terwijl de aarde toch zoo
heerlijk is en ik zooveel verrukkelijk schoons te herdenken heb’.
De anderen zeiden dat zij ook juist hetzelfde gedacht hadden, en toen besloten zij
gezamenlijk het klooster te
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verlaten. Zij zochten en vonden het kleine eiland, ver weg van het gewemel der
menschen; zij bouwden met eigen handen een kleine woning en een kerkje, en
behielden hun monnikendracht. En op zekeren dag was het de oudste weer die zeide:
‘Mijne vrienden, ik ben van plan steeds mijn rozenkrans aan den gordel te houden;
maar mijn meening is dat indien men Heiligen vereeren kan, die dikwijls zeer
losbandig geleefd hebben, men ook Gods schoone schepselen de vrouwen vereeren
kan, die ons zoo menig genotvol levensuur geschonken hebben. In het vervolg
beteekent voor mij ieder kraaltje van den rozenkrans geen gebed aan een Heilige,
maar aan een vrouw, wier herinnering mij heilig is’. De anderen waren het dadelijk
met hem eens, en den volgenden dag bleek de oudste vijf kralen aan zijn rozenkrans
te hebben, een ander drie, een derde twee, maar de jongste, die ook over de zestig
jaar oud was, had maar één enkel kraaltje over gehouden.
Zoo begonnen zij hun nieuwe leven, dat verdeeld werd tusschen den arbeid, de
maaltijden en de rust. Maar 's avonds zaten zij bij het houtvuur van den haard en
wisselden met elkander van gedachten. Behalve dat zij gezamenlijk veldarbeid
verrichtten, had ieder afzonderlijk ook een liefhebberij, waarmee hij zich bezighield.
Zoo had de oudste een tuintje aangelegd, een ander maakte een studie van schelpen
en zeegewassen langs het strand, een derde teekende, een vierde verzamelde zeldzame
steenen, de vijfde wijdde zich aan de lectuur en 's avonds vertelden zij er elkaar van
en voelden hoe het leven steeds nieuwe deuren voor hen opende om hun nieuwe
heerlijkheden te leeren kennen.
In de kerk hadden de vier oudsten hun altaar van steen, waar zij hun
godsdienstoefeningen hielden. Maar de jongste besteeg altijd den kleinen toren om
te bidden; de anderen verbaasden er zich in stilte over, maar durfden hem niet naar
de reden vragen.
Hun godsdienstoefening bestond uit een dankgebed; dank voor het leven, dank
omdat de zon ook dien dag voor hen geschenen en voor hen gezongen had, dank
omdat de
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lucht goed was om in te ademen en de wolken altijd zoo schoon waren bij het
ondergaan der zon. En dan verzonken zij in gedachten en haalden zich al het schoone
voor den geest, wat zij ondervonden hadden in hun leven en dankten ook daarvoor.
Maar zij knielden vooral en zonden een dankgebed op nog inniger dan ooit te voren,
omdat de liefde op aarde gekomen was, en omdat de sterren aan den hemel schitterden
om hun 's nachts te verlichten, omdat de bloemen hun overdag met haar geuren
verblijdden, omdat schoone vrouwen gouden bekers vulden en er jongelieden waren
om ze te ledigen en er door bedwelmd te worden, en omdat er grijsaards waren, die
de herinnering er aan zegenden.
Zij hadden allen tegenspoed ondervonden en geleerd wat verdriet was. Maar dit
telden zij nu niet, alle verdrietelijkheden van vroeger vormden in hun oog slechts de
duisternis, die noodig is om het licht te doen uitkomen. Hun blijde herinneringen
alleen wilden zij gedenken en koesteren. Die zouden als een aureool van licht hun
ouden dag omstralen.
Zij kwamen overeen dat hun kleine kring heeten zou: ‘De orde der blijde
herinneringen’. Maar wat zij ieder afzonderlijk ondervonden hadden, vanwaar zij
kwamen en wat zij geweest waren, dat verborg ieder in zijn eigen hart, volgens een
zwijgende overeenkomst. Jarenlang hadden zij aldus geleefd, toen de oudste van
hen, Johannes genaamd, op zekeren dag zeide: ‘Mijn dierbare vrienden, gij moet mij
beloven kalm op te nemen wat ik nu zeg, daar ik zelf, wien het betreft, ook volkomen
kalm ben. Mijn tijd is gekomen om afscheid van u te nemen. Vannacht heb ik hier
een kleinen aanval gehad’, hij wees op zijn hart; ‘dat beteekent dat een oude ziekte
weer boven komt en het is gemakkelijk te voorzien, hoe die eindigen zal. Ik ben over
de tachtig, zoodat ik waarlijk niet over een te vroegtijdigen doed kan klagen. Maar
nu, vrienden, heb ik een verzoek. Indien gij mij gedurende mijn laatste uren wat
troosten wilt, verzoek ik u mij ieder afzonderlijk een uwer lichtste herinneringen te
vertellen, een van die,
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welke gij nu in uw ziel vereert, liefst een der geheimen verbonden aan een kraaltje
van uw rozenkrans. Dat zou voor mij als een laatste loflied wezen aan de aarde en
haar heerlijkheid, en als een hymne aan de Voorzienigheid, die ons het leven zoo
blij en zoo dierbaar heeft gemaakt. Wilt gij dat, broeders?’
Als de broeders dan toegestemd hebben, maar de hoop uitspreken dat broeder
Johannes zich vergist en dat hij nog lang onder hen vertoeven mag, vertelt de zieke
zelf:
‘Vrienden, in mijn jeugd onderwees mijn leeraar mij in de sferen der
hemellichamen, zoodat mijn hoofd er van duizelde, als ik mij alles in de onmetelijke
ruimte trachtte voor te stellen. Maar sindsdien heb ik iets gevonden wat mij nog meer
overweldigt, wat nog veel onbegrijpelijker is. Hebt gij er wel eens over gedacht
hoeveel schoone vrouwen er geleefd hebben? Hoeveel steden en provincies er nu op
aarde zijn? Hoeveel schoone vrouwen er geweest zijn, waarvan niemand nu meer
iets weet? Overal en altijd zijn er schoone vrouwen geweest. Er zijn steden, die
duizenden jaren oud zijn. Hoeveel godinnen der schoonheid heeft de zon in één
enkele dier steden niet bestraald door de tijden heen? Van waar de innige weemoed,
die ons bezielt als wij op de ruines van een eeuwenoude stad staan? Omdat het ons
dan duidelijk wordt hoe er tusschen die ineengestorte muren bemind is, hoe eenmaal
jonge, betooverende vrouwen op de straten liepen, die nu met gras begroeid zijn,
vrouwen, die glimlachten en bloosden zooals de meisjes nu. Hoeveel is dat wel te
zamen op heel de aarde van het begin der tijden af? De godsdiensten zijn veranderd;
volksstammen zijn rivieren langs en bergen over getrokken en altijd zijn er
jongemeisjes bij geweest, terwijl de maneschijn dezelfde was als nu. Zie het
jongemeisje op den akker als de priesteres der aarde, aan den haard, op haar
maagdelijke legerstede, in den tempel, zie haar gekleed in zijde of nauwelijks met
lompen bedekt, blank of goudbruin, altijd is zij het licht op de aarde geweest. En zoo
ook op dit oogenblik, - er zijn plaatsen waar juist nu de zon onder gaat. En ik zie
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de steden op de bergen ginds, die onder den zonsondergang gloeien, waar de jeugd
elkaar schertsend en lachend bij de bron ontmoet. Het jonge meisje gaat met haar
kruik naar huis, de jongelieden wedijveren om haar de last te ontnemen. Morgen
wordt zij misschien gekleed voor een feest, of als bruid getooid, misschien krijgt zij
op dit oogenblik haar eersten kus, of een ring aan haar vinger.
Hoeveel van zulke oogenblikken zijn er wel niet op de groene aarde geweest?
Waar zijn zij heen gegaan al degenen, die er nu niet zijn, maar die eens glimlachten
met betooverende oogen en een mond van koraal?
Vrienden, dit schijnt mij nog overweldigender dan de sterren in de oneindige
ruimte. En als ik nu heenga, betreur ik het niet, dat ik geen hemellichamen bezocht
heb. Neen, het is veel treuriger dat er zoovele millioenen jonge vrouwen geleefd
hebben, zonder dat ik die ooit gezien heb, zonder dat ik hun een enkel woord heb
kunnen toevoegen, een enkele bloem heb kunnen aanbieden of mij een oogenblik
aan hun glimlach heb kunnen koesteren.
Ik heb vijf kralen aan mijn rozenkrans, die vergeleken bij de oneindigheid niet
anders dan stof zijn, evenals ik zelf. En toch beteekenen die vijf houten kralen voor
mij vijf godinnen, die een licht voor mij op mijn weg ontstoken hebben, en mij nog
op mijn sterfbed omstralen en van de beerlijkheid der schepping getuigen’. Nadat
de zieke om wat water gevraagd had en even uitrustte vervolgde hij: ‘Hoe heb ik
lijden en verdriet kunnen doorstaan? Waarom bracht geen woord mij ooit tot
wanhoop? Waarom voel ik mijn oud gelaat nog omstraald door een dierbare
zachtheid? Is het niet omdat de vrouwen gul tegenover mij geweest zijn? Hoe werd
ik van een wilden jongen tot een gedweeën en leergierigen knaap? Vraag het aan het
kleine timmermansmeisje, dat iederen dag met mij in den tuin speelde. Zij had dikwijls
een roode jurk aan en haar blond haar was op haar rug met een zwart fluweelen strik
bij elkaar gebonden. Kwamen wij aan een
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beek, dan droeg ik er haar over, opdat zij niet nat zou worden. Toch kwam zij eens
met haar eene voetje in het water en toen deed ik mijn kous uit en dwong haar die
aan te trekken. Ik zie het voetje nog voor me. Ik hield het tusschen mijn handen en
wreef het droog met mijn pet. Zulke mooie kleine beelden heeft het leven mij
overvloedig toebedeeld. En toch zegt men dat het leven zwaar is! Vraag mij, waarom
ik in mijn jeugd het gevoel had alsof het altijd zomer was, alsof alle menschen goed
en schoon waren, alsof rivieren en bergen 's nachts oude sprookjes vertelden? Laat
mij liever vertellen dat ik eens door zeeroovers gevangen genomen ben, als slaaf
verkocht werd, en in de steengroeven werken moest geboeid aan handen en voeten,
en dat de ketens mij licht vielen, omdat ik iederen dag even een schoone vrouw
voorbij zag gaan. Later, toen ik er in geslaagd was om te vluchten, was mijn hart
helaas van haat vervuld, zoodat ik zelf roover werd. Maar hoe kwam ik weer op den
goeden weg? Vraag het haar, die ik op een morgen in een burcht ontmoette. Waar
zou zij nu wel zijn?’
Op verzoek van den zieke vertellen de broeders dan beurt om beurt een hunner
blijde herinneringen. Broeder Martinus, de jongste, die maar een enkele blijde
herinnering heeft, is het laatst aan het woord en vertelt:
‘Mijne vrienden, gij hebt allen verteld van jonge vrouwen, die gij lief hadt, omdat
zij schoon waren. De jonge vrouw, waarvan ik u vertellen zal, was eerst ziek en
leelijk, maar werd gezond en mooi omdat zij bemind werd. Als ik maar wist waar
zij nu is, maar misschien kom ik het wel spoedig te weten, niemand weet wat er
gebeuren kan, en ik ben immers nog jong, nog geen zeventig jaar. Mijn vader was
een beroemd dokter in een stad aan de Oostzee, en ik was ruim vijftien jaar, toen op
zekeren dag een Rus met zijn half volwassen dochter bij ons kwam, die vreeselijk
gebrekkig was. Haar beenen waren lam, haar gezicht stond scheef, haar eene oog
scheen beneveld en uitgestorven en zij was zoo achterlijk, dat zij stamelde als een
klein kind. Daar de kuur van langen duur zou zijn,
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stelde mijn vader voor haar in huis te nemen, wat gebeurde. Ik moet bekennen dat
ik haar in het begin zóo leelijk vond, dat ik haar zooveel mogelijk vermeed. Maar
weldra kreeg mijn medelijden de bovenhand en reed ik haar iederen dag een uur in
haar wagen den tuin rond. Langzamerhand werden wij goede vrienden. Ik verzoende
mij met haar uiterlijk, omdat haar gelaat straalde als ik bij haar kwam. Al spelend
begon zij te spreken en zij lachte om mijn sprongen en kunsten en tot ieders verbazing
begon de ziel van het verlamde meisje zich te ontplooien, alsof een tooverhand haar
had aangeraakt. Ik herinner mij ook hoe zij op eens in slaap kon vallen, in welke
houding ook. Dan bleef ik bij haar om met mijn zakdoek de vliegen van haar weg te
jagen. Als wij dan thuis kwamen sloeg zij de armen om mijn hals, opdat ik haar beter
het huis in en de trap op kon dragen. Weldra moest ik haar leeren lezen, omdat mijn
boeken haar een soort speelgoed toe schenen, dat zij ook begrijpen wilde, omdat ik
het begreep. En waarom werkte ik plotseling met zooveel ijver? Omdat ik altijd iets
nieuws te vertellen moest hebben. Wat luisterde zij aandachtig! Maar weldra begon
zij zelf ook vragen te stellen, waar ik in mijn boeken het antwoord op moest zoeken.
Aldus groeiden wij samen als het ware hand aan hand op, en haar gezicht werd bij
den dag blozender en haar lach opgewekter als ik verscheen. Ik ben vergeten of dit
in den zomer of in den winter gebeurde, maar het kwam mij voor dat de dagen altijd
licht waren, en dat de hemel iederen dag heerlijk blauw zag.
Mijn vader was streng, maar meende het op zijn manier zeker wel goed. Toen ik
op zekeren dag uit school terug kwam, was Varenka naar een andere familie in de
stad vertrokken. ‘Het is het beste voor je, mijn jongen’, zeide vader.
Ik ben zeker, dat dit in het najaar was en dat de dagen somber en regenachtig
waren. Ik ging vroeg naar bed, omdat ik mij ziek gevoelde en den volgenden dag
stond ik heelemaal niet op. En ik geloof, dierbare broeders,
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dat de knaap man wordt den dag waarop hij met plannen begint rond te loopen om
den muur omver te werpen, die hem van een jongmeisje scheidt. Toen ik opstond,
had ik allerlei plannen in het hoofd, ik richtte mij op en voelde mij plotseling
volwassen.
Ik herinner mij nog heel goed den dag, waarop ik weer naar haar toe ging. Zij
herkende mijn voetstappen op de trap, en ik hoorde haar lach, - dien ik nog hoor, als altijd wanneer ik in aantocht was; die deed denken aan een blijden triller. En
steeds stond haar gelaat levendiger dan den dag te voren en haar zieke oog begon
steeds meer te stralen, alsof dat zich ook inspande om mij te zien.
Eerst had ik altijd speelgoed meegebracht. Nu begon ik bloemen mee te brengen
en zij kleurde als zij ze kreeg en rook er lang aan, voor zij mij aankeek. Ik ontdekte
dat haar haar volstrekt niet op stroo geleek, het golfde om haar hoofdje heen als een
kleine stroom van goud. En ik weet nog goed wat ik dacht als zij iets leelijks bij een
ander had opgemerkt: ‘Dat zal zij bij mij nooit zien’. Als zij iets moois gezien had
vertelde zij het mij ook en dan dacht ik: ‘Zoo wil ik ook zijn’.
Wij werden weer gescheiden, doordat ik naar de universiteitsstad moest. Ik had
haar leeren schrijven, voor ik vertrok, en wij schreven elkaar. Zij vertelde waaraan
zij zat te denken en ik trachtte haar een beeld te geven van mijn werk. Is er iets
mooiers denkbaar dan een jonge man, die vlijtig over zijn boeken heen gebogen zit,
omdat de studie een tooverwoud is, waardoor hij zich een weg moet banen om een
schoone vrouw te bereiken? Ik had dikwijls het gevoel alsof een nieuw gedeelte van
mijn studie een nieuwe verdieping was, die ik op het huis plaatste, waarin Varenka
wonen zou. Maar nooit kwam de gedachte in mij op: ‘Je hebt haar lief’. Nooit. Zij
was alleen maar om mij heen, en het scheen mij niet anders dan vanzelfsprekend dat
wij tweeën altijd samen zouden zijn.
Mijne vrienden, breng een jongen man te midden van
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gevaren en verleidingen, geef hem een bijbel in iederen zak, prop zijn ooren vol
vermaningen en, beste vrienden, op zekeren dag loopt hij toch nog gemakkelijk in
de val. Maar geef hem een kleine amulet in den vorm van een jongmeisje en het zal
wel gaan. Onder zijn studie zal zij om hem heen zweven en zijn verstand verscherpen.
Onder vroolijke kameraden, zal zij hem thuis naar zich toe lokken. Zoo ging het mij.
Maar laat ik liever spreken van den tijd toen de vacantie daar was en we elkaar weer
zagen. Zij zat niet meer in een wagen toen ik binnen kwam, maar in een stoel, en
zoodra zij mij in het oog kreeg, rees zij plotseling overeind en stak beide handen
naar mij uit en ik haastte mij om haar in mijn armen op te nemen uit angst dat zij op
den grond zou vallen. Toen gingen wij dicht naast elkaar zitten en keken elkaar
lachend aan. Zij hield mij voor den mal met mijn dunne snor en ik zag tot mijn
verbazing dat haar gezicht niet langer scheef stond. Haar zieke oog was ook bijna
geheel genezen en er was iets jonkvrouwelijks over haar gekomen, dat mij verlegen
maakte als wij elkaar aankeken. En wat klonk het wonderlijk toen zij vertelde dat
zij weldra zou mogen loopen, en dat zij hoe langer hoe meer kracht in haar beenen
voelde naarmate de vacantie naderde, omdat zij gehoopt had mij tegemoet te kunnen
ijlen.
Maar wij begrepen geen van beiden wat ons wachtte. Toen ik thuiskwam vertelde
mijn vader mij dat hij den volgenden dag Varenka naar haar ouders terug zou brengen.
Zij was genezen, zeide hij. Wat moest ik doen? Mij tegen mijn vader verzetten zou
hopeloos zijn. Het was te laat op den dag om weer naar haar toe te gaan. Ik schreef
haar een paar woordjes, en wat was ik verbaasd toen ik het volgende antwoord terug
kreeg: ‘Kom in onzen tuin, zoodra iedereen te rusten is’. Wat kon zij bedoelen? Toen
ik laat op den avond naar den tuin ging achter het huis waar zij woonde, was ik zeer
benieuwd wat er gebeuren zou.
En het werd een heerlijke avond! De kerktorens van
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de stad sloegen elf uur. Gij kent allen de lichte nachten in de Scandinavische landen.
De boomen in den tuin waren in een blauwen nevel gehuld, maar nog hingen er
gloeiende wolken hoog aan den hemel, die de vensters der huizen in brand schenen
te steken. Alles werd stil, deuren werden dichtgedaan, sleutels omgedraaid en in de
stad in de verte blafte een hond. Ik zie neg hoe de vlinders over de grasperken in den
tuin vlogen en hoe de bloemen, door den dauw bezwaard, zich bogen in den lichten,
zoelen nacht. Om twaalf uur stond ik een en al spanning achter een struik naar het
huis te staren. Zou zij een venster openen om mij een paar woorden toe te fluisteren?
Maar er werd geen venster geopend, en ik was reeds van plan om heen te gaan, toen
ik plotseling voetstappen in den tuin hoorde naderen. U denkt misschien dat ik mij
verstopte of de vlucht nam, uit angst? Een stem inwendig zeide mij: ‘Varenka!’ En
toen werd er een tak op zij gebogen, en stond zij met een sjaal om de schouders naar
mij uit te kijken. Ik bleef als vastgenageld staan, u denkt misschien omdat zij op haar
beenen aangeloopen kwam? Volstrekt niet, wanneer is een jongmensch dat verliefd
is ooit over iets verbaasd geweest? Ik bleef alleen onbewegelijk staan, omdat ik haar
nooit zoo schoon gezien had als toen. En zoodra zij mij in het oog kreeg, kwam zij
naar mij toe met uitgestrekte handen en ik drukte haar tegen mij aan, droeg haar wat
in mijn armen rond, zette haar op het gras, maar nam haar weer op om haar weer
elders te zetten. Ik heb zeker verscheidene malen Varenka gezegd en zij had haar
armen om mijn hals geslagen en fluisterde af en toe mijn naam. Maar ten slotte nam
zij mijn hoofd tusschen haar handen, ging een stap achteruit, glimlachte en zeide:
‘Dank je wel, omdat je me beter hebt gemaakt’.
En ik was zóo gelukkig dat ik vroeg: ‘Ben je dan ziek geweest?’ ‘Hoe verzin je
het,’ riep zij uit. ‘Heb je niet gezien dat ik op mijn beenen liep. Dat was voor
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het eerst en hoe heerlijk dat ik jou toen juist ontmoeten moest’.
Ik geloof dat ik haar nog wat ronddroeg en dat wij beiden vergaten, wat we elkaar
te zeggen hadden. Het was of we feest vierden, een triomf over ziekte en zwakte, de
triomf van onze jonge liefde. Maar toen dachten wij er niet bij. Wij keken elkaar niet
aan, maar beschouwden elkaar.
Ik geloof bepaald dat de eerste zonnestralen ons dwongen tot afscheid nemen. Het
was vreeselijk om op zulk een morgen naar huis te gaan. Ik liep naar het strand,
kleedde mij uit, sprong in zee en bleef lang rondzwemmen. Ik ging herhaaldelijk op
mijn rug liggen, terwijl de roode morgenzon als een stroom van bloed over mijn
gelaat vlood. Ik zie die nog voor me en mag gerust zeggen dat het een verrukkelijke
morgen was.
Een uur later had ik een gesprek met mijn vader, waarvan het resultaat was dat hij
geloofde dat ik gek was en hij dreigde mij te laten opsluiten. Hij geneerde zich niet
om mij te zeggen, dat de oorzaak van Varenka's ziekte te zoeken was in een vreeselijke
erfelijke ziekte, die zoowel bij haar als bij haar kinderen weer te voorschijn komen
kon. Ten slotte vond ik het maar het beste dat zij vertrok, ik zou haar wel weten te
vinden als het oogenblik daar was.
En zij vertrok.
Waarde vrienden, er valt niet veel meer te vertellen. Maar ik kan er nog wel
bijvoegen, dat wij elkaar twee jaar lang schreven, dat zij volkomen genezen was en
dat ik een schitterend artsexamen aflegde. Toen bleven op eens haar brieven weg.
Ik schreef aan haar moeder. Geen antwoord. Aan haar vader. Geen antwoord. Eindelijk
kreeg ik de volgende regeltjes van haar zelf: ‘Hoe heb je het kunnen doen. God helpe
mij’.
Toen begon mijn zwerftocht om Varenka te vinden, en het is heel vreemd, dat ik
haar nog niet gevonden heb. Ik reisde eerst naar haar ouderlijk huis. Daar hoorde ik
dat zij met gebroken hart in een klooster gegaan was,
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omdat ik met een ander getrouwd was. Een brief van een zeer na familielid van mij
had het haar medegedeeld.
Die vergissing was gemakkelijk genoeg te weerspreken en opgelucht ging ik naar
het klooster. Daar hoorde ik dat Varenka op een bedevaart mee was naar het
binnenland van Rusland en dat zij wel niet terug zou komen. ‘Goddank, dat zij
tenminste niet dood is’, dacht ik en ik begaf mij naar de bedevaartsplaats. Maar het
ongeluk wilde dat, toen ik er eindelijk aankwam, Varenka er juist vandaan was, en
het ergste was dat niemand mij zeggen kon welken weg zij genomen had. Mijn geld
raakte op. Ik kon mijn vader niet langer om geld vragen, maar iemand die een dierbare
zaak vervolgt, laat zich niet tegenhouden. Ik zette mijn reis te voet voort en dikwijls
was ik wanhopend en totaal gebroken, de grond brandde mij onder de voeten. Is er
iets wanhopenders dan iets dierbaars te zoeken, als men niet weet waar het is? Ja, er
is toch iets dat erger is. En wel te weten dat je liefste sterft aan een wonde, die jij
alleen kunt heelen, terwijl een afgrond je van haar scheidt en je haar niet bereiken
kunt. Dikwijls liep ik bijna zinneloos rond en ik weet niet hoevele malen ik wel
denzelfden weg betreden heb. Het deed er niets toe dat ik met lompen bedekt was
en voor krankzinnig werd aangezien, als ik bedelend mijn weg vervolgde. Maar nu
is het mij of haar beeld in mijn hart steeds schooner werd naarmate ik teleurgesteld
werd, en dikwijls was het of zij springlevend naast mij liep en mij aanmoedigde om
vol te houden. Bij haar thuis beschouwde men haar sinds lang als gestorven, maar
dat zal niemand mij doen gelooven. Neen, zij leeft, en hoe zou ik kunnen voortleven
als ik niet zeker was dat we elkaar eens zullen vinden? Een paar jaar geleden hield
ik met zoeken op, omdat het mij duidelijk was geworden dat het beter is, dat er een
stilstaat als er twee naar elkaar zoeken. Op verschillende plaatsen heb ik bericht voor
haar achter gelaten, zoodat zij hooren kan waar ik ben, en wie weet of we op zekeren
dag niet eens een schip op ons eiland zien af-
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stevenen. Zeg niet dat het een ijdele hoop is, denkt gij niet dat ik mijzelf hetzelfde
voor houd? En toch, niemand weet wat er nog gebeuren kan. Ik ben blij dat ik haar
al dien tijd trouw ben gebleven en dat ik iederen dag voor haar gebeden heb en nog
zoo jong ben. En ik ben overtuigd dat Varenka niet veel veranderd is, sinds dien
nacht in den tuin, en den dag waarop wij bruiloft houden, vrienden, moet gij allen
komen zien hoe heerlijk mooi de bruid is. Misschien komt zij morgen, misschien
wat later, ik zie iederen dag van mijn toren naar haar uit’.
Kort daarop strekte de zieke de hand uit en glimlachte met vochtige oogen. Broeder
Martinus greep zijn hand, drukte die innig en behield die tusschen de zijne.
De broeders hadden een tijdlang zoo gezeten, toen een van hen plotseling de stilte
verbrak, opvloog van zijn stoel en met de hand over het voorhoofd streek. Toen
fluisterde hij: ‘Ik moet even geslapen hebben. Want het was alsof een schare
schitterende vrouwengestalten naar binnen zweefde en broeder Johannes mee nam’.
Daarop nam broeder Benedictus een lamp, hield die voor het gelaat van den zieke
en fluisterde: ‘Het is waar Broeder Johannes is niet meer onder ons’.
Uit de andere sprookjes in dien bundel ademt dezelfde geest van vreugde over
gelukkige herinneringen, een vreugde, die opweegt tegen het verdriet van een heel
leven. En voor degenen die zijn werken gelezen hebben die ik hierboven heb
aangestipt, zal het een aangename verrassing zijn te hooren dat Bojer zooveel oog
heeft voor de lichtzijde van het leven.
Er zouden eenige jaren verloopen voor Bojer weer een nieuw werk in het licht
zond. In 1908 verscheen zijn lijvige roman, die in Holland den titel draagt ‘Het
Geweten’, en in het Fransch ‘Sous le ciel vide’, terwijl de Noorsche titel luidt ‘Ons
Rijk’. (Vort Rige). Het is wel wonderlijk dat de schrijver zijn toestemming heeft
gegeven voor den Franschen en Hollandschen titel, welke
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zoo geheel van het origineel afwijken. Ik voor mij geloof, dat een Hollandsch publiek
na lezing van ‘Het Geweten’ niet begrijpen zou wat er bedoeld werd met ‘Ons Rijk’,
of ‘Sous le ciel vide’. De held van het verhaal Erik Evje komt na een druk, woelig
jongelui's leven tot de ontdekking dat hij ‘eigenlijk alleen maar geschreven en gepreekt
had over wat anderen hier in de wereld moeten doen’, maar dat ‘hij zelf nooit geweten
heeft of hij zelf wel in staat was om iets te doen’. Dan vormt hij een plan; hij wil een
soort redder der menschheid worden. Hij wil een geheele arbeiderskolonie stichten
aan de rivier, op den grond, die tot zijn landgoed behoort. Hij zal daar een kleine
wereld vormen van gelukkige huisgezinnen. De grond zelf zal hij weggeven, de
huisjes op eigen kosten laten bouwen.... Wat een fijn zielenkenner is Bojer als hij
schrijft, wanneer Erik voor het eerst eens van zijn plannen aan iemand rept: ‘Het was
of hij zich zelf benadeelde door het denkbeeld uit te spreken, dat tot dien tijd niets
dan een zoete droom heel in de verte voor hem geweest was en nog volstrekt niet
genoeg doordacht en nog lang niet gereed was. Het had er veel van alsof hij een jong
vogeltje zonder veeren in de hand hield, dat zou sterven als men het maar met een
ironischen glimlach aankeek. En zijn stem klonk in het begin bijna smeekend om
voorzichtigheid’. En hoe meesterlijk is niet alleen de schildering van heel de
oeverafschuiving, maar ook van die twee oude, getrouwde menschen, die elkaar in
het leven nooit begrepen hadden, maar die geheel éen worden bij het stijgen van het
water, bij het naderen van den dood....
Er zijn niet voor niets vier jaar verloopen tusschen ‘Witte Vogels’ en ‘Het
Geweten’. Carl Gad heeft misschien wel gelijk als hij in zijn studie ever Johan Bojer
zegt: ‘Het is niet onmogelijk dat de schrijver dezelfde smart gevoeld heeft met het
schilderen van Erik Evje, als die welke de ingenieur voelde toen hij bemerkte dat hij
Erik's ideaal moest dooden’. Want Rein de ingenieur kende de gesteldheid van den
grond,
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waarop Erik bouwde en wilde Erik waarschuwen. Maar Rein's vrouw wil hem
tegenhouden met de woorden: ‘De menschen hier herinneren zich niet, dat er ooit
zoo iets moois op touw werd gezet, maar nou kom jij voor den dag, Ingwal, en schopt
alles omver.’ En Rein waarschuwt Erik toch, hij doodt Erik's ideaal’. Een boek te
doordenken en te schrijven als ‘Het Geweten’ vergt een stuk menschenleven.
‘Op “Het Geweten” volgt in 1910 de dramatiseering van “Zelfbedrog” en in 1911
een roman “Leven” genaamd (Liv). Dit boek maakte aanvankelijk in Noorwegen
veel opgang, voor vertaling is het minder in aanmerking gekomen. Het toont Johan
Bojer van een geheel andere zijde; het tintelt in het begin van genot en levensvreugde,
die te uitbundig schijnen om waar te kunnen zijn. En heel het boek rust volgens mij
op een groot misverstand. Ik vind het ondenkbaar, dat een jong meisje zich aan een
getrouwden man geeft met het beeld van haar geliefde voor oogen, zich inbeeldend
dien voor zich te zien, waar het een ander is voor wien zij niets voelt. Ook zijn
volgend werk “De gevangene die zong”, (Fangen som sang, 1913) is mij te
onbegrijpelijk, te vreemd, staat te ver van ons af. Wij kunnen ons iemand moeilijk
voorstellen met zulk een ontzettenden drang em iets te ondervinden, dat hij door zijn
dwaze streken onheil sticht en oproer wekt. Soms is het zelfs alsof de schrijver zijn
publiek bewust voor den mal houdt. Gelukkig komt in 1916 “Sigurd Braa,” een
tooneelspel en “De groote Honger”, (Den store Hunger). Evenals “Witte Vogels” is
“Sigurd Braa” een verheerlijking van het bestaan. De held laat zich meesleepen door
arbeid en genot; hij is dol op pracht, op feesten, op natuurschoon, op de vrouw. Hij
is tevens een soort profeet en wereldhervormer en menschenweldoener. En weer
staat de held tegenover een conflict gelijk aan dat in “Zelfbedrog” en in “Het
Geweten” - zwijgen om iets anders te redden, of spreken en zich zelf redden. Sigurd
Braa weifelt, maar dan is zijn vrouw daar om hem te helpen, Eli, zijn mooie,
hoogstaande

Onze Eeuw. Jaargang 19

206
vrouw, die weet dat zij slechts enkele jaren te leven heeft. En Sigurd zwijgt om
anderen te redden en wordt in hechtenis genomen. Het schoonste tooneel is dat
tusschen Sigurd en Eli, waarin zij hem herinnert aan al het schoone en heerlijke, dat
zij samen doorleefd hebben. Waarin zij hem toont hoe onmetelijk rijk hij daardoor
is. Eli is blij dat zij hem “overgeeft aan een schitterende daad”, als zij hem aanmoedigt
om zijn straf te ondergaan’, hoewel zij weet dat zij hem nooit weer zal zien. Een
dergelijke schoone vrouwenfiguur vinden wij terug in ‘De groote Honger’, waarin
de held Per Holm bezield is met een onverzadigbaren levenshonger. Als jongen is
zijn ideaal om een ladder op te richten waarlangs de mensch omhoog kan stijgen,
hooger, steeds hooger naar meer klaarheid en geest en heerschappij over de natuur.
Voor iedere overwinning, die de menschelijke geest over de natuur behaalt, ontwringt
hij den goden iets van hun almacht’. En Per is in opstand gekomen tegen ‘de goden’,
tegen ‘de almacht’ toen zijn zuster hem ontnomen werd, waarin hij de grootste
onrechtvaardigheid ziet. Hij helpt zelf de ladder bouwen en stijgt steeds meer omhoog.
Vuur en staal onderwerpt hij aan zijn wil en weldra staat hij op een der hoogste
sporten van de maatschappelijke ladder. Maar dan komt de reactie, even snel als hij
gestegen is, daalt hij en zijn ziel is even leeg als te voren. De ontwikkeling van zijn
verstand, de hooge positie die hij in de maatschappij bekleedde, hebben zijn ziel
even onvoldaan gelaten. Dit werk had met meer recht ‘Sous le ciel vide’, genoemd
kunnen worden. Voor hij de ladder afdaalt, ontmoet Per de mooie, lieve, rijke Merle.
Hun eerste ontmoeting is als een kijkje in het sprookjesland. En als het ongeluk nadert
is Merle de hoogstaande, opofferende vrouw, die echter de smart ondervindt dat haar
liefde niet genoeg is om haar man staande te houden als alles hem tegenloopt. In zich
zelf moet Per Holm die kracht vinden, uit zich zelf moet hij komen niet tot
onderwerping aan het noodlot maar tot dat wat hem boven het noodlot verheft. Wij
denken hierbij
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aan Lea. Maar haar strijd was kort, zij komt plotseling tot het bewustzijn van wat
haar redding wezen moet. Per Holm daarentegen verkrijgt die zekerheid eerst na vele
maanden van strijd, ontelbare slapelooze nachten, na eindelooze dagen waarop geen
zonlicht tot hem doordrong. Nu kwam het er op aan, niet om zooals vroeger de
heerschappij te verkrijgen over de natuur, over vuur en staal, over de elementen,
maar over zijn eigen noodlot. Hij moet willen overwinnen en hij overwint. Geheel
alleen. Zonder hulp van zijn vrouw. Hij overwint den nacht dat hij opstaat en zijn
laatste schepel koren uitzaait op het land van zijn buurman en doodsvijand, den man,
die Per's jongste kind door zijn hond had laten verscheuren. Niemand in de streek
wilde den wreedaard helpen aan graan om zijn akker te bebouwen, zoodat hij door
hongersnood bedreigd werd. Per redt hem door zijn groot werk van barmhartigheid
en redt daardoor in de eerste plaats zich zelf. Hij vergeldt geen kwaad met kwaad,
laat anderen niet lijden, omdat hij zelf geleden heeft zooals Karen, (Regina en Norby)
hij gaat niet in menschenwaarde achteruit omdat zijn levenswerk in duigen valt,
zooals Erik Evje. En wat meer zegt, Per, die als jongen geloovig was en predikant
had willen worden, maar door bittere ondervindingen heel zijn geloof in God verloren
had, ‘schept zich aan het einde van zijn leven geen God als toevlucht voor zijn wraak,
geen God, die zijn doodsvijand straft voor diens zonden, geen God, die Per jammerend
en weeklagend zijn weg vervolgen doet, trachtend het medelijden van anderen op te
wekken. Maar uit al wat de menschelijke natuur bezit aan goedheid en liefde, schept
hij den eenigen waren God, een God, die wraak noch vijandschap kent, maar gediend
wordt door gulheid en barmhartigheid, het hoogste wat de mensch bereiken kan.’
Deze woorden van Carl Gad geven niet alleen de figuur van Per Holm maar ook
Johan Bojer een hooge wijding. Er was reeds in de vorige werken van Johan Bojer
een eigenaardigen godsdienstigen glans waar te nemen. Een godsdienst die
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geen bepaalden vorm aannam, maar waarvan de kiemen sluimerden in het menschelijk
gemoed. Soms schoten die kiemen op en zetten zich om in aspiraties, denkbeelden,
theorieën - in Per Holm komen zij het eerst tot daden. Daardoor bereikt Bojer het
schoonste wat ooit een mensch, uit godsdienstzin gedreven, volvoeren kan. Misschien
is het dàt, wat de menschheid bereiken moet, de zoekende menschheid die geen vrede
vindt in wat predikanten en priesters ons leeren en voorhouden....
Sinds 1909 is Bojer voor goed in Noorwegen gevestigd en schijnt zijn zwerflust
uitgevierd. Zes à zeven jaar geleden heb ik hem het laatst gezien in zijn houten villa
aan de Mjösen, het grootste meer van Noorwegen, dat een prachtig rijke boschstreek
beheerscht. Toen waren de meisjes nog kleine peuters met roode puntmutsjes op en
roode manteltjes aan, en had de jongen nog een schortje voor. Nu zijn het bijna
volwassen meisjes en is de eenige zoon een sterke, flinke jongen van tien jaar. Johan
Bojer zelf is ook gezond en krachtig geworden, zoodat het een gelukkig gezin is dat
verleden jaar de groote villa in Hvalstad betrok, die Bojer zelf heeft laten bouwen.
's Zomers dwaalt hij rond op eigen terrein, over veld en in bosch, 's winters studeert
hij voor den open haard, de groote Noorsche ‘pejse’.
Ook de Noorsche dichter Garborg woont in Hvalstad. Bojer en Garborg in elkaars
nabijheid, twee zulke groote contrasten! Garborg de groote ‘maalstraever’, Bojer die
doet wat hij kan om de ‘riksmaal’ hoog te houden. Garborg, die meer dan eens juist
den godsdienst als leidend motief voor zijn werken gebruikt, den godsdienst en de
vaak zoo wonderlijke uitingen er van. Garborg die ons dichtwerken heeft geschonken
als zijn wonderschoon ‘Hanghussa’, en allerlei schetsen tintelend van geest en leven.
‘De groote Honger’ is in de Scandinavische landen zóo gretig gelezen, (in éen jaar
15 herdrukken!) dat Bojer zijn plaats in de literatuur van zijn land voor goed als
gewonnen kan beschouwen. Zijn volgend werk ‘Zijn blik
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op de wereld’, (Verdens Ansigt, 1917) is dan ook niet minder goed ontvangen, al
stel ik persoonlijk ‘De groote Honger’ ook veel hooger. Harald Mark, de held uit
‘Zijn blik op de wereld’, heeft met glans zijn doktersstudie volbracht. Hij weigert
een plaats, die hem wordt aangeboden aan de Universiteit en vestigt zich tot ieders
verbazing in het hooge Noorden van Finmarken. ‘Omdat’, zooals hij zegt, als zijn
vrienden er hem naar vragen, ‘alles op zich zelf beschouwd moet worden in verband
met iets grooters. Heb je het nooit komiek gevonden, dat we er met hart en ziel op
uit zijn om de zieken te genezen, maar als die arme duivels ons vragen, of het nu wel
de moeite waard is om weer gezond te worden... dan staan we met onzen mond vol
tanden en weten wij niet wat we zullen antwoorden.’ Harald Mark wordt een peinzer.
Als hij een goed maal gebruikt kan hij niet laten ‘aan de arme stakkers te denken,
die geen zout in hun soep hebben.’ Als hij met zijn jonge vrouw naar Parijs gaat en
de buitenlandsche bladen hem in handen komen, is hij in zijn element. Dat is het
‘groote’, daaraan heeft hij behoefte, zijn blik verruimen, werelddeelen tegelijk in
zich opnemen. Moorden op Christenen in Mesopotamië, steel-trusts in Amerika, een
studie in Valparaiso, hij verdiepte er zich in en ergerde er zich tevens over, dat alles
zoo verkeerd ging. Er waren dingen die hem in woede deden uitbarsten, hoewel ze
op een ander werelddeel gebeurden. Hij werd vriend met lieden, die hij nooit
ontmoeten zou en andere, die hij nog nooit ontmoet had, werden zijn bitterste vijanden.
Een minister in Hongarije, een senator in Amerika, een generaal in Duitschland.
Door zijn blik op ‘de wereld’ werd alles wat binnen zijn bereik was zoo onaanzienlijk
en klein. Zelfs zijn broodwinning. Wat deed het er toe om hier en daar eens iemand
lichamelijk gezond te maken, wiens dood toch voor ‘de wereld’ geen verlies zou
zijn? En het gaat zooals te verwachten is. Hij wil het ‘kleine’ van zich afschudden.
En het resultaat? Ik zou kunnen volstaan met een citaat uit het einde van het boek:
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‘Een slaaf staat in Rome op met een ster op het voorhoofd, een van zijn leerlingen
wordt keizer over de wereld. In het land der Joden staat een timmermanszoon met
eenige visschers rondom zich uit een bron te putten. Boven de renaissance van Italië
verheft zich een gedaante met een beitel in de hand, - in Engeland bouwt een dichter
zich een wereldtroon en in Frankrijk laat een grijsaard het licht van een fakkel in zijn
hand over alle tijden heenstralen. Is het geen troost voor je, dat deze mannen geleefd
hebben?
Zij waren droomers zooals jij. Jij bent niets, maar je moogt je toch wel voor hen
buigen. Zij droegen een wereldbeeld in zich rond, waarin zij gaarne een beteekenis
zagen, evenals jij. Zij trachtten het heelal te omvatten met hun brein en hun geweten,
- evenals jij. Zij stonden machteloos tegenover een wereld in pantser en ijzer - evenals
jij. Zij hebben geleden aan een wereldkruis, - evenals jij.
Zij zijn droomers geweest, en toch zijn zij fakkeldragers in den stoet der
menschheid, en aan hen hebben wij het te danken, dat de aarde niet in nacht gehuld
is.
Is dit alles je geen troost?’
Johan Bojer zelf heeft in ‘De groote Honger’ een fakkel omhoog geheven. Het
licht daarvan was zóo helder, dat het komende werken nog bestralen zal. Wij
wachten....
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Moderne kosmogonetische theorieën
Door Dr. J.E. baron de Vos van Steenwijk.
De ontwikkeling der kosmogonie heeft met die van de andere takken der astronomie
geen gelijken tred gehouden. In de oudheid, toen de a s t r o n o m i e nog a s t r o l o g i e
heette en ten nauwste met de godsdienstige wereldbeschouwing samenhing, nam de
kosmogonie natuurlijk een zeer centrale plaats in. Maar met het aanbreken van meer
rationalistische tijden nam de belangstelling in, en daar mede de voortgang van, deze
problemen - de allergrootste wellicht welke de menschelijke geest in staat is te
omvatten, - aanmerkelijk af. Eenzaam staat hier en daar een wijsgeer die op dit gebied
nieuwe gedachten verkondigt, een Descartes, een Swedenborg, een Lambert, maar
hunne denkbeelden werken niet verder dan tot een kleinen kring door. Totdat ten
slotte, aan het einde der 18e eeuw Laplace, - gedeeltelijk reeds door Kant
geanticipeerd - met één slag een majestueuze theorie te voorschijn brengt, de z.g.
neveltheorie, waarin het ontstaan van ons zonnestelsel op samenvattende wijze wordt
ontvouwd.
De geest die de wetenschap der 19e eeuw beheerschte was er niet naar om op
dezen grootschen grondslag voort
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te bouwen; de zucht naar wetenschappelijke strengheid, naar nauwkeurigheid in de
details, de vrees voor alles, wat ook maar in de verte naar wijsbegeerte of mystiek
zweemde, en de zelfgenoegzame overtuiging der zestiger jaren, dat de na uur geen
groote geheimen meer verborgen hield, waren voor de ontwikkeling der kosmogonie
niet bevorderlijk, daar hier immers meer dan op eenig ander terrein der wetenschap
noodig was zich van conventioneele opvattingen los te maken en een stoute fantasie
aan een strenge methode te paren.
Toen echter de vorderingen van mechanica en van thermodynamica uitwezen dat
de theorie van Laplace in haast elk onderdeel onoverkomenlijke bezwaren bood werd
de belangstelling der astronomen weer wakker; het einde der 19e en den aanvang
der 20e eeuw, die op natuurkundig gebied zooveel fundamenteele begrippen zagen
wankelen en nieuwe stoutmoedige hypothesen tot vruchtbare theorieën uitgroeien,
gaven ook hier den geesten moed zich van het conventioneele schema los te maken.
En zoo zagen de laatste decaden een menigte zeer uiteenloopende kosmogonetische
theorieën ontstaan die veelal nog in vollen groei zijn.
Al zijn dus de resultaten nog niet gestabiliseerd en is het dus nie mogelijk den
lezer een samenhangend schema voor oogen te voeren, al zal veel van wat uiteengezet
wordt wellicht bestemd zijn later te verdwijnen, de reeds bereikte resulaten zijn
buitengemeen boeiend voor wien zich gaarne in bespiegelingen verdiept welke boven
het alledaagsche leven uit gaan.
Laplace was de eerste die zijn theorie op gezonden basis trachtte te vestigen, nl. op
de waargenomen bewegingen en afmetingen van ons zonnestelsel.
Hij ging uit van de feiten, dat primo alle planeten zich om de zon bewegen in
vlakken die slechts zeer weinig van het aequatorvlak der zon verschillen terwijl de
bewegings-richting bij alle dezelfde is; voorts dat de planetenbanen alle een zeer
kleine excentriciteit hebben d.w.z. bijna cir-
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kelvormig zijn, en dat bij de satellieten der planeten al deze verschijnselen zich weer
herhalen; hij postuleert dat zulk een overeenstemming geen toeval kan zijn en
concludeert daaruit dat het zonnestelsel moet zijn ontstaan uit een platte, lensvormige
nevelvlek van zeer hooge temperatuur welke oorspronkelijk in langzame rotatie
verkeerde en wel zóó dat alle deelen dezelfde hoeksnelheid hadden. Oorspronkelijk
moet deze nevel zich ver buiten den tegenwoordigen baan der uiterste planeet hebben
uitgestrekt. Door zijn warmteuitstraling trekt de nevel zich samen en tegelijkertijd
versnelt zich zijn rotatie, totdat deze zoo groot is geworden dat aan den rand de
zwaartekracht niet meer in staat is de deelen samen te houden en een ring zich
afscheidt. Deze ring zal dan weldra uiteenvallen en de overblijfselen ervan zullen
zich tot een planeet samenballen.
Voor den overgebleven kern herhaalt zich dit proces en zoo worden geleidelijk
alle planeten afgescheiden, terwijl het overgroote deel van den nevel zich tot de zon
samentrekt. Bij elke planeet, - voor zoover deze satellieten heeft, - herhaalt zich dit
proces. De ringen van Saturnus, het behoeft wel nauwelijks betoogd te worden,
werden als een belangrijk bewijs voor de theorie beschouwd. Maar ook buiten het
zonnestelsel zocht Laplace naar analogieën. Het spreekt van zelf dat het niet mogelijk
was onder de vaste sterren copieën van het zonnestelsel te ontdekken; de groote
afstanden maakt het waarnemen van slechts met geleend licht stralende planeten
onmogelijk. Maar wel zag hij in de talrijke nevelvlekken evenveel stelsels in wording.
Ook over de toekomst van ons zonnestelsel gaf Laplace belangrijke beschouwingen
ten beste; en deze berusten, althans schijnbaar, op een nauwgezette wiskundige
analyse. Nevens de vraag naar het ontstaan der hemelstelsels komt immers terstond
de tweede vraag op of hun voortbestaan voor onbepaalden tijd verzekerd is. Afgezien
van het vraagstuk of de zon mettertijd door afkoeling haar warmte- en lichtgevend
vermogen zal verliezen en zoo als levenbrengende bron voorgoed zal verdwijnen,
vroeg men zich af of
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niet reeds eerder door een onderlinge botsing een ontijdig einde voor een of meer
der planeten zou kunnen komen. Laplace nu bewees aan de hand van mathematische
ontwikkelingen dat zulk een mogelijkheid uitgesloten zou zijn. Dit is een gevolg van
het feit dat zoowel de hellingen der planetenbanen als hunne excentriciteiten zoo
uiterst klein zijn. Hij bewees nl. drie dingen: In de eerste plaats dat wanneer men een
willekeurig vlak door de zon brengt, de som van de quadraten der verschillende
baanhellingen ten opzichte van dat fundamentaalvlak een constant getal moet blijven.
Daar nu deze vlakken allen zoo dicht bijeen liggen kan men het fundamentale vlak
zoo kiezen dat deze som een klein getal is. En daaruit volgt dat geen der planeten
ooit een aanzienlijke baanhelling kan verkrijgen; want zelf in het uiterste geval dat
alle andere banen met het hoofdvlak en elkaar samenvielen zou nog maar een klein
bedrag voor het quadraat dier eene baanhelling overschieten. Het zelfde bewees hij
voor de excentriciteiten, zoodat ook hierbij nimmer abnormale veranderingen kunnen
optreden. Ten slotte toonde hij aan dat de groote assen der planetenbanen
onveranderlijk zijn zoodat uit dit alles te samen volgt dat de configuratie van het
zonnestelsel steeds in groote trekken onveranderd zal blijven en b.v. botsingen nimmer
zullen kunnen voorkomen.
Dit bewijs voor de z.g. stabiliteit van het zonnestelsel heeft groote beroemdheid
verworven. Zonder er langer bij stil te staan moeten we toch doen opmerken dat het
niet meer dan betrekkelijke waarde heeft. Bij de ontwikkeling der formules moet
men noodzakelijkerwijs zeer kleine termen verwaarloozen waarvan men weliswaar
de zekerheid heeft dat zij in de naaste toekomst onmerkbaar zullen zijn maar niet of
ze dit steeds zullen blijven. Bewezen is de stabiliteit dus slechts voor een beperkten,
alhoewel naar onze begrippen schier eindeloozen, tijd en alhoewel latere wiskundigen
door verder doorgevoerde berekeningen deze grenzen nog aanzienlijk vermochten
uit te zetten, is Leverrier tot de conclusie geko-

Onze Eeuw. Jaargang 19

215
men dat over de stabiliteit van het zonnestelsel geen beslissend oordeel kan worden
uitgesproken wegens onvoldoende kennis van de massa's der planeten.
Het is echter met de theoriën van Laplace gegaan zooals met die van zoo vele
beroemde mannen; zelf kenden zij de waarde van hun werk maar ook de grenzen
binnen welke hun uitkomsten geldigheid hadden; maar hun enthousiaste epigonen
zetten deze grenzen verre voorbij het geoorloofde uit en de verkeerde gevolgen
worden den grondlegger der theorie in de schoenen geschoven. Treffend is in dit
opzicht het volgende citaat uit de ‘Mecanique Céleste’ van Laplace, dat op zijn
neveltheorie betrekking heeft: ‘J'exposerai dans la note qui termine cet ouvrage une
hypothèse, qui me paraít resulter avec une grande vraisemblance des phenomènes
précédents, mais que je présente avec la défiance que doit inspirer tout ce qui n'est
pas un résultat de l'observation ou du calcul’.
Ik wil thans in 't kort de bezwaren opsommen welke geleidelijk tegen de
nevelhypothese van Laplace zijn gerezen. In de eerste plaats werden al weldra
uitzonderingen gevonden op den regel dat alle planeten en satellieten in dezelfde
richting zouden rondloopen; de satellieten van Uranus nl. bewegen zich in een vlak
dat bijna loodrecht op dat der overige baanvlakken staat terwijl onlangs een negende
satelliet van Saturnus is gevonden die een terugloopende beweging heeft. Waar de
neveltheorie juist steunde op de overeenstemming in bewegingsrichting van alle
leden van het zonnestelsel, zijn deze uitzonderingen een harde noot om te kraken.
De verklaringen door sommige astronomen gegeven om deze verschijnselen in
overeenstemming met de theorie te brengen zijn zeer gewrongen.
Een ander bezwaar levert de binnenste satelliet van Mars op, die sneller om de
planeet loopt dan deze laatste om zijn as roteert. We zullen straks zien tot welke
interessante gevolgtrekkingen dit verschijnsel aanleiding heeft gegeven. In de
Laplace'sche theorie intusschen past het
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slecht, daar immers de rotatiesnelheid van den oorspronkelijken nevel bij zijn
samentrekking moet toenemen en die der eens afgescheiden ring dezelfde moet
blijven.
Voorts valt ook op de bewijskracht van de ringen van Saturnus heel wat af te
dingen. Clerk Maxwell toonde aan dat een ring van vloeibare of zelfs van gasvormige
gedaante onmogelijk in evenwicht kan blijven en later is door Keeler aangetoond
dat inderdaad de buitenste deelen van den ring een geringer omwentelingssnelheid
hebben dan de binnenste, d.w.z. dat de ring uit een zeer groot aantal losse deeltjes
bestaat, een zwerm meteoren als het ware, die elk met de snelheid bij hun afstand
passend om de planeet koersen. Al is het laatste woord over het ontstaan van zulk
een merkwaardige configuratie nog niet gesproken, toch kan niet ontkend worden
dat de analogie met de nevelringen van Laplace misleidend was. Voorts is in de
laatste eeuw de structuur der nevelvlekken veel beter bekend geworden en weet men
dat niet de lensvorm hier de overheerschende gedaante is maar een geheel andere nl.
de spiraalnevel, iets waar wij later op terug komen.
Al deze bezwaren betreffen waarnemingsresultaten; maar ook van de zijde der
theorie werden er bezwaren te berde gebracht. In de eerste plaats ging men zich
afvragen of het wel denkbaar was dat een zoo ijle gasmassa als de nevel van Laplace
geweest moet zijn, (ijler dan de sterkste luchtverdunning die we in onze laboratoria
verkrijgen kunnen) met een constante hoeksnelheid, d.w.z. als een lichaam uit één
stuk, zou roteeren. Voorts zou een nevelring, die zich volgens Laplace tot een planeet
moet verdichten, dat alleen kunnen doen in zijn zwaartepunt, d.w.z. op de centrale
zon moeten neerstorten. Men zou een zeer sterke asymmetrie moeten aannemen om
aan zulk een planeet een afzonderlijk voortbestaan te verzekeren.
Een zeer gewichtig bezwaar werd door Babinet in 1861 gepubliceerd maar is
daarna weer in de vergetelheid geraakt. Hij berekende nl. welke de omwentelingsduur
van den nevel van Laplace geweest moet zijn toen deze zich
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nog tot aan de resp. banen der tegenwoordige planeten uitstrekte; de reusachtige
afwijkingen van de tegenwoordige omloopstijden dier planeten,1) zoowel als de
onwaarschijnlijkheid dat bij zulke geringe snelheden als de gevondene werkelijk
afstooting van ringen zou plaats vinden vormen mede de meest klemmende bezwaren
tegen de theorie.
We willen ons thans niet verder ophouden met de modificaties die achtereenvolgende
onderzoekers aan de theorie van Laplace aanbrachten ten einde aan de gerezen
bezwaren te gemoet te komen, maar bezien liever het vraagstuk uit een zoo algemeen
mogelijk oogpunt.
Er blijken dan twee wegen te zijn waarlangs we het kunnen benaderen. Ten eerste
door een wiskundige en mechanische analyse van het ontwikkelingsproces onder
invloed der heerschende natuurkrachten en ten tweede door de vergelijking van de
tallooze typen van sterstelsels, elk in hun eigen stadium van ontwikkeling verkeerende,
welke we aan den hemel waarnemen.
Om met de laatste methode te beginnen wil ik het zoo treffend juiste beeld in
herinnering brengen dat we aan Herschel te danken hebben. Hij vergeleek de taak
van den astronoom met dien van een wandelaar die slechts enkele uren in een bosch
vertoeft en den levensloop der boomen wil beschrijven. De groeiverschijnselen
geschieden te langzaam dan dat hij ze rechtstreeks kan waarnemen, hoewel ze zich
onder zijn oogen voltrekken. Maar hij ziet zoowel de pas opgeschoten telg als den
jongen boom, den tot vollen wasdom gekomen woudreus en den omgevallen,

1) Ter illustratie de volgende getallen, ontleend aan See ‘Researches on the evolution of the
stellar systems’.
Tegenwoordige rotatieduur der zon: 25 dagen. oernevel met middellijn gelijk aan
Mercuriusbaan 479 jaar (88 dagen). oernevel met middellijn gelijk aan aardbaan 3192 jaar
(1 jaar). oernevel met middellijn gelijk aan Jupiterbaan 86560 jaar (12 jaar). oernevel met
middellijn gelijk aan Neptunusbaan 2888533 jaar (165 jaar).
De tegenwoordige omloopstijden der planeten zijn er ter vergelijking tusschen haakjes
achtergeplaatst.
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half verganen stronk en het valt hem niet moeilijk het verloop van den groei hieruit
te reconstrueeren.
Zoo biedt ook de hemel ons den aanblik van sterren in alle stadia van opbloei en
verval en de groote kunst is slechts ze in de juiste volgorde te rangschikken. De
vergelijking had nog praegnanter gemaakt kunnen worden door er aan toe te voegen
dat er in het woud verschillende boomsoorten groeien; dat de den sneller opschiet
en korter leeft dan de eik, dat de heester nimmer de hoogte bereikt van het opgaand
geboomte en dat ten slotte de grootste soorten het meest in het oog vallen al worden
ze in aantal verre overtroffen door de kleinere grassen en kruiden.
Sinds den tijd van Herschel is onze kennis op dit gebied reusachtig vooruitgaan.
Moest men zich toen (zooals Laplace dan ook deed) tevreden stellen met zijn
bespiegelingen grootendeels vast te knoopen aan hetgeen men omtrent de leden van
ons zonnestelsel wist, thans is onze kennis heel wat veelzijdiger. Talrijke dubbelsterren
zijn onderzocht en van vele zijn afmetingen en bewegingen goed bekend. Onze kennis
aangaande de structuur van nevels en sterrehoopen begint de eerste vruchten af te
werpen. Last not least heeft de spectroscoop ons een inzicht verschaft in de chemische
samenstelling der sterren en door middel van het z.g. Doppler-effect kunnen we de
werkelijke snelheden der sterren ten opzichte van ons zonnestelsel meten.
Wat de nevelvlekken betreft zagen we reeds dat de spiraalvorm overheerschend
is en wel een met twee armen. Elke kosmogonie moet dus met het ontstaan van
dergelijke systemen rekening houden en dat is geen gemakkelijke taak. Dit onderdeel
laat zich echter het best aan het slot van dit opstel behandelen.
De sterrehoopen schijnen wel een geheel aparte plaats in het heelal in te nemen
en de enkele resultaten daaromtrent bereikt blijven beter onvermeld daar zij voor
populaire uiteenzetting allerminst geschikt zijn.
Wat de spectroscoop betreft deze heeft ons werkelijk
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in staat gesteld de sterren naar de volgorde hunner ontwikkeling te rangschikken. De
jongste zijn de z.g. Orionsterren: deze bestaan hoofdzakelijk uit waterstof en helium;
voortgaande in de reeks treffen we sterren aan (waartoe ook onze zon behoort) welke
calcium en haast alle op aarde voorkomende metalen bevatten, vooral echter ijzer,
nikkel en cobalt. Bij nog oudere sterren maken deze stoffen plaats voor koolstof en
het laatste stadium in de ontwikkeling zien we gekenmerkt door het optreden van
titanium-oxyde. Tevens neemt de gemiddelde helderheid gestadig af en verandert
de kleur van het uitgestraalde licht van blauwwit over geel in donkerrood. De laatste
categorie beval bijna uitsluitend zwakke sterren zoodat het vermoeden voor de hand
ligt dat deze op het punt staan om uit te dooven. Ook is het waarschijnlijk dat de
temperatuur een dalende lijn volgt; bij de zon moet deze aan de oppervlakte circa
8000 graden bedragen en bij de Orionsterren dubbel zooveel.
Verder zijn voor de kosmogonie vooral van belang de dubbelsterren. Oorspronkelijk
kende men er slechts enkele honderden maar met de telescoop alleen zijn er thans
reeds meer dan 10,000 ontdekt. Bovendien stelt de spectroscoop ons in staal sterren
als dubbel te onderkennen die veel te dicht bij elkaar staan om afzonderlijk gezien
te worden. Men heeft thans goede gronden om aan te nemen dat op elke vijf sterren
één dubbelster wordt aangetroffen. Ze zijn dus een normaal verschijnsel in de
ontwikkeling eener ster en moeten ook op normale wijze verklaard kunnen worden.
Intusschen moet ik doen opmerken dat het gewone type eener dubbelster
hemelsbreed verschilt van een systeem als ons zonnestelsel. Hier een groot lichtgevend
centraallichaam omgeven door talrijke zeer kleine donkere planeten, welke er op
groote afstanden in bijna cirkelvormige banen omheen loopen; daar twee zonnen
die vaak slechts zeer weinig in afmetingen verschillen en slechts enkele malen hun
middellijn van elkaar verwijderd zijn; de banen zelf meest sterk elliptisch en de
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omloopstijden naar gelang hunner onderlingen afstand afwisselend tusschen enkele
uren en honderden jaren. Kortom weldra bleek dat men de beide soorten van stelsels
niet volgens éénzelfde procédé kon verklaren. De natuur toonde weer eens grooter
verscheidenheid van vormen dan den systematiseerenden en classificeerenden
menschelijken geest aangenaam was.
We moeten hierbij in het oog houden dat uit het feit dat er onder de vaste sterren
geen analogie van ons zonnestelsel voorkomt niet geconcludeerd mag worden dat
dit laatste een uniek verschijnsel zou zijn in het heelal. Indien we ons namelijk op
een afstand bevonden gelijk aan dien van zelfs de meest nabijzijnde sterren dan
zouden reeds alle planeten onzichtbaar zijn, zelfs in de sterkste kijkers. Het is dus
mogelijk en zelfs waarschijnlijk dat de meeste sterren een gevolg van donkere planeten
met zich meevoeren en de verklaring van het ontstaan van zulk een systeem is dus
kosmologisch van evenveel belang als van een dubbelster.
We willen thans deze beide aan de hand van theoretische beschouwingen nader
gaan bezien waarbij we ons uit den aard der zaak moeten bepalen tot het vermelden
der uitkomsten zonder ook zelfs maar uit de verte de wiskundige analyse te kunnen
volgen.
De eerste vraag is: Welke zijn de krachten die hierbij in het spel komen? Vooraan
staat natuurlijk de gravitatie of algemeene aantrekkingskracht, door Newton ontdekt,
welke leert dat elke twee deeltjes in het heelal elkaar aantrekken met een kracht die
evenredig is met hun massa en omgekeerd evenredig met het quadraat van hun
onderlingen afstand. Het is door uitsluitend met deze kracht rekening te houden dat
de hemelsmechanica door Newton, Laplace, Leverrier en hun volgelingen werd
opgebouwd.
Echter heeft de vorige eeuw ons geleerd dat nog andere natuurkrachten voor de
hemelsmechanica van belang zijn. In de eerste plaats behoort hiertoe de z.g.
l i c h t d r u k welke door Lebedew ontdekt werd;
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dit is de afstootende werking door lichtstralen uitgeoefend op de deeltjes die ze
beschijnen. Deze kracht is uiterst zwak bij lichamen van de afmetingen zooals we
meestal in de natuur en bij onze proeven aantreffen; maar daar ze evenredig is met
het oppervlak der lichamen en niet met hun massa ziet men wel in dat bij zeer kleine
deeltjes de invloed er van veel sterker dan de zwaarte-kracht toeneemt en deze ten
slotte kan overtreffen. We hebben hier dus een natuurkracht die v e r s t r o o i e n d
werkt in tegenstelling met de v e r z a m e l e n d e werking der zwaartekracht en men
voelt terstond van welk een groote beteekenis dit is voor het behoud van evenwicht
in de natuur. Verder zijn er de electrische en magnetische krachten die we in dit
verband gerust buiten beschouwing kunnen laten daar ze alleen op zeer kleine
afstanden merkbare werkingen uitoefenen. Maar wel is een belangrijke en veelal
verwaarloosde factor de wrijvingskracht; moderne onderzoekingen stelden het groote
gewicht dezer kracht voor de kosmogonie in het licht, zoowel wat het inwendige der
lichamen betreft (getijdenwerking) als voor hunne bewegingen door een met kosmisch
stof gevulde wereldruimte. Immers door wrijving wordt bewegingsenergie in warmte
omgezet welke weer door straling verloren gaat zoodat de totale hoeveelheid energie
van het systeem er door vermindert.
De hemelsmechanica van Laplace hield zooals we reeds gezegd hebben alleen
met de gravitatie rekening. Toch blijkt dat wanneer men aan de hand van deze zoo
eenvoudige natuurwet de bewegingen van een aantal lichamen wil gaan uitrekenen
men op zeer groote, ja eigenlijk op onoverkomenlijke bezwaren stuit De bewegingen
van twee lichamen kunnen nog geheel streng berekend worden maar reeds bij een
derde lichaam worden de vergelijkingen te gecompliceerd. Dat men er toch in geslaagd
is zeer nauwkeurige planetentafels te constueeren vindt zijn verklaring in twee feiten:
primo dat de aantrekkingskracht der zon zoo oneindig ver die van alle planeten
overtreft; en secundo dat men zich tevreden stelt met de kennis dier bewegingen voor
een tijdperk van enkele eeuwen, wat in de ontwikke-
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lingsgeschiedenis der sterren slechts een oneindig kleine tijdsruimte is. Men moet
dan nog allerlei kunstgrepen gebruiken om tot het gewenschte doel te geraken waarbij
men een dankbaar gebruik maakt van het feit dat de hellingen en de excentriciteiten
van alle planetenbanen zoo klein zijn. De wiskundige arbeid blijft met dat al een
reusachtige waarvan men zich eenigszins een voorstelling kan maken als men weet
dat de z.g. ‘storingsfunctie’, door Leverrier voor het opstellen zijner planetentafels
ontwikkeld, niet minder dan 469 termen bevat en 53 folio pagina's beslaat.
De storingen (waaronder we de afwijkingen verstaan welke een planetenbaan van
den eenvoudigen ellipsvorm heeft) kunnen in twee groepen verdeeld worden, n.l.
dezulke die periodiek zijn en andere die steeds in de zelfde richting blijven werken.
De eerste veroorzaken afwijkingen welke afwisselend in tegengestelde richtingen
plaats hebben, en dus de baan a.h.w. om een gemiddelden stand doen schommelen
en men gevoelt wel dat niet deze, maar slechts de laatste soort van belang zijn voor
de toekomstige ontwikkeling van het stelsel. Het bewijs van Laplace voor de stabiliteit
van het zonnestelsel berustte juist op het ontbreken van termen dezer laatste soort in
de vergelijkingen voor de middelbare bewegingen en groote assen der planeten. Nu
vindt men deze niet-periodieke termen steeds uitgedrukt in reeksen die naar
opklimmende machten van den tijd voortloopen, d.w.z. die slechts voor korte
tijdsruimten te becijferen vallen. We stuiten hier dus op een onoverkomenlijke
moeilijkheid wanneer we de ontwikkeling voor onbepaald lange tijdsruimten zoeken.
We moeten dus een geheel anderen weg inslaan die veel minder betreden en ook
minder zeker is dan de geschetste. Het zal blijken dat we dan weliswaar tot op zekere
hoogte in staat zullen zijn de richting te voorspellen waarin de ontwikkeling
voortschrijdt en de typeerende fazes te onderscheiden, maar dat elken maatstaf voor
den tijdsduur ons ontbreekt.
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Voorts moeten we afstand doen van een vereenvoudiging die bij de hemelsmechanica
nog steeds gemaakt was maar welke we nog niet vermeldden. De bewegingen der
planeten werden nl. berekend alsof hun geheele massa in hun middelpunt was
opgehoopt; m.a.w. de afmetingen der planeten, die immers zoo klein waren ten
opzichte hunner onderlinge afstanden, werden steeds verwaarloosd. Toch waren de
secundaire werkingen der zwaartekracht ten gevolge dezer afmetingen in één enkel
geval sinds lang bekend en elken lezer gemeenzaam, al heeft hij ze nimmer met
dezen naam hooren betitelen. Hierdoor ontstaat nl. de g e t i j d e n w e r k i n g op
aarde, de eb en vloed welke zon en maan te samen voortbrengen. Van belang voor
ons doel wordt intusschen dit verschijnsel eerst door de wrijvingen welke hierbij
optreden.
Eenvoudigheidshalve bepalen we ons voorloopig tot de werking van de maan
alleen. Op dit gebied zijn door Darwin1) baanbrekende onderzoekingen verricht en
veel van het volgende is ontleend aan het aardige werkje van zijn hand, ‘The Tides
and kindred phenomena of the Solar System’, dat op bevattelijke wijze zijn
onderzoekingen op dit voor velen zoo ontoegankelijk gebied der wiskunde resumeert.
Het geluk wil namelijk dat nergens anders in ons zonnestelsel de uitwerking van
deze kracht zoo sterk is als bij het stelsel Aarde-Maan. Dit wordt veroorzaakt door
het feit dat de massaverhouding dezer twee lichamen grooter is dan bij een der andere
planeten ten opzichte hunner satellieten voorkomt. De getijdenwerking treedt namelijk
des te krachtiger op naarmate de beide lichamen minder in massa verschillen.
Wat is de tegenwoordige uitwerking der getijden op aarde en maan? Wat deze
laatste betreft weten we dat ze steeds denzelfden kant naar de aarde toekeert of m.a.w.
dat haar rotatie en revolutie even lang duren. In een maand loopt de maan éénmaal
om de aarde en draait

1) de zoon van den bekenden bioloog.
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tevens eens om haar eigen as. Dit is de reden dat thans op de maan geen getijden
meer optreden, nog afgezien van het feit, dat deze een volkomen vast lichaam is.
Maar eens is dit anders geweest en daar de maan toen tevens vloeibaar of tenminste
plastisch was werden door de aarde ontzaglijke getijden opgewekt.
Hoe is het nu met de aarde gesteld? Indien het geheele aardoppervlak met een
oceaan van uniforme diepte was overdekt, indien voorts de maan in een cirkelbaan
om de aarde liep en indien ten slotte dit baanvlak met den aardequator samenviel
dan zou de beantwoording vrij eenvoudig zijn. We zouden dan vinden dat de hoogte
van het getij afhankelijk is van de diepte dier zee en voor een diepte van 22 K.M.
een maximum bereikt dat theoretisch gesproken oneindig groot zou moeten worden.
Zonder in de bizonderheden der bewijsvoering te treden wil ik alleen vermelden dat
dit samenhangt met de overeenstemming in voortplantingssnelheid van de
g e d w o n g e n golven welke de maan opwekt en die der vrije golven welke in zulk
een zee zouden kunnen ontstaan. Bij een diepte van 22 K.M. zouden deze laatste
juist in 24 uur rondom de aarde loopen en we zien dus wel in dat in dat geval een
ééns door de maan opgewekte evenwichtsverstoring bij elke volgende maansomloop
versterkt zou worden en dus steeds hooger vloedgolven veroorzaken.
Nu zijn echter al die vereenvoudigende voorwaarden in de werkelijkheid bij lange
na niet vervuld en de voorspelling der getijden, zoowel wat hoogte als tijdstip betreft,
wordt een uiterst gecompliceerd vraagstuk waarop we onmogelijk dieper kunnen
ingaan. Gelukkig is dit voor ons doel ook niet noodig.
Waar we alleen mee te maken hebben is het volgende: wegens de wrijving in het
water en de storingen welke de configuratie der vaste landen in de voortplanting van
de vloedgolven te weeg brengt heeft een verlating van de tijdstippen van eb en vloed
plaats; de vloedgolven welke voortdurend over de aarde rondloopen zijn dus

Onze Eeuw. Jaargang 19

225
niet meer symmetrisch ten opzichte der maan en men zal wel zonder nader bewijs
willen gelooven dat dit een storing in de aantrekkende krachten tusschen deze twee
lichamen te weeg moet brengen. Darwin bewees nu dat deze wrijving de volgende
uitwerking moet hebben: De maan zal zich in een spiraalvormige baan van de aarde
verwijderen en tevens zal haar omloopstijd langer worden. Ook de omwentelingsduur
der a a r d e zal verlengd worden en wel naar rato in sterker mate zoodat het aantal
dagen dat de maand telt zal verminderen. Dit is echter een zeer langzaam proces; de
spiraal waarvan we spraken moeten we ons als uiterst nauw gewonden voorstellen
zoodat deze dus slechts zeer weinig van een gesloten kromme afwijkt. We weten
namelijk op grond van zeer oude waarnemingen van eclipsen uit Babylonische en
Assyrische handschriften dat de lengte van den dag in historische tijden niet merkbaar
veranderd is, zoodat dit proces zooiets als millioenen van jaren in beslag moet nemen,
maar dat is geen bezwaar.
Dat deze verandering zoo miniem is, is een zeer gelukkig verschijnsel; immers de
omwentelingsduur der aarde vormt de basis voor onze tijdsmeting; daarnaar worden
onze uurwerken geregeld en we kennen geen enkel ander verschijnsel dat voldoende
regelmaat bezit om daarvoor te kunnen dienen.
Maar al is nu in historische tijden de invloed der getijdenwrijving zoo uiterst gering
geweest, daarom wil dat niet zeggen dat het altijd zoo was. Als we naar het verleden
zien inplaats van naar de toekomst blijkt het dat de maan eens dichter bij de aarde
gestaan heeft. En nu hangt de grootte der krachten welke de getijden veroorzaken
zeer sterk van dezen afstand af, ze is namelijk omgekeerd evenredig met de zesde
macht ervan. Op een tijdstip dat b.v. de maan zich op een vierde van haar
tegenwoordigen afstand van de aarde bevond was deze kracht 4096 maal zoo groot.
We zien dus dat de getijdenwrijving wel degelijk een belangrijke rol in de
ontwikkeling der maansbaan kan hebben gespeeld.
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Laten we nu het geheele verloop in groote trekken nagaan zonder ons om de bepaling
van den tijdsduur, waarin het proces zich afspeelt, te bekommeren. We zien dus dat
in de toekomst de maan zich van de aarde zal verwijderen, terwijl maand en dag
beide langer worden maar zóó dat de maand een steeds geringer aantal dagen zal
bevatten. Steeds langzamer schrijdt dit proces voort tot we een stadium bereiken
waarin de maand 55 onzer tegenwoordige dagen bevat en de dag precies even lang
duurt. Beide wentelen dan alsof ze vast met elkaar verbonden zijn rond, zoodat de
maan steeds boven eenzelfde plaats ter aarde in het zenith blijft staan. Indien dan de
aarde nog steeds met oceanen bedekt is (en dat is een stilzwijgende voorwaarde voor
het geheele proces) zal het steeds op dezelfde plaatsen eb en vloed blijven.
Gaan we nu met onze gedachten terug in het verleden. Eerst zien we het zelfde
proces in omgekeerde richting verloopen dus het aantal dagen in de maand
vermeerderen. Wanneer we echter een stadium bereikt hebben waarin de maand 29
dagen bevat in plaats van zooals thans 27½1), zijn we op een kritiek punt aangeland;
nog verder teruggaande zien we nog wel steeds de maan tot de aarde naderen en
maand en dag beide korter worden, maar het r e l a t i e v e tempo der verandering is
verwisseld. De dag neemt nu langzamer af dan de maand zoodat het aantal dagen
dat de maand telt weer kleiner wordt. Dit gaat door totdat dag en maand weer even
lang zijn, maar nu duren ze maar drie à vier u r e n en is de afstand tusschen beide
lichamen zoo klein dat ze elkaar bijna aanraken. Behalve dit verschil is er nog een
tweede zeer fundamenteel onderscheid tusschen begin- en eindtoestand. De eerste
is namelijk i n s t a b i e l de tweede s t a b i e l .
Wat verstaan we onder deze begrippen welke in de

1) We verstaan hierbij onder maand de tijdsduur waarin de maan tot dezelfde plaats tusschen
de vaste sterren terugkeert, niet die welke tusschen twee opeenvolgende nieuwe manen
verloopt waarbij ook de beweging van de aarde om de zon in het spel komt.
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natuurkunde een zeer belangrijke rol spelen? Het verschil tusschen beide is gelegen
in hun gedrag ten opzichte van kleine evenwichtsverstoringen. Een stelsel in stabiel
evenwicht zal kleine schommelingen kunnen uitvoeren, doch zich nimmer ver van
dien evenwichtstoestand verwijderen. Is echter het evenwicht instabiel, dan is de
kleinste storing (en deze zijn in de natuur steeds voorhanden) voldoende opdat het
stelsel zich met steeds grooter wordende snelheid ervan verwijdere om er nimmer
toe terug te keeren. Een voorbeeld uit het dagelijksche leven is een ei, dat in stabiel
evenwicht verkeert als het op zijn kant ligt en in instabiel als het op zijn punt
balanceert. Om echter in een gegeven geval à priori uit te maken of een
evenwichtstoestand stabiel of instabiel is vereischt een, dikwijls zeer moeilijke,
wiskundige analyse.
In zulk een instabiel aanvangsstadium kan het stelsel aarde-maan dus slechts één
ondeelbaar oogenblik verkeerd hebben. Omtrent wat daar aan vooraf ging laat de
wiskunde ons volkomen in het duister en kunnen we slechts gissingen maken. De
snelle rotatie van het stelsel, zoo snel dat de aantrekkingskracht maar nauwelijks in
staat is de deelen bij elkaar te houden, doen ons vermoeden dat een catastrofe er aan
vooraf ging, maar te bewijzen valt dit niet. De kleine storing die de daarop volgende
ontwikkeling inleidt kan echter ook nog tweeërlei verloop hebben. Of de rotatie der
aarde wordt iets versneld ten opzichte van den maansomloop zoodat de dag iets korter
wordt dan de maand, óf wel ze wordt iets vertraagd, en de dag wordt iets langer dan
de maand.
In het eerste geval krijgen we de boven geschetste ontwikkeling; in het laatste
geval leert ons echter de berekening dat de maan nog dichter tot de aarde zal naderen
en er slotte op zal neerstorten. Uit het feit dat de maan in haar tegenwoordigen toestand
b e s t a a t , concludeeren we dat het eerste geval zich heeft voorgedaan, maar à priori
zou het onmogelijk geweest zijn dit uit te maken. Merkwaardigerwijze kennen we
in ons zonnestelsel ook een lichaam dat in het tweede geval verkeert,
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nl. de binnenste satelliet der planeet Mars, die in korter tijd rondloopt dan de
omwentelingsduur dezer laatste bedraagt. Volgens de theorie zou dit lichaam dus
voorbestemd zijn om binnen zekeren tijd op Mars neer te storten en het zou een
krachtige steun voor bovenvermelde beschouwingen zijn, indien kon worden
aangetoond dat deze satelliet merkbaar tot de planeet naderde.
Ten einde iets meer te weten te komen aangaande het tijdperk dat aan den
instabielen toestand is voorafgegaan, wenden we ons tot de onderzoekingen van
Poincaré. Deze heeft nl. met groote scherpzinnigheid de vormveranderingen berekend
welke een roteerende vloeistofmassa ondergaat, die tevens warmte naar hare omgeving
uitstraalt. De conclusies die daaruit volgen kunnen nu weliswaar niet rechtstreeks
op hemellichamen toegepast worden, daar bij dit onderzoek de vereenvoudigende
onderstelling werd gemaakt dat het betrokken lichaam h o m o g e e n en
o n s a m e n d r u k b a a r was, maar de analogieën zijn toch zeer leerzaam.
Een vloeistof waarop geen uitwendige krachten werken neemt een bolvormige
gedaante aan. Poincaré stelt zich voor dat deze bol in een langzame rotatie gebracht
wordt en tevens op een temperatuur boven die zijner omgeving. Aanvankelijk zien
we den bol zich een weinig aan zijn polen afplatten; ten gevolge zijner uitstraling
krimpt hij tevens in, en daar zijn rotatiemoment constant moet blijven, neemt de
omwentelingssnelheid gestadig toe. Daardoor wordt dan weer de afplatting sterker,
maar tevens doet zich een ander verschijnsel voor: de graad van stabiliteit nl. wordt
steeds geringer. Dit beteekent dat, wanneer door een storing van buiten af de ellipsoïde
uit haar evenwichtsgedaante wordt gebracht, deze nog wel steeds na enkele
schommelingen tot haar oorspronkelijke gedaante zal terugkeeren, maar dat het tempo
dezer schommelingen steeds trager zal worden of m.a.w. de kracht die het
gedeformeerde lichaam naar zijn evenwichtstoestand terugdrijft steeds zwakker.
Wanneer de assenverhouding der ellipsoïde 1000:583
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is geworden, dan is deze terugdrijvende kracht juist nul d.w.z. het lichaam wordt
juist instabiel en we zouden omtrent het verdere verloop van het proces in het onzekere
verkeeren, indien zich nu niet een merkwaardig feit voordeed.
Er is nl. nog een tweede reeks evenwichtstoestanden denkbaar van denzelfden bol
uitgaande, maar daar deze alle instabiel zijn lieten we ze straks buiten beschouwing.
Naarmate echter de stabiliteit der eerste reeks afnam, werd ook de instabiliteit der
tweede minder en op het aangegeven punt wordt de tweede reeks juist stabiel, d.w.z.
bestaanbaar. Wat zullen we dus in werkelijkheid zien gebeuren? Het lichaam verlaat
de eerste reeks en vervolgt zijn ontwikkeling langs de tweede; het passeert een z.g.
b i f u r c a t i e p u n t . Deze overgang geschiedt volkomen geleidelijk, want het speciale
type van elk der beide reeksen op het bifurcatiepunt is volkomen identiek aan elkaar.
We zien dan het lichaam overgaan van een rotatieellipsoïde in een drieassige of
Jacobi'sche ellipsoïde, d.w.z. de aequator wordt van cirkelvormig ook elliptisch. Bij
steeds aangroeiende omwentelingssnelheid wordt deze ellipsoïde steeds gerekter
totdat een assenverhouding 1000, 422, 343 bereikt is. Dan bereiken we een nieuw
bifurcatiepunt en Poincaré slaagde er in aan te toonen dat het lichaam dan een reeks
figuren gaat doorloopen die we uit de voorafgaande kunnen verkrijgen door een der
uiteinden der lengteas af te stompen en het andere uit te rekken, een soort van
p e e r v o r m . Verder is het nu niet mogelijk met behulp der wiskundige analyse door
te dringen; zelfs bestaat er reeds verschil van meening of deze laatste reeks van
figuren nog wel stabiel zou zijn.
Wanneer we nu deze peervorm vergelijken met het aanvangsstadium van het
aarde-maan stelsel volgens Darwin, dan zien we dat de kloof die beide scheidt niet
meer zoo heel wijd is en Darwin overbrugt deze door aan te nemen dat de steeds
gerekter peervorm ten slotte in twee niet al te ongelijke deelen zal scheuren welke
daarna elk afzonderlijk weer een
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bij benadering bolvormige gedaante zullen aannemen.
Deze genesís kan echter in ons zonnestelsel alleen ter verklaring van het stelsel
aarde-maan dienen. Alle planeten verschillen te veel met de zon, en alle andere
satellieten te veel met hun planeten in massa dan dat de getijdenwerking ze ooit van
een dichte nabuurschap tot op hun huidige afstanden had kunnen brengen. Onder de
dubbelsterren vinden we echter ook vele systemen waarvan het ontstaan zich op deze
wijze laat verklaren.
We willen nu nog even de aandacht vestigen op een bijkomstig verschijnsel van
dit wordingsproces dat ons zal helpen om één der kenmerken te verklaren waardoor
de dubbelsterbanen zich van planetenbanen onderscheiden. Ik bedoel nl. hun groote
excentriciteit die volgens See een gemiddelde waarde van 0.482 heeft, terwijl in het
zonnestelsel deze slechts 0.039 bedraagt.
In onze voorgaande uiteenzetting namen we stilzwijgend aan, dat de maan in een
cirkelbaan om de aarde loopt; in de werkelijkheid is dit echter een ellips en uit de
getijdentheorie volgt dat deze ellipticiteit langzame veranderingen zal ondergaan.
Tegenwoordig neemt ze toe en we kunnen aantoonen dat de baan eens bijna zuiver
cirkelvormig geweest moet zijn. Het tempo der toename hangt af van het aantal dagen
dat de maand bevat en in het verleden neemt deze snelheid af, totdat ze nul wordt
op het tijdstip dat 23 dagen gelijk waren aan 18 maanden, terwijl nog verder terug
de excentriciteit afnemende was. De baan van een satelliet begint dus met bijna
cirkelvormig te zijn, nadert gedurende een korten tijd nog meer tot een cirkel om
dan gedurende een lange periode elliptischer te worden en ten slotte, nadat de relatieve
duur van dag en maand weer de kritieke waarde bereikt heeft, weer uiterst langzaam
tot den cirkelvorm terug te keeren. De meeste dubbelsterren, wier baanbewegingen
bekend zijn, verkeeren waarschijnlijk midden in deze ontwikkeling en hebben dus
vrij groote excentriciteiten.
Ten slotte willen we met een enkel woord de hoogst ge-
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wichtige complicaties schetsen, welke de getijdenwerking der z o n in het aarde-maan
stelsel te weeg brengt. De werkende kracht is hier veel geringer dan die der maan
(omdat aarde en zon zooveel in massa verschillen) en op de afmetingen der
a a r d b a a n zelf zal de invloed uiterst gering zijn, maar wel zal de
omwentelingssnelheid der aarde er iets door vertraagd worden. Zoolang het aardemaan
stelsel echter de boven geschetste ontwikkelingsgang doormaakt zal hierdoor
hoogstens het tempo ervan ietwat veranderd worden. Anders wordt het wanneer het
stabiele eindstadium bereikt is, waarin aarde en maan als een vast verbonden systeem
in 55 dagen rondwentelen. De getijdenwrijving door de zon opgewekt, zal dan
voortgaan met den dag iets te verlengen, zoodat we dan een stelsel verkrijgen waarin
de dag l a n g e r duurt dan de maand. Dan begint ook de maan weer getijden te
verwekken, eerst met uiterst geringe wrijving, daar het verschil in omwentelingsduur
en dus de voortplantingssnelheid der vloedgolf zoo heel klein is; maar ten slotte moet
dit toch effect sorteeren en zien we de maan, steeds sneller rondloopende, de aarde
naderen, en, daar we hier nu met het i n s t a b i e l e type te doen hebben, er ten slotte
op neerstorten. Dit alles met de restrictie, dat er steeds oceanen voorhanden zullen
zijn waarin getijden opgewekt kunnen worden.
Hoewel het ondoenlijk zou zijn alle critiek te vermelden, waaraan deze z.g. ‘fission
theory’ van Darwin is onderworpen, wil ik er een paar grepen uit doen om te laten
zien dat het laatste woord op dit gebied nog niet is gesproken.
Chamberlain voerde o.a. de volgende bezwaren aan. Wanneer we een gasvormigen
bol beschouwen moeten we ook rekening houden met de snelheden die de
afzonderlijke moleculen ten gevolge der warmtebeweging hebben. We weten dat
deze zeer groot zijn, vooral bij gassen met kleine atoomgewichten en bij hooge
temperaturen. In vele gevallen zullen ze voldoende zijn om individueele moleculen
aan den invloed der zwaartekracht te ont-
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trekken en in de wereldruimte te verstrooien. Zoo verklaart men o.a. het feit dat de
dampkring der aarde geen vrije waterstof bevat, hoewel dit gas toch voortdurend aan
de aardoppervlakte vrij komt; de aardsche gravitatie is nog voldoende om de
zwaardere gassen met geringere moleculaire snelheden vast te houden, maar het
lichtere waterstof verdwijnt in de wereldruimte. Daarom bevat de kleinere maan in
het geheel geen dampkring hoewel haar talrijke kraters het bewijs leveren dat eenmaal
groote hoeveelheden gassen er werden uitgestooten.
Naar analogie hiervan betoogt nu Chamberlain dat een gasbol nooit het stadium
zal kunnen bereiken waarop een deeling optreedt. Reeds lang vóór dien moet er aan
zijn aequator een geleidelijke uitstrooming van afzonderlijke gasmoleculen zijn
begonnen en deze zal een splitsing steeds a.h.w. anticipeeren. Voorts betoogt hij dat,
mocht ooit een stadium bereikt worden waarin een splitsing in twee deelen mogelijk
is, er geen de minste waarborg bestaat dat het lichaam niet in een veel grooter aantal
stukken zal uiteenvallen.
Deze beweringen zijn bestreden doo Henry Norris Russell in een artikel dat in
1910 verschenen is. Hij gaat vooral uitvoerig in op het laatste argument van
Chamberlain. In een scherpzinnig wiskundig betoog toont hij aan dat wel degelijk
een deeling in tweeën het eenigst mogelijke verloop weergeeft en gaat dan de
voorwaarden na, waaronder elk dier stukken een nieuwe deeling zou kunnen uitvoeren.
Het blijkt dan dat in het allergunstigste geval dit slechts kan geschieden wanneer de
nieuw gevormde componenten zich hebben samengetrokken tot een volume, dat vele
honderden malen kleiner is dan bij de eerste deeling. Bovendien berekent hij den
onderlingen afstand der componenten na de eerste, zoowel als na de tweede deeling
en vindt voor het laatste geval veel kleinere waarden. Een nieuwe deeling wordt
tevens nog zeer vertraagd indien bij de eerste deeling componenten van ongelijke
massa worden gevormd, waarbij dan de grootste helft eerder tot een nieuwe deeling
overgaat dan de kleinste,
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terwijl ze bij deze laatste zelfs geheel achterwege kan blijven indien tusschen het
eerste paar een krachtige getijdenwrijving werkzaam is. In dit geval ontstaat een
drievoudige ster, waarvan ons vele voorbeelden bekend zijn. Schrijver toetst zijn
theorie aan de afmetingen der waargenomen drie- en viervoudige sterstelsels en vindt
hierbij een bevredigende overeenstemming. Inderdaad is daar het meest voorkomende
type een eng paar met een verwijderde begeleider of wel twee enge paren op relatief
grooten afstand van elkaar gelegen. We moeten in dat verband niet uit het oog
verliezen dat meestal de enge paren te dicht bij elkaar staan om door ons afzonderlijk
te worden waargenomen, zoodat vele sterren die wij slechts als dubbel kennen in
werkelijkheid drie-, vier- of meervoudig zullen zijn.
Voor we tot besluit enkele theorieën de revue laten passeeren, welke speciaal het
ontstaan van ons zonnestelsel pogen te verklaren, willen we eerst eenige belangrijke
stellingen vermelden die zich met het warmteevenwicht in een gasbol bezig houden
en ook voor de kosmogonie hun belang hebben.
We zagen in den aanvang van dit opstel, dat Laplace uitging van een gloeienden
nevel die in langzame rotatie verkeerde en die door zijn uitstraling geleidelijk afkoelde
en inkromp. Maar een halve eeuw later toonde Homer Lane aan dat een g a s m a s s a
die warmte uitstraalt niet in temperatuur zal dalen, maar stijgen. Deze merkwaardige
paradox vindt zijn verklaring in het feit dat er tevens samentrekking plaats heeft.
Daardoor wordt namelijk zooveel potentieele energie in warmte omgezet dat het
verlies door straling overgecompenseerd wordt. Dit gaat zoo door tot het gas een zoo
groote dichtheid bereikt heeft dat de gaswetten niet meer van toepassing zijn; we
zien hieruit dus, dat de levensgeschiedenis van een ster kan aanvangen met een
kouden in plaats van een gloeienden nevel (die echter wel iets warmer dan zijn
omgeving moet zijn, daar anders het uitstralings- en in-
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krimpingsproces niet zou kunnen beginnen). De temperatuur zal dan geleidelijk
stijgen tot een maximum en dan weer dalen en het slot zal een geheel afgekoeld, vast
lichaam zijn. Er is eenige reden om aan te nemen, dat onze zon niet ver van het
temperatuursmaximum verwijderd is, maar het is volkomen onzeker of deze in de
naaste toekomst zal stijgen of dalen.
Met het ontstaan van ons zonnestelsel hebben in den laatsten tijd zich vooral bemoeid
See, die zijn z.g. ‘capture theory’ in het licht gaf en Chamberlain en Moulton, die de
planetesimaal-hypothese lanceerden.
Deze laatste wil ik niet afzonderlijk bespreken, eensdeels wijl ze zich niet goed
voor popularisatie leent, daar haar kracht in dynamische beschouwingen gelegen is,
anderdeels daar ze mij voorkomt door de theorie van See achterhaald te zijn, welke
laatste een veel omvattender verklaring van de verschillende verschijnselen in ons
zonnestelsel geeft. De verdiensten van het werk van Moulton en Chamberlain liggen
m.i. meer in hun verklaring van het ontstaan der spiraalnevels en aan dit onderdeel
wil ik aan het eind van dit opstel enkele woorden wijden.
Prof. T.J.J. See heeft zijn kosmogonetische opvattingen neergelegd is een zeer
lijvig werk in twee deelen ‘Researches on the evolution of the stellar system,’ waarvan
het eerste deel uitsluitend over dubbelsterren handelt en de theorie van Darwin op
deze lichamen toepast, terwijl het tweede zijn eigentheorie behandelt waarvan de
toepassingen voornamelijk op het zonnestelsel betrekking hebben.
Hoewel de felle kritiek op resultaten van andere onderzoekers en zijn matelooze
zelfingenomenheid de lectuur ervan soms minder aangenaam maken, bevat dit werk
vele en belangrijke resultaten, al mogen deze dan niet zoo onaantastbaar hoog boven
alle kritiek verheven staan als de schrijver ons zou willen doen gelooven.
Zijn voornaamste stelling is dat planeten en satellieten
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niet achtereenvolgens uit de oorspronkelijke zonnenevel zijn ontwikkeld, hetzij dan
volgens de Laplace'sche theorie, hetzij volgens de inzichten van Darwin, maar alle
gelijktijdig en zelfstandig ontstaan zijn en wel op veel grootere afstanden van de zon
dan hun tegenwoordige. Voorts dat de satellieten ook oorspronkelijk planeten waren
maar ten één of anderen tijd onder het aantrekkingsbereik der grootere buurplaneten
kwamen en tot den rang van satellieten werden verlaagd. (vandaar de naam van
‘capture-theory).
Deze gedachte ontleent See aan de algemeen gehuldigde opvattingen over het
ontstaan van periodieke kometenbanen. We moeten ons namelijk voorstellen dat
deze lichamen oorspronkelijk geen van alle leden van ons zonnestelsel zijn: wanneer
ze door toevallige omstandigheden in de nabijheid der zon geraken, zullen ze meestal
een parabolische baan om deze laatste beschrijven en dan weer in de wereldruimte
verdwijnen. Nu kan het zich echter voordoen, dat zulk een komeet daarbij zeer dicht
een der groote planeten passeert en de aantrekking daarvan haar zoo uit den koers
brengt dat ze definitief in het zonnestelsel gevangen blijft en er in een, meestal zeer
gerekte, ellips blijft rondloopen. Zoo heeft b.v. Leverrier berekend dat de komeet
van Temple die thans een omloopstijd van vijf jaar heeft, in het jaar 125 vóór Chr.
voor het eerst ons zonnestelsel bezocht en toen zoo dicht de planeet Uranus passeerde
dat deze haar in haar tegenwoordige baan wierp.
Wanneer nu See aanneemt dat de planeten op dergelijke wijze hun satellieten aan
de zon afkaapten, dan kan hij nog wel meer doen dan zich op dergelijke niet geheel
zuivere analogieën beroepen. Inderdaad zijn door Poincaré en Darwin berekeningen
uitgevoerd die aan een dergelijk gebeuren alle recht laten wedervaren. Twee
moeilijkheden blijven er dan echter nog over die om verklaring vragen; primo waarom
de banen der satellieten alle zoo weinig van den cirkelvorm afwijken, en secundo
waarom hunnen afstanden tot de resp. planeten zoo veel kleiner
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zijn geworden sinds hun eerste optreden als satelliet. Immers de berekening vereischt
dat de inlijving als satelliet op veel grooteren afstand plaats heeft dan de
tegenwoordige en daaruit volgt tevens dat in den tegenwoordigen toestand van ons
zonnestelsel een proces als het beschrevene niet meer kan plaats grijpen, evenmin
als in omgekeerde richting, de ontsnapping van een satelliet aan de aantrekkingssfeer
zijner planeet.
See gebruikt voor beide bezwaren dezelfde verklaring; Hij neemt nl. aan dat de
wereldruimte, althans die binnen ons zonnestelsel, gevuld is met kosmisch stof en
dat dit vroeger veel dichter was dan thans. Daardoor zijn alle hemellichamen bij
hunne bewegingen aan wrijvingen onderworpen en hij betoogd dat deze wrijving
zoowel den cirkelvorm der baan tot stand heeft gebracht als ook de afmetingen der
baan steeds verkleinde en daardoor onmogelijk maakte dat een eens bemachtigde
satelliet weer voor de betrokken planeet verloren ging. Op zeer gelukkige wijze
utiliseert hij tevens deze wrijving om te verklaren hoe het komt dat we in historische
tijden zoo absoluut niets van de getijdenwrijving tusschen aarde en maan merken;
immers werken beide krachten dan juist in tegengestelde richting; de eene tracht de
aarde en de maan van elkaar te verwijderen en den duur der maand te verlengen, de
ander doet juist het tegengestelde.
We moeten ons dus voorstellen dat in den oorspronkelijken nevel op talrijke
plaatsen door toevallige omstandigheden kleine verdichtingen ontstonden, die alle
kernen van planeten werden. In zulk een stelsel zal slechts een zeer geringe stabiliteit
kunnen bestaan, er zullen veelvuldige botsingen voorkomen welke de de grootere
planeetjes ten koste der kleinere zullen doen aangroeien. Verder zullen deze
planetenkernen op hun baan geleidelijk alle kosmische deeltjes tot zich trekken en
er een bijna leege ruimte scheppen. Kortom, er ontstaat een soort van strijd om het
bestaan, waarin de grootste planeten overwinnaars blijven en waarvan we nog heden
ten dage de flau-
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we afspiegeling zien als meteoorsteenen in den dampkring der aarde geraken en als
vallende sterren neerstorten. Ten slotte zien we dan hoe van de overgebleven planeten
de kleinste nog weer door de grootere tot den rang van satellieten zijn verlaagd.
See verwerpt dan ook de Darwin'sche theorie over het ontstaan der maan en meent
dat deze nimmer dichter bij de aarde stond dan tegenwoordig en eens uit de
hemelruimte tot ons nader kwam, wat zeker een imposant gezicht geweest moet zijn.
Zelfs de maankraters gebruikt hij ter staving zijner theorie. Hij beschouwt deze nl.
niet als uitgedoofde vulkanen, zooals de gangbare opvatting het wil, maar als de
plekken waar groote meteoren de maan troffen en half in haar korst wegzonken.
Zonder See verder op den voet in zijn beschouwingen te volgen kunnen we wel
zeggen dat zijn theorie van de verschijnselen een aantrekkelijke verklaring geeft,
o.a. van het moeilijke probleem der terugloopende satellieten van Uranus en Neptunus.
Wat het aarde-maan stelsel betreft geloof ik dat de ‘fission-theory’ van Darwin meer
recht van bestaan heeft en dat de groote relatieve massa dezer laatste wel degelijk
het recht op een afzonderlijke ontstaanshypothese wettigt.
Alle astronomen zullen het er wel over eens zijn dat de nevelvlek, en wel bij uitstek
de spiraalnevel als het aanvangsstadium van elk soort van hemelstelsel moet worden
beschouwd. Maar nu dringt zich van zelf de vraag op, hoe en waaruit zulk een
spiraalnevel op zijn beurt weer ontstaat.
Twee astronomen hebben zich aan een verklaring op dit gebied gewaagd, See en
Moulton.
De eerste legt vooral de nadruk op het feit dat er een natuurkracht is welke de
gravitatie tegenwerkt, welke meestal verwaarloosd wordt, nl. de z.g. lichtdruk van
Lebedew. Toch is het wel aannemelijk dat een lichaam van hooge temperatuur, zooals
de meeste sterren zijn, onder
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invloed dezer kracht onophoudelijk een stroom van microscopische deeltjes uitzendt.
Groote massa's kosmisch stof, van allerlei sterren afkomstig, moeten dus als uiterst
dunne wolkensluiers door de wereldruimte zweven en wanneer ze maar eenmaal aan
den impuls van het uitstralende lichaam ontkomen zijn zal ook voor hen de gravitatie
zich weer doen gelden.
Wanneer nu op bepaalde plaatsen verdichtingen ontstaan zullen daar de deeltjes
weer valbewegingen krijgen naar het zwaartepunt der verdichting toe; de moeilijkheid
is nu echter om te verklaren hoe zulk een nevelvlek in wording de voor zijn verdere
ontwikkeling noodige rotatie verkrijgt en op dit punt is het betoog van See duister
en gewrongen.
Is de rotatie eenmaal verkregen, dan volgt gemakkelijk de ontwikkeling tot den
spiraalvorm. Immers zulk een uiterst ijle massa kan onmogelijk als een lichaam uit
één stuk roteeren, de buitenste deelen moeten kleiner hoeksnelheden hebben dan de
binnenste zoodat de eerste bij de laatste steeds meer achterblijven en de oorspronkelijk
straalvormige stroomen worden spiraalvormig gewonden. N i e t verklaard wordt
waarom meestal twee armen bij de spiraalnevels voorkomen.
Een geheel andere hypothese van het ontstaan der spiraalnevels gaf Moulton. Deze
meent dat ze ontstaan wanneer twee sterren zeer dicht langs elkaar heengaan, zonder
nog met elkaar in botsing te komen. Elk der twee zal dan in de ander reusachtige
getijdengolven opwekken en wel één in de richting naar zich toe en één diametraal
daartegenover. Zelfs kan in die richtingen, mede onder invloed van de
temperatuurstijging, een uitstrooming van gloeiende gassen plaats hebben, die dan
later door de rotatie tot een spiraalvorm gewonden wordt. Tevens kan daarbij de
rotatie van elk der sterren aanzienlijk versneld worden. Zoo zien we, dat al mag
natuurlijk de t o t a l e energie van het stelsel niet veranderen, de energie van elk der
sterren op zich zelf
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beschouwd geweldig toeneemt, zoowel door de stijging in temperatuur als door het
verkregen moment van rotatie.
In het zeldzame geval van een werkelijke botsing stelt Moulton zich voor dat er
een onregelmatige nevelvlek zal ontstaan.
Ook tegen deze theorie zijn enkele bezwaren gerezen. Worden hier de twee
spiraalarmen bevredigend verklaard, andere punten blijven in het duister. B.v. zouden
we thans moeten verwachten dat spiraalnevels zich meestal in paren aan den hemel
vertoonden, maar niets van dien aard is geconstateerd. Voorts maakt de geringe
dichtheid waarmee de sterren over de wereldruimte verspreid zijn het niet
waarschijnlijk dat dergelijke ontmoetingen zeer talrijk zullen zijn, terwijl dit aan den
anderen kant wel door het groote aantal spiraal- en andere nevels gepostuleerd wordt.
Men zou deze moeilijkheid echter kunnen ontzeilen door aan te nemen dat het
overgroote deel der sterren donkere lichamen zijn en dus steeds voor ons onzichtbaar
blijven, terwijl ze bij hun overgang tot nevels door de groote warmteontwikkeling
lichtgevend worden, maar hier geraken we geheel en al op het gebied der onbewezen
en onbewijsbare hypothesen.
Resumeerende zien we dat op het gebied der kosmogonie veel twijfel en onzekerheid
heerscht. Schijnbaar is de achteruitgang groot vergeleken bij een halve eeuw terug
toen de Laplace'sche neveltheorie alleenheerscheres was. Maar uit al deze
tegenstrijdige theorieën is toch reeds veel positiefs te voorschijn gekomen en het
vraagstuk is er niet een dat door een enkele menschengeneratie tot oplossing kan
worden gebracht. Onder de meest positieve resultaten mogen we wel rekenen die
van Darwin op het gebied der getijdenwerkingen die van Poincaré, Darwin, Jeans
en andere met betrekking tot de stabiliteit van roteerende vloeistofmassa's en de
‘capture theory’ van See. Zoowel voor den mathematicus als voor den astronoom
zijn hier gansch nieuwe ter-
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reinen ontsloten die een rijke oogst beloven en met deze overtuiging moeten we ons
troosten over het feit, dat het ontstaan der hemellichamen nog steeds achter een sluier
verborgen blijft, welke, al moge ze op vele punten dunne plekken gaan vertoonen,
nog veel aan ons geestesoog blijft onttrekken.
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Sonnet1)
Door J.J. de Stoppelaar.
Begeer den rijkdom niet, maar vraag den goeden vrede,
Hij is de schemering van den vermoeiden dag,
Die naar de nacht reeds nijgt. Al rust ge nog beneden
Reeds trilt een ander heil in uwen stillen lach.
Wat oogst uw overvloed? Zie, reeds verlept het heden,
En wat uw gierig oog er aan verlokkends zag,
Het schrompelt, nu gij 't plukt, tot smart van het verleden;
Maar vrede is gelijk een zuivre vogelslag.
Hij zingt zijn morgenlied in uwen blanken bongerd,
Hij tjuikt zijn avondlied, waar uwe rozen geuren
En waar uw lelie bloeit - geen bloesem is zoo kuisch;
Wat zal er dan voor leed nog aan uw hart gebeuren?
Strooit kwistig dan uw graan dien vogel voor, die hongert,
Dat hij zich veilig weet en nestelt bij uw huis.

1) In Nov. a.s. zal bij Dixon en Co. te Apeldoorn verschijnen een bundel gedichten getiteld:
‘Het groot avontuur’.
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Aanteekeningen op de wereldgebeurtenissen
Door Mr. J.C. van Oven.
XVI.
Bernstorff's mededeelingen. - Duitschland en Rusland.
Drie dagen lang is Graaf Bernstorff, gewezen gezant van Duitschland in Washington,
onpartijdig en grondig verhoord door de commissie uit de Duitsche Nationale
Vergadering, die het moeilijke werk van het onderzoek der schuldvraag op zich
genomen heeft, en al brachten zijn verklaringen geen sensationeele en opzienbarende
onthullingen, in twee opzichten hebben zij nieuw licht geworpen op de geschiedenis
van den oorlog en van de mislukte vredespogingen. Te weten: op Wilson's houding
en op de Duitsche oorlogs- en vredespolitiek. Wat de eerste betreft, is duidelijker
dan tot dusver gebleken hoe de Amerikaansche president onophoudelijk, eerlijk en
oprecht, gewerkt heeft voor een vrede zonder overwinning, zoolang totdat de Duitsche
politiek het hem onmogelijk maakte en hem dwong een einde aan den oorlog te
maken op andere wijze, namelijk door Duitschland te verslaan. En wat de Duitsche
politiek aangaat, Bernstorff's verklaringen bewijzen, dat zij Wil-
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son wilde gebruiken om een dreigende nederlaag af te wenden, wanneer het
vooruitzicht op het oorlogsterrein ongunstig was, en hoe zij hem voor het hoofd
stootte zoodra zij kans meende te zien op de finale overwinning. Dit alles blijkt, wel
te verstaan, tot nader order, want de andere kopstukken der Duitsche diplomatie
moeten nog gehoord worden en zij zullen niet nalaten, den ongunstigen indruk van
Bernstorff's verklaringen weg te nemen. Vrijdag a.s., 31 Oct. komt Bethmann-Hollweg
zelf voor, en vooral hij is wellicht in staat materiaal bij te brengen dat onzen indruk
wijzigt.
Intusschen, ons oordeel omtrent Wilson's houding zal door de volgende
verklaringen wel moeilijk gewijzigd kunnen worden, want het was Bernstorff, die
voortdurend met den president in contact was, door bemiddeling van Wilson's vriend,
kolonel House, en Bernstorff blijft derhalve in dit opzicht de kroongetuige. Welnu,
voor wie ooit aan Wilson's eerlijke bedoelingen getwijfeld mag hebben, toen de
president van een vrede-stichter veranderde in een ‘fighting president’, moet
Bernstorff's verhaal overtuigend geweest zijn, want hij ziet daaruit, hoe Wilson, twee
en een half jaar lang, van het uitbreken van den oorlog af tot aan den onbeperkten
duikboot-oorlog toe, heeft vastgehouden aan zijn vredeswerk, en wel onder de
allermoeilijkste omstandigheden. Immers terwijl de publieke opinie, die zoo
oppermachtig is in Amerika, voor het overgroote deel Duitschland verfoeit, terwijl
de Entente alles doet om de breuk tusschen Amerika en Duitschland tot stand te
brengen en Duitland zelf door torpedeeringen, Zeppelin-raids, deporteering van
Belgische burgers olie op het vuur gooit, gaat Wilson hardnekkig voort met het
vredeswerk, totdat Duitschland zelf Amerika den handschoen toewerpt, de breuk
onvermijdelijk maakt, het ideaal der Entente verwezenlijkt en zijn eigen doodvonnis
teekent. Dan doet ook Bernstorff geen poging meer om het onherstelbare af te wenden:
hij heeft gewaarschuwd dat de onbeperkte duiktbootoorlog Amerika in den strijd zal
brengen en dat
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Amerika's kracht onuitputtelijk is; hij weet dat de oorlog voor Duitschland verloren
is en gaat naar zijn land terug. En Wilson kan dan niet anders meer dan den weg dien
de Duitschers hem opgedrongen hebben met dezelfde voortvarendheid bewandelen
als waarmee hij vroeger dien anderen ging, d.w.z. hij mobiliseert de Amerikaansche
oorlogspsychose, brengt binnen een jaar een leger naar Europa, dat Hindenburg's
laatsten stormaanval breekt en den oorlog voor de Entente wint.
Ziedaar in korte trekken de geschiedenis van Wilson's oorlogs-politiek gelijk zij
blijkt uit wat Bernstorff vertelde over zijn werkzaamheid in al de incidenten tusschen
Amerika en Duitschland die wel niemand vergeten zal zijn: het Lusitania-incident,
de Sussex-quaestie en eindelijk de afkondiging van den onbeperkten duikbootoorlog.
Want na de torpedeering van de Lusitania dreigt de breuk reeds en de
vredeswerkzaamheid wordt Wilson voor een tijd onmogelijk, maar de president weet
nog het ongeluk te voorkomen en gaat voort met zijn politiek van nota's die in de
Entente-landen zoo groote verontwaardiging en spot wekt.
Een jaar later is de toestand nog ernstiger: de Sussex met Amerikaansche burgers
aan boord, wordt in het Kanaal getorpedeerd, en opnieuw hoopt men in Engeland en
Frankrijk dat Amerika gedwongen zal zijn partij te kiezen. Bovendien dreigen nu
aan het eind van het jaar de presidentsverkiezingen en Wilson is voor het oogenblik
niet in staat tot een krachtige vredesactie. Maar nu haalt dan ook Duitschland bakzeil
en in de befaamde Sussex-nota van 5 Mei 1916 is het alsof de dageraad van den vrede
gloort: Duitschland belooft beterschap, zal alleen volgens het bestaande volkenrecht
torpedeeren, maar rekent dan ook op Wilson's bemiddeling om den vrede te bereiken.
Vanwaar die toegeeflijke houding? Zie naar de oorlogskaart: de overwinningen in
Rusland en Servië van den zomer en het najaar van 1915 hebben geen verlichting
gebracht; de Entente maakt zich gereed voor het Somme-offensief en de honger be-
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gint in Duitschland te nijpen, want de nieuwe oogst is nog ver in 't verschiet.
Wilson wordt nu nog alleen door de komende verkiezingen in zijn vrijheid van
handelen belemmerd, maar hij zit niet stil, pleegt via kolonel House contact met
Bernstorff en maakt zijn bemiddelingsvoorstel gereed. Als hij in November op het
kantje af verkozen is, dank zij zijn pacifistische principes, dan is zijn vredesoffensief
gereed. Maar helaas is dan de toestand op het slagveld alweer veranderd: de Entente
heeft nieuwe hoop geput uit de deelneming van Roemenië, en eenige weken later
heeft de nederlaag van dat land Duitschland in zooveel gunstiger positie gebracht
dat de vredesbemiddeling van Amerika nu dààr blijkbaar minder gewenscht is.
Duitschand gaat dan zelf over tot de vermaarde vredesactie van December 1916 (de
gepantserde vuist wordt als vriendschapshand toegestoken!) en die onhandige poging
beïnfluenceert zeer ongunstig Wilson's actie. Toch steekt hij van wal en zijn
Kerstboodschap roept de strijdenden op, althans hun voorwaarden bekend te maken.
De Entente geeft hieraan gevolg, maar haar voorwaarden zijn van dien aard dat
Duitschland minder dan ooit tot overleg bereid is en de Duitsche diplomatie zelf....
zij wil zich niet bloot geven, komt eindelijk tegen het einde van Januari 1917 voor
den dag met voorwaarden die in het geheim aan Wilson medegedeeld worden maar
die zoozeer gebaseerd zijn op de verwachting dat Duitschland den oorlog zal winnen,
dat zij geen enkel uitzicht op vrede geven. Trouwens, het is dan reeds volstrekt
overbodig geworden om nog langer te praten, want 9 Januari 1917 is in het groote
hoofdkwartier de fatale beslissing omtrent den duikboot-oorlog gevallen, en als
Wilson op het vernemen van dit bericht te kennen geeft dat het een eind aan alles
maakt, dan laat Bethmann-Hollweg weten, dat het besluit niet meer ongedaan gemaakt
kan worden, omdat de duikbooten met de nieuwe instructies al in zee en niet meer
bereikbaar zijn.
Het is dus duidelijk, dat men in Duitschland van die
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laatste Amerikaansche vredespoging niets heeft willen weten. Waarom? Een half
jaar te voren in de Sussex-quaestie voerde immers de toegeeflijkheid den boventoon
en werd juist op vredesbemiddeling aangedrongen? Het antwoord op de vraag ligt
al weer op de oorlogskaart: het Somme-offensief is mislukt, de Roemeensche
campagne heeft Duitschland den weg naar het oosten geopend; Hindenburg en
Ludendorff hebben hun intree in het hoofdkwartier gemaakt en vooral: het kraakt in
Rusland. Dit laatste is ongetwijfeld de beslissende factor geweest. De Roemeensche
débâcle heeft Rusland alle plezier in den oorlog doen verliezen en men onderhandelt
nu heimelijk tusschen Petrograd en Berlijn over een afzonderlijken vrede. Wel is
waar komt het niet zoo ver (Raspoetin wordt vermoord, Stürmer treedt af) maar men
weet in Berlijn nu toch wel dat Rusland vandaag of morgen op de een af de andere
wijze zal ineenstorten. Dat beteekent de oogenblikkelijke oppermacht op het vasteland,
de verplettering van Frankrijk en Italië, Europa onder Duitsche hegemonie, Azië
wellicht bereikbaar via Rusland en door den Balkan! Dat is de droom van
wereldheerschappij binnen het bereik,.... als maar Engeland gedwongen kan worden!
Hoe dat te doen? Door de duikbooten! In drie maanden ligt het op de knieën, zeggen
de militaire kopstukken tot Bernstorff als hij in Mei 1917, teruggekeerd in
Duitschland, in het hoofdkwartier ontvangen wordt. En Amerika? Ja, die kwade kans
moet men er bij nemen, maar Amerika zal niet van harte meedoen, zeker niet binnen
een jaar een leger van eenig belang zenden en vóór dien tijd heeft Duitschland de
macht in handen en Amerika zal die niet meer kunnen en willen betwisten.
Het was een kansspel, een weergaloos hoog kansspel, en het is achteraf makkelijk
te zeggen dat het een waanzinnig spel was. Wij neutralen geloofden toen ter tijd
inderdaad niet dat het lukken zou, maar dat het zoo finaal mislukken zou, dat zagen
ook wij niet, al beschouwden wij de breuk met Amerika als een groote
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politieke fout. Maar inderdaad niemand kon voorzien, dat Rusland het nog een zomer
lang zou volhouden (de Kerenski-periode), zoodat de greep naar de macht in
West-Europa eerst een jaar later, voorjaar 1918, ondernomen kon worden, juist toen
Amerika, tegen de berekeningen der Duitsche strategen in, elke maand vele
tienduizenden mannen naar Frankrijk kon zenden. Engeland's weerstandskracht tegen
de uithongeringspogingen bleek tè sterk te zijn, maar ook dit was moeilijk te voorzien
geweest, en het is immers een feit, dat men er daarginds eenige maanden lang zeer
moeilijk heeft voorgestaan. Het kansspel faalde dus geheel, en zelfs toen de verwachte
ineenstorting in Rusland kwam, dank zij Lenin, zelfs toen was het niet meer te winnen.
De nederlaag dreigde weldra meedoogenloos en Wilson kon nu niet meer als
reddingsboei aangegrepen worden, hij die zelf den doorslag tot de ramp gegeven
had. In hoogsten nood doet men dan toch nog een beroep op hem en zijn veertien
punten, maar het spreekt vanzelf dat na dezen loop van zaken de president niet meer
in staat is den vrede zonder overwinning te verwezenlijken, nu hij immers zelf de
oorzaak van de overwinning worden moest. Hij kan alleen een tegenwicht vormen
tegen al te verre gaande veroveringszucht, en zijn ideaal, den volkenbond, uit den
maalstroom redden.
Beide heeft hij gedaan en zijn werk in deze vijf jaar wereldgeschiedenis is daarmee
wel is waar niet bekroond, maar het is desondanks van blijvende, van eeuwige waarde.
Bernstorff's driedaagsche getuigenverklaring heeft een lauwerkrans voor den
Amerikaanschen staatsman gevlochten. Moge zij hem tot troost zijn op zijn ziekbed.
***
Het nieuwe licht dat Bernstorff op de Duitsche oorlogspolitiek geworpen heeft
verheldert niet alleen het verleden, maar helpt ook bij het zien in de toekomst, en
wel hierom, omdat nog eens weer gebleken is hoe innig nauw de Duitsche politiek
heeft saamgehangen, en inderdaad moet
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samenhangen, met dè gebeurtenissen in Rusland. Ik schrijf ‘moet samenhangen’
omdat zoolang de volkenbond nog geen einde gemaakt heeft aan de machts- en
evenwichts-politiek, de Duitsche staatkundige leiders - onverschillig of zij vorsten
en graven dan wel arbeiders zijn - hun politieke berekeningen moeten baseeren op
de machtsverhoudingen in Rusland. Dat de volkenbond na verloop van tijd een einde
aan die oude politiek zal maken, hopen en gelooven wij, maar hij heeft het nog niet
gedaan, getuige de angst van Frankrijk voor Duitschland, en dus zijn ouderwetsche
politieke berekeningen over een mogelijk samengaan van deze en die tegen die en
deze nog immer niet verouderd. En blijkbaar hangt met zulke berekeningen samen
de actie die de Entente in deze weken ondernomen heeft tegen de Russische
Bolsjewiki eenerzijds en tegen de Duitschers in de Oostzeeprovincies aan den anderen
kant.
Het is immers niet te ontkennen en in de Engelsche groote pers kunt ge het met
zoovele woorden lezen: als Duitschland en Rusland zich op eenigerlei wijze herstellen
en samengaan, dan zijn de geallieerden niet alleen de vruchten van hun overwinning
kwijt, maar Frankrijk en Italië staan dan voor onmiddellijk dreigend levensgevaar;
een revancheoorlog dreigt dan terstond. En wie zal zeggen wat er uit dien Russischen
heksenketel zal voortkomen en wat de naaste toekomst voor Duitschland brengen
zal? De Entente heeft dus een levensbelang bij een spoedig herstel van een geregelden
toestand daarginds en wel op zulk een wijze dat Duitschland en Rusland niet tot
elkaar kunnen komen. De schepping van Polen, de Oostzee-staten en de kleine
Ententegezinde landen op het gebied der oude Donau-monarchie, liggen geheel in
deze lijn. Het Bolsjewisme schijnt in dezen gedachtengang geen gevaar voor de
Entente, omdat het niet in staat is, kracht naar buiten te ontwikkelen, maar is het
inderdaad wel daar het den chaos bestendigt waaruit elken dag een nieuw gevaar kan
rijzen. Blijkbaar nu heeft men zulk een gevaar meenen te zien in de actie
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van dien Duitschen generaal von der Goltz voor Riga, onder wiens bevel een
Russische kolonel Awalof Bermondt vocht aan het hoofd van Russische en Duitsche
troepen. Want als die Duitsch-Russische legermacht den weg naar Petersburg vond
en zoo de brug tusschen Duitschland en Rusland sloeg, dan zou niemand kunnen
zeggen hoe zich de gebeurtenissen in Rusland en Duitschland verder voltrekken
zouden. Misschien.... wie weet het, kwamen er wel tegelijkertijd een nieuw Russisch
Tsarenrijk en een nieuwe Duitsche monarchie te voorschijn en ziedaar dan het gevaar
voor de westersche wereld urgent, ondanks de kneveling van Duitschland bij de
vredesvoorwaarden. Ik wil niet zeggen, dat de Entente dit gevaar in dezen vorm
ducht, maar in elk geval bestaat de mogelijkheid van een ontwikkeling in die richting
en nu de Entente de machtsmiddelen nog bezit is het in haar belang om deze
mogelijkheden in den kiem te smoren. Vandaar de eisch tot terugtrekken van de
Duitsche troepen achter de oude grenzen en de sanctioneering van dien eisch door
de wederinstelling der Oostzee-blokkade, gepaard aan steunverleening aan Joedenitsj,
die een Russisch leger van Entente-gezinde elementen aanvoert en voor de poorten
van Petrograd staat. Want valt Petrograd in Joedenitsj' handen, lukt het Denikin in
Moskou te komen en Kotsjak van het oosten uit Rusland te veroveren, dan is het
land in de macht der Entente-vrienden en onverschillig of de Bolsjewiki dan vervangen
worden door een Tsaar dan wel door een republiek, het land is voorloopig veilig
tegen Duitschen invloed. Daarvoor is dan natuurlijk de val van de Bolsjewiki noodig
en dus wordt de heele wereld - het zelf geblokkeerde Duitschland inbegrepen opgeroepen om de Bolsjewiki van allen toevoer af te snijden. Wijl Rusland toch al
bijna dood is van honger, kan het immers niet lang duren of het sterft heel en al en
de stervenden heeten Joedenitsj, Denikin en Koltsjak welkom, ook al brengen zij
voorloopig vermoedelijk nog geen reusachtige voorraden Amerikaansche tarwe
binnen!
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Nietwaar, dit alles is inderdaad ouderwetsche politiek, gericht tegen een ouderwetsch
gevaar en die Oostzeeblokkade van het zich juist ietwat herstellende Duitschland
lijkt wel uitermate hard en onbillijk tevens, omdat de Duitsche burgers die nu van
vischaanvoer via de Oostzee verstoken blijven, daardoor wel genoopt zullen zijn den
buikriem weer wat verder toe te halen, maar zij hieraan niet de macht ontleenen om
de vechtlustige broeders uit de buurt van Riga terug te halen, die zich met de Russen
verbroederd hebben, ja zelfs West-Russische staatsburgers geworden zijn (hoe doet
men dat zoo gauw?) Edoch, de Ententeleiders redeneeren blijkbaar dat men dit
probleem in Berlijn maar dient op te lossen. Zij hebben niet te maken met Duitsche
generaals, monarchisten of socialisten, maar met Duitschers zonder meer en als
Duitschers in Koerland en Litthauen de wapenstilstandsvoorwaarden schenden, dan
moet de Duitsche regeering weten hoe zij aan die schending een einde maakt. Weet
zij dat niet dan heeft ze geen macht genoeg en moet ze gedoogen dat de Entente haar
den sterken arm voelen laat. Alleen op deze wijze is West-Europa te beveiligen voor
de gevaren die uit een Duitsch-Russische toenadering kunnen voortvloeien.
Aldus vermoedelijk de redeneering van d Ententeleiders. Wij willen over hen den
staf niet breken en het is voor ons ook allerminst een desillusie dat er in deze tijden
bij dergelijke politieke manoeuvres nog in 't geheel geen rekening gehouden wordt
met den Volkenbond. De vrede is nog niet eens van kracht geworden, al hebben
Engeland, Frankrijk, Italië en Duitschland geratificeerd en zoolang er tegenstand is
tegen vredesverdrag en volkenbond in den Amerikaanschen Senaat, zoolang kan de
volkenbond niet ter wereld komen, laat staan groeien en kracht ontwikkelen.
Bovendien is de man die den bond ten doop houden en den tegenstand in den
Amerikaanschen Senaat breken moet, ziek geworden op het meest ongewenschte
oogenblik. Dat derhalve de Europeesche Entente-diplomaten die den
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Oppersten Raad samenstellen, nog met het oude machtsformulier werken in plaats
van met de moderne volkenbonds-gedachte, behoeft niemand te verbazen of teleur
te stellen. Pas als het vredesverdrag metterdaad uitgeyoerd is en de toestand der
wereld die daarin voorzien wordt eenigermate is geconsolideerd, kan de
volkenbondgedachte haar heilzame werking gaan uitoefenen. We moeten zoo ver
komen, maar zijn nog niet zoover en in den tusschentijd moeten de wachters van den
bond, dat zijn de Entente-staten, zich vrijwaren tegen gevaren voor hun eigen
veiligheid.
Dat evenwel door de nu gevolgde politiek een nieuw gevaar rijst, daarvan zijn de
leden van den ‘Oppersten Raad’ zich ongetwijfeld bewust. 't Is dat Duitschland dank
zij deze nieuwe maatregelen zijn herstelperiode zal afbreken en opnieuw in wanorde
geraken. Clemenceau zelf heeft het in zijn groote Senaatsrede, tot aanprijzing van
het vredesverdrag, gezegd: Frankrijk moet blijven oppassen voor Duitschland, het
niet weer een militairen staat laten worden, maar het moet niet Bolsjewistisch worden
ook. Men kent daar dus het gevaar en weet hoe precair de toestand nog is in
Duitschland, vooral bij het begin van den winter; niettemin riskeert men een nieuwe
hongerkuur en wij kunnen derhalve niet anders aannemen dan dat de vrees voor een
communistisch-anarchistisch Duitschland nog altijd veel geringer is dan die voor
een herleving van het Pruisische militarisme, vooral als dit zich in verbinding stelt
met een herleefd Rusland.
En of de raad dien de angst aan Clemencau ingaf toen hij, als eenige afdoende
waarborg tegen alle toekomstige gevaren, het Fransche volk van de senaats-tribune
toeriep om zich uit te breiden langs den natuurlijken weg, d.i. om groote gezinnen
te vormen, opgevolgd zal worden? Men leze de prijzen van levensmiddelen en de
huur der woningen daarginds en geve zelf het antwoord.
Groningen, 25 October 1919.
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Leestafel.
Mr. P.H.L. Lamberts Hurrelbrinck. De wetgeving der twaalf tafelen in het
licht van den Romeinschen Godsdienst. Den Haag, Nijhoff, 1918.
Mr. Lamberts Hurrelbrinck behoort niet tot die historici, die niets prettigers kennen
dan een bestaande overlevering te verstoren; integendeel de traditie is hem lief,
misschien wel iets te lief: zelfs de legendarische koningen van Rome als Romulus
zijn voor hem historische grootheden. Tot voor korten tijd ging men algemeen uit
van de veronderstelling, dat we in de wet der twaalf tafelen een codificatie van het
Romeinsche privaatrecht bezaten uit de 5e eeuw voor Christus. Rechtshistorici als
de Italiaan Pais en de Franschman Lambert hebben getracht deze onderstelling om
te gooien. Hunne leeringen bleven niet onweersproken en in Mr. Hurrelbrinck vond
de oude traditie een nieuwen verdediger. Zijn betoog kan niet nalaten indruk te maken,
wij willen geen partij kiezen maar vonden in het boek onzen indruk bevestigd, dat
hier gelijk meer de twijfelzucht den geleerden parten heeft gespeeld. Aan dit betoog
wordt de mededeeling vast geknoopt van allerlei gegevens over oud-Romeinsch
familie- en erfrecht. Wie daar belang in stelt vindt daarin zeker het een en ander van
zijn gading; tot een zelfstandig geheel echter dat onze kennis daarover verrijkt, en
ons inzicht verdiept is het wat droog geschreven relaas van den schrijver ntet
uitgegroeid.
P.S.
R.P.J. Tutein Nolthenius. Referendum en Iniatief. Amsterdam, v. Kampen,
1919.
Indien het den heer Nolthenius er enkel om te doen is geweest, belangstelling voor
het Zwitsersch instituut van het referendum te wekken, dan heeft hij met zijn thans
als brochure uitgegeven Gids-artikelen dat doel zeker bereikt. Wat hij over de werking
van het referendum in Zwitserland vertelt doet ons begrijpen, hoezeer juist voor ons
land het instituut de bestudeering waard is. Wanneer hij echter verder wil gaan en
meent reeds enkel op den grondslag van zijn boekje ons te kunnen zeggen, ‘wat
Nederland nu moet doen,’ wat dan zou zijn invoering van een lands-, provinciaalen gemeentelijk referendum - dan zijn we geneigd den ietwat haastigen auteur voor
te houden, dat hij ons nòch van
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de voortreffelijke werking van het referendum, nòch van de gelijkheid in dezen van
Zwitserland en ons land zoo zeer heeft overtuigd, dat we nu maar klakkeloos de
geheele instelling zouden moeten overnemen. Dan willen we nog wel eens wat
verdere studie, is de aanlokkelijke beschrijving ons te oppervlakkig en vragen we
een nader onderzoek hoever alles wat daar misschien heel mooi is ook hier past. Van
het nut b.v. van een referendum over alle belangrijke uitgaven eener gemeente
gelooven we voorloopig niet veel. Maar gelijk heeft de heer Nolthenius zeker als hij
zegt, dat wij nog te weinig notitie namen in deze Zwitsersche instelling.
P.S.
J. Huizinga. Herfsttij der Middeleeuwen, studie over levensen
gedachtevormen der veertiende en vijftiende eeuw in Frankrijk en de
Nederlanden. Haarlem, Tjeenk Willink & Zoon.
Kultuurgeschiedenis in grooten stijl. De schr. heeft het maatloos omvangrijk materiaal,
dat hij ter beschikking had, doorzocht om daarin de 14de en 15de eeuwsche mentaliteit
te vinden. De kultuurgeschiedenis is bij deze behandeling tot psychologie verdiept.
Bij deze behandeling gaat iets verloren van de overzichtelijkheid eener meer uitwendig
opgevatte kultuurbeschrijving, zoodat ook de inhoud van het boek niet gemakkelijk
is vast te houden; er is geen markante onderscheiding der onderdeelen, daar ook de
mentaliteit geen markant onderscheiden gebieden heeft. Bij de lezing der
inhoudsopgave treft aanstonds dit door elkaar heenloopen der onderwerpen, zoodat
dezelfde stof somtijds zoowel hier als daar kon worden aangewend. Dit neemt niet
weg dat een kultuurbeschrijving, waar het om de mentaliteit te doen is, zeer veel
dieper gaat, dan waarbij het te doen is om het uiterlijke beeld. De laatste is interessant,
de eerste aangrijpend. Trouwens eerst dan raakt ons het verleden, wanneer wij het
raken in zijn ziel. De uiterlijke geschiedwetenschap blijft een nuttig vak en onmisbaar
omdat het menschelijk geheugen zijn taak wil verrichten (ook zonder de redelijkheid)
en het verleden met zijn tallooze gebeurlijkheden wil voor oogen hebben in meer
aaneengesloten en in meer lossen samenhang; maar de menschelijkheid in te zien in
een tijdperk der geschiedenis en haar bewegingen te peilen is grooter kunst en eischt
van den schrijver meer dan wetenschappelijkheid, nl. levensbegrip en kunstenaarschap.
Slechts door zelf innerlijk in het leven te staan is het mogelijk de drijfveeren en
gedachtegangen te doorzien bij anderen, en slechts door het kunstenaarschap kan
een schrijver het woord vinden, dat met zijn zielsontledingen evenwijdig gaat. Een
boek als dit van Prof. H. onderscheidt zich op deze kardinale punten van hetgeen
zich gewoonlijk als geschiedschrijving aandient.
In dit ‘Herfsttij’ vergaat de zoete romantische droom van de heerlijk-
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heid der Middeleeuwen nog bitterder dan wie ook had vermoed (bl. 312) zonder dat
de belangrijkheid van het onderwerp hierdoor vermindert; en wij zien het menschdom
in zijn desolatie, nochthans volijverig in het scheppen eener betere wereld. Het felle
en bonte uiterlijk van het laat-middeleeuwsche leven en zijn wrange hartstochtelijkheid
(hoogmoed, toorn, hebzucht, haat) wekken een diepe verslagenheid over de aardsche
ellende (H. I), maar de mensch streeft het leven met schoonheid te veredelen en
maakt er van een aristokratisch levensspel; vormt het naar een heldendroom en laat
aldus te meer leven en ideaal divergeeren, waardoor he t laatste ten slotte overgaat
in litteratuur (163) terwijl de levenswijze als chevallerie geheel tot leugen wordt. De
pastorale gaat de verh eerlijking van het ridderideaal vervangen (II-III). Ook de
liefdes-hartstocht wordt bij alle ruwe werkelijkheid (181) tot hoogste ridderideaal
omgedicht en gepastoralisserd (198-212, IV.) Daarna handelt de schr. over de
opvatting van den dood en over de losbandigheid in het godsdienstige. Er is een
over-godsdienstigheid, die een ‘bijna onbeschaamde gemeenzaamheid met het heilige’
meebrengt (252) en tegelijk een onbegrensde oneerbiedigheid en ontwijding van het
geloof (263). Over de godsdienstige aandoenlijkheid in de twee vormen van
massa-ontvlamming en stille devotie handelt Hoofdst. VIII; terwijl het negende een
begrip geeft van het denken van den ‘Bourgondischen’ mensch niet in rationeele,
maar in verbeeldingsvormen. Over aard en beteekenis van dit Symbolisme als
wereldopvatting krijgt de lezer een fijnen scherpzinnig betoog, dat de geestelijke
begrensdheid en eigenaardigheid van den vijftiende eeuwschen mensch op klare
wijze voor oogen brengt. Hoe reëele waarde heeft de allegorie voor deze van alle
wijsgeerige redelijkheid ontbloote gemoederen! Scherp ook wordt in Hoofdst. X de
M. E.sche geest geteekend in zijn ‘idealisme,’ dat elk bepaald verschijnsel invoegt
in een klassifikatie van het onzienlijke (typisme). Het psychologische doorzicht in
de kultuurgeschiedenis blijkt hier weer de bizondere gaaf van Prof. H. De Schr. delft
uit zijn onderwerp de meest onverwachte innerlijke schatten op, waar hij in het
innerlijk der Middeleeuwsche denkwijzen tast (bijv. 366-370) evenals in Hoofdst.
XI waar maatschappelijke eigenaardigheden (namengeving, devies,
spreekwoordengebruik) tot hun oorsprong in de mentaliteit van het tijdperk herleid
worden en het formalisme van den tijdgeest geteekend wordt.
Twee hoofsstukken nemen in het boek een bizondere plaats in: het zevende dat
de godsdienstige persoonlijkheid en het twaalfde, dat de beeldende kunst beschrijft;
religie- en kunst-geschiedenis maken hier deel uit van de kultuurgeschiedenis. Beide
hoofdstukken bewijzen, dat een opzichzelf gegevene geschiedenis der religie of der
kunst een loslating is van het levensverband en dat wie de historie dezer takken van
geestesleven bestudeert, eerst tot verstaan komt zoo hem een vol-
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lediger beeld des tijds voor oogen is, dan in een specifieke afdeeling kan gegeven
worden.
Aan het boek van Prof. H., met hoeveel superieure eigenschappen het ook is
toegerust, ontbreekt een wijsgeerig grondbegrip der Kultuur (vandaar ook dat de
mogelijkheid eener kunst als van v. Eyck midden in de desolatie destijds, niet wordt
toegelicht). Het boek zou erdoor gewonnen hebben aan klaarheid; de psychologie is
niet de grond der wetenschappen; de psychologische opzet brengt mede een zekere
onbelijndheid, waardoor ook sommige onderwerpen geen vaste plaats hebben. Een
wijsgeerige opbouw gaat meer konstruktief te werk en geeft ten slotte een beeld van
sterker samenhang. In het boek van Prof. H. heeft het feitenmateriaal en het
anekdotisch element nog een grooter plaats dan wij zouden wenschen. Wel moet het
moeilijk geweest zijn uit een zoo mateloozen overvloed van gegevens, als den schr.
voor oogen waren, zich te beperken tot een voorbeeldige keuze; maar ook deze keuze
is nog zeer omvangrijk; wij wonnen uit dit werk de hoop op een algemeene
Middeleeuwsche kultuurgeschiedenis, die de M. E.sche mentaliteit teekent in haar
geheele verloop, met groote voorbeelden toegelicht. Het fijn- en scherpzinnige boek
van Prof. H., dit wetenschappelijk kunstwerk, zal voor het door ons bedoelde een
uitermate belangrijke bron en in menig opzicht een voorbeeld zijn.
B. de H.
Strofen uit de nalatenschap van Andries de Hoghe, uitg. en ingeleid door
P.C. Boutens. Bussum, C.A.J. van Dishoeck.
Boutens biedt ons in dezen kleinen bundel een dertigtal strofen van een ‘overleden
dichter’, wiens persoonlijke verschijning voor den lezer in het duister blijft. De dichter
is ziel die zichzelf bepeinst en in de bepeinzing beelden oproept en voor nieuwe
beelden loslaat, overeenstemmend met den bepaalden zielsaard eener dichterlijke
zwaarmoedigheid. Er is een effenheid en gelijkmatigheid van toon in het geheele
bundeltie, de toon van een doler buiten het menschenrijk en die aan alle dingen zich
vreemd gevoelt. Niet rijkdom maar bijzonderheid van geest treft ons hier, en bovenal
een rijpe en persoonlijke taal, waarin de dichter zijn ontroeringen uitspreekt. Ook
zijn verrukking is in denzelfden toon van evenwichtigheid gevat en heeft het
aristokratische van den eenling, die zich niet met de menschen verbroedert doch van
hen afwendt. Er is een langzaam rythme in het vers van dezen dichter, een traagheid
van voortbeweging en zekere donkerheid van klank die den zwaarmoedige kenmerken.
Andries de Hoghe is naar de ziel dichter, een dichter die nog in het bloote dichterschap
bevangen is; nl. in het schoone dichterschap, niet in het wijze. Er is ook een
dichterlijkheid, die de wijsheid is, en deze bereikt een hoogte waartoe deze dichtkunst
niet reikt. Voor haar moet men bij Plato in de leer.
In de tiende strofe:
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Die lichte god bemint de heimlijkheid
van jonge menschenzielen, in het donker
der teedre harten viert hij zijn geboorten;
en wreede zegen zijner uitverkoornen
wijd t hij hun leven tot een zalige onrust,
één wrange jeugd van onvervuld verlangen......
......Verdwaasd en eenzaam
dolen zij door dit ruchtig volk......
maar zij gaan eenzaam buiten elk verband.
Door roep van liefdeloosheid en verwijt
van zelfzucht dragen zij hun duistren schat......

En in de zestiende strofe, waar gesproken wordt van eenen, die ‘alleen bleeft met
me in 't gouden licht, verroereloosd tot eeuwig aangedenken’ heet het dat de
toejuichende schare niets aanschouwt, maar de dichter verneemt een ‘zoete zang van
troost zooals alleen een god bedenkt:’
Wees niet bevreesd: geen heeft gezien dan gij;
en niemand deelt uw schat of rekenschap.

Een dichterschap gelijk dat van Andries de Hoghe is nog dichterschap als bepaalde,
d.i. als gebonden, nog niet als volle en vrije menschelijkheid. Ook de dichter heeft
nog een bevrijding noodig, zal hij waarlijk mensch worden en zijn schoonheidszin
zich vergeestelijken.
B. de H.
Voorts zijn door de redactie ter aankondiging ontvangen de navolgende boekwerken.
Mijn Jeugd. Autobiografie van Maxim Gorki. Nederlandsch van Th. Holdert. Van
Holkema en Warendorf. Amsterdam. 1919.
Georges Eekhoud. Kees Doorik of een Bloedig Half-Vasten. Omgewerkt uit het
Fransch door August Peeters. Mij. v.G. en G. Lectuur, Amsterdam.
Nieuwe banen, door Dr. A.H. de Hartog, Sept.-alf. A.H. Kruyt, Amsterdam.
Fenna de Meyier. Gedachten van Blaise Pascal volgens de uitgaaf van Brunschvigg.
Wereldbibliotheek Mij. voor G. en G. Lectuur. Amsterdam.
G. van der Leeuw. Historisch Christendom. Utrecht. A.v. Oosthoek.
H. Hooghiemster. Preeken uit den oorlogstijd. Uithuizen. H.H. Fongers.
G.N. Mouw. Orienteerend handboek over de Staatsinrichting van Nederland.
Groningen den Haag. Wolters, 1919.
Wat vrouwen weten moeten, de voornaamste staatkundige partijen geschetst voor
vrouwen door vrouwen. Haarlem, Tjeenk Willink 1919.
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Aandrift en weten
Een gesprek over den grond der Kultuur
Door Dr. J.D. Bierens de Haan.
Hoewel ik tot instemming neig, denk ik mij zelf toch op andere lijn, zei Aristos, toen
wij onze wandelpas inhielden en een plek zochten om neer te zitten.
Wij hadden, stijgende over een glooiend heideveld in paarsen Augustusbloei,
gewandeld en bevonden ons aan een rullen zandweg niet ver van den boschrand die
den heuvelrug bekroonde. Daar gekomen zaten wij neer, zagen over de geleidelijk
neergolvende heigronden met hun onregelmatigen groei naar de verre heuvels terug,
die in sterk blauwe kleur en met vasten omtrek tegen de glanzende lucht zich
afteekenden. Bolle witte wolken dreven door de zonnige lucht.
Mij schijnt het veeleer, zoo zette hij zijn afgebroken uiting voort, dat niet weten
maar aandrift het beginsel en de bron is van geheel het geestesleven.
Deze uitspraak was het vervolg van een uitlating mijnerzijds, en die door ons
wandelen tusschen de onregelmatig ingeplante heistruiken slechts op afgebroken
wijze gevoerd was. Thans zaten wij over de heide uit te zien en ontdekten bekende
punten. Geen levend wezen was zichtbaar, mensch noch vogel, en wij verheugden
ons in deze eenzaamheid, terwijl in de drukbezochte oorden voor zomer-
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verblijf de gasten elkaar het grijpen van een stoel betwistten!
- Aristos! zei ik: laat niemand weten hoe verlokkend de eenzaamheid is van twee
wandelaars, die geen weg kennen doch slechts richting en geen weg volgen maar
een weg scheppen naar eigen wensch en willekeur. Laat die anderen zelf ontdekken,
zoo ze willen genieten als wij. Maar ze verlangen niet. Als ze verlangden zouden ze
hier zijn. En ze verlangen niet omdat ze geen vermoeden hebben en geen weten.
- Daar hebben we ons onderwerp van beraad, riep hij uit. Je komt toch als vanzelf
weer op je uitgangspunt terug; de gedachte die het denken beweegt, werkt na en
overleeft haar tusschenpoos van vergetelheid. Het geestesleven heeft, zeg je, zijn
diepste beweegkracht in een weten, waarmee wij als mensch zijn toegerust; je bepaalt
dat weten als onderweten, ter onderscheiding van alle verworven, aangeleerde,
verzamelde en gekonstrueerde kennis. Ik zeg: door een verlangen worden we
gedreven. Alle geestesleven heeft zijn bron in een verlangen. Godsdienst, kunst,
zang, muziek, zedelijkheid, wetenschap.... een groot verlangen is de drijfveer van
alles.
- Daarover valt te spreken, hernam ik. Je hebt nu je stelling geformuleerd als ware
zij aan een debatingclub voorgediend. Maar wij zullen niet zoo formeel redetwisten
als konden wij de plaats waar wij zijn vergeten. Het wijde landschap, dat onze
omgeving is, verbindt in zijn licht en schaduw alle tegenstellingen. Zal onze
tegenstelling van gedachte niet ook tot één worden, nu wij het vergezicht voor ons
hebben, dat ons boeit?
- Ik weet niet, zei Aristos, of dit vergezicht op juiste wijze de stemming aangeeft
voor ons beraad. Het vergezicht verheldert; maar de menschelijke werken stijgen uit
de schemerige atmosfeer van het onbewuste. Zij zijn de tot weten omgezette aandrift.
De religie schept een wereldbeeld waartoe eens de duistere vrees aanleiding gaf. Het
duistere, ongewisse, onklaar bewuste;
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het onbepaalde verlangen is de drijfkracht en brengt uit zijn nevelige schoot het beeld
voort over welks klaarheid wij verwonderd zijn. De groote kunstwerken zijn geboren
uit de gisting der ziel. De groote gedachten zijn uit onrust en branding. De innerlijke
onstuimigheid die geen breidels heeft, is in beroering en wanneer zij uitwoedt wordt
het weten, de goedheid of de schoonheid geboren als resultaat. Het geestesleven heeft
zijn oorsprong in deze beweging zooals de dageraad uit de nacht geboren wordt.
Gisteren avond, toen we verdwaald waren in het bosch en de schemering inviel en
tusschen de duistere boomgestalten de grond nog donkerder werd dan deze; toen was
het de atmosfeer om te fantaseeren over wat het leven in beweging brengt. Zoo
moerassig, onweetbaar, schemerig, ongewis, onzeker als de bodem was in dat lage
land terwijl het in den avond regende: zoo is ook de grondkracht. Wij voeren het
geestesleven uit kracht van een verlangen, een onbewuste en onredelijke aandrift,
en daaruit komt alle schoonheid voort.
- Het is merkwaardig, zei ik, dat de menschen, die over het leven nadenken, naar
twee typen te onderscheiden zijn: zij die den grond zoeken in het verlangen en zij
die den grond zoeken in het weten. En deze onderscheiding is zoo principieel en
toepasbaar, dat zij in alle takken der menschelijke kultuur en levensopvatting geldig
is. Er is een kunstschoonheid die meer aan het verlangen en een die meer aan het
weten verwant is; er is een zedelijkheid van het gevoel en der beschouwing; er is een
verlangens-religie in alle toonaarden en gevoelens en er is een religie van het begrip.
In het natuurgenieten hetzelfde. Want wat je zelf bijbracht, de herinnering aan gisteren:
vergelijk haar met onze uitzichten op dit oogenblik. Die eenigermate vreeswekkende
onzekerheid, die wij gisteren-avond hadden, niet bij wijze van vrees voor verdwaling,
maar als aesthetischen weerklank van het landschap, en de glansvolle verruiming
van dit wijde heuvelzicht - zij bevatten dezelfde tegenstelling als waarvan wij spraken.
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- Onze heele gesprekvoering, wierp hij in, heeft zelfs geen andere aanleiding dan de
kontraire ondervinding van gisteren en heden! - Maar ik vermoed toch dat wanneer
ons gesprek werd afgeluisterd, de beluisteraar ons zou misverstaan, en niet vatten
zou welk weten jij bedoelt en welk verlangen ik. Hij zou meenen dat wij spraken
van feitelijke, ervaarbare zielstoestanden; maar wij spreken van zielsgronden. Het
verlangen dat ik bedoel, is verlangen naar niets bepaalds zooals de ervaarbare
verlangenstoestand is, maar veeleer naar het Onbepaalde. Het is ook niet een positief
gevoel waarin het lustvolle overweegt, zooals het verlangen naar een geschenk, maar
evenzeer vrees en onrust behooren ertoe. Ja de onrust heeft in mijn verlangen het
overwicht. Ik bedoel aandrift. Er is aandrift is ons; uit aandrift handelen wij en
scheppen kultuur. Het menschdom heeft uit aandrift, uit algemeene onbepaalde, aan
allen eigene aandrift zijn geestesleven voortgebracht, zijn godsdiensten gesticht en
kunstwerken geschapen. De aandrift is een onrust die als bronwel van daden zich in
de daden reflekteert, in al meer verklaarde en al meer tot rust gekomen vormen: het
Parthenon is de meest verhelderde schepping uit dezen innerlijken drang.
- Het is goed, zeide ik, dat wij ons tegen misverstand wapenen. Ook mijn weten
is geen bepaaldheid en is niet een weten van eenige zaak of voorwerp. Wat het wel
is, dat zal wel blijken in den loop van ons gesprek. Maar dat de diepste drijfveer van
het menschelijk bewustzijn in het weten ligt, zou ik bijna reeds kunnen aanwijzen
uit jou Parthenon: waar het zuiverste beeld wordt voortgebracht, daar spiegelt zich
zuiverst wat in den oorsprong sluimert!
Er zijn twee kulturen, ging ik voort: die waarin de aandrift het weten en die waarin
het weten de aandrift overtreft. De eene is Romantisch, de tweede Helleensch.
- Gevaarlijk om zulke namen te gebruiken; zij wekken niets dan misverstand!
- Niet gevaarlijk voor den verstaander. Het zal blij-
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ken dat zij toepasselijk zijn. Ook de Grieksche kultuur heeft de aandrift, ook de
Romantische heeft het weten. Het is een kwestie van overwicht, richting en
bepaaldheid in het algemeen. In de Grieksche kultuur overweegt het weten, het
Apollinische. Maar dat daar de aandrift, het Dionysische niet ontbreekt weet ieder
sedert Nietzsche zijn Geburt der Tragödie schreef en sinds Burckhardt een anderen
blik op de Grieken opende dan die van Lessing en Winckelmann. Bovendien zijn de
termen Helleensch en Romantisch niet meer dan voorbeeldig en houden in dat deze
beide mentaliteiten in onderlinge tegenstelling de twee typen openbaren.
- Ja, een romantieke ben ik, zei Ariston, en jij meent een Griek te zijn!
- Volstrekt niet. Ik meen dat het Grieksche element een groote plaats kan verkrijgen
in de huidige kultuur, en steeds bezeten heeft en dat de harmonie des levens afhangt
van den invloed dien dit element heeft verworven. Wat ik Helleensch noem is niet
gedateerd door jaartallen en is ook niets verledens, maar een eeuwig element van
den menschelijken geest en ik wensch daaraan een groote macht toe in de wereld
der toekomst.
- Dwalen wij niet af? vroeg hij. Onze wandeling mag afdwalen, maar ons gesprek
moet in zijn lijn blijven, en wij overwogen de bron van den geestelijken arbeid. Ik
meen dat deze in de aandrift ligt en dat wij daarover moeten doordenken, niet over
het heil, dat in het Helleensche element besloten ligt.
- Toegegeven. Maar om ons vraagstuk op te lossen, moeten wij de begrippen van
aandrift en van weten tot grooter diepte doorzien dan wij alsnog deden. En daarvoor
is onderscheiding noodig en ten laatste verbinding. En nu zou het voor een zuiver
inzicht heilzaam zijn, indien wij met de verbinding der begrippen aanvingen om ze
daarna te onderscheiden, d.w.z. om het verband door onderscheiding te bepalen. En
laat mij nu maar vooruitzeggen waarop ik wensch uit te komen, dan zal in ons gesprek
blijken of mijn stelling houdbaar is of niet

Onze Eeuw. Jaargang 19

262
De mensch is in den grond zijns wezens het Denken. Hij is Geest, dat is Denken. Hij
is Denker des Geheels, God-wetende. Zijn wezenlijke beweegkracht is het
denkerschap. Het denkerschap is geen bepaalde eigenschap, maar is de inwoning
van het Goddelijke Denken in de persoonlijkheid. Wij zijn individuaties van den
Wereldgeest en als zoodanig zijn wij wetend. Dit is wat de grond is; dat is de
grondwaarheid onzer persoonlijkheid; het eeuwige, het wezenlijke, het namelooze.
Maar dit denkend-zijn als zoodanig is niet meer dan de ideëele grond en die zich
realiseert door zich te verkeeren en hij ver-keert zich tot aandrift, Levensdrang.
Levensdrang is oer-drang, oer-drift; drift die grond is van alle bepaalde driften en
aandriften, en die doorwerkt in alle. Alle vreezen, verwachtingen, liefden en
toornigheden zijn niets dan de oer-drift zelf in zijn differentiaties. De oer-drift is de
groote beweger; maar hij beweegt doordat hij keerzijde is der Idee. Want deze, het
Denken, is de scheppende kracht en is de bewegingsgrond. De aandrang is het tweede,
de tweede instantie, en onmisbaar tot de ontvouwing van een geestesleven, dat geef
ik gaarne toe; maar zijn scheppingskracht bestaat slechts doordat hij de omgekeerde
gestalte van het ‘weten’ is.
Dat is het verband zooals ik het zie: wij zijn de Wetenden, ook al weten wij niet
dat wij weten.
- Ik zou zeggen, zei Aristos, dat als het verband aldus is, wij niet weten kunnen
dat wij weten, want het oer-denken verkrijgt in ons zijn keerzijde en wordt tot aandrift,
en wanneer dan het weten in ons zich schuil houdt en zich tot aandrift omzet, komt
mij voor, dat wij de aandrift als ware drijfveer en beweegkracht onzer geestelijke
kultuur mogen beschouwen. Denk je den eersten kruistocht in en de onstuimige
eenparigheid waarmede hij ondernomen werd: is daar niet de aandrift, die als een
stormwind in de gemoederen opstak, de beweegkracht zelf?
- Toch niet. Want duidelijk is het dat de Fransche riddergemeente hier bewogen
werd door het vizioen.
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Het weten is een zien, een vermogen tot vizioen, een sluimerend vizioen, en wie dat
vermag op te wekken, hij zet met één het vizioen in werkkracht om. Wij hebben in
ons het sluimerend vizioen des Geheels, daar het denkerschap ons ware wezen is.
Het diepte-feit onzes bewustzijns is dit: de visie des geheels. De louter aandrift zou
niets vermogen dan gisten; zij zou nooit een doel vinden, een beeld wekken of een
gedachte voortbrengen. Zoo de aandrift niet achter zich heeft het schouwen, zoo zij
niet een omzetting van het weten is, dan is er niets mee aan te vangen. Uit de aandrift
zelf kan niets meer dan turbulente beweging opwellen. Alleen zoo zij geleid wordt
door de in haar verborgen gedachte, is zij de beweegkracht tot geestlijken arbeid. De
mensch is een wetende, dat drukt zich uit in zijn werken.
Toen wij zoo spraken, was de natuur al stiller geworden; de warme lucht trilde boven
de heide, en heel uit de verte klonk hondengeblaf. De stilte vermeerderde ervan. Wij
zwegen en luisterden naar onze eigene gedachte. Wij lieten ons meegaan met hun
beweging en verzonnen onwillekeurig aan de andere zijde van het beukenbosch
waarbij wij lagen, een boerenerf naast een ontgonnen stuk heide; een bloementuintje
met eenige vruchtboomen, een berkenhaag en toegangshekje, een groen oazig stuk
land uitgenomen van de onvruchtbare hei. Een landbouwer aan het werk en een hond,
die tegen een voorbijganger blafte. Het geluid had die verbeeldingen in ons verwekt
en wij zwegen een poos met dezelfde fantasie bezig.
- Welk een geheel landschap onthult zich toch voor je verbeelding uit zoo'n enkel
welbekend geluid! zei Aristos.
- Ongetwijfeld. Dat hondengeblaf in de verte bracht mij te midden der natuur voor
oogen het menschenwerk. Dan schijnt terstond het menschenwerk het mindere van
de natuur te zijn, een kunstmatige poging van nuttigheid, te midden van de
onvergankelijke franke wildheid
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eener aan geen menschenwet gestoorde natuurwereld. Maar op eens zie je het anders:
de natuur is drang, gisting, wildheid, dracht, spontaniteit, en het menschenwerk
wijsheid, en de mensch is te midden van zijn werk de wetende. Het weten des Geheels,
het vizioen der wereldorde als onderbewuste scheppingsgedachte opent zich in onze
ziel en verkeert zich in een aandrift, maar hetvizioen blijft in de aandrift naleven als
leidende macht en beginsel en uit die kracht geschiedt ook het eenvoudigste
kultuurwerk: de boer ontgint een stuk heide; hij acht de heide woestijn en schept uit
haar een afbeeldsel der wereldorde. Dat is zijn ontgonnen gebied en daar woont hij;
en hij heeft een hond om zijn ordewereld te bewaken tegen de verwoesters, en de
hond blaft ten teeken dat hij zijn baas begrijpt.
Dat de mensch een weter is, in dien dieperen zin dien ik aan dit woord geef, drukt
zich uit in zijn gestalte, houding, gebaar, oog, handeling, beschaving, zede, godsdienst,
staatsinrichting, bouwkunst.... ja waarin niet? En dat het weten niet een koel-bewuste
kennis is, maar zich omzet in aandrift en beweging, ligt daarin tegelijk betuigd. Het
vizioen moet verkeeren in aandrift, zal er arbeid zijn.
- Ik zou toch, zei Aristos, het onderscheid der twee mentaliteiten willen vasthouden,
gelijk je straks deed, en niet zoo rechtstreeks alle geestesleven tot zijn eene wortel
herleiden. Moet ik toegeven dat het weten in den grooten zin van eenheidsbegrip een
vóórbewuste aanleg is van onzen geest, dan is er een kultuur, die rechtstreeksche
uitdrukking geeft aan dit eenheidzien, en een andere op welke de bloote aandriftigheid
haar stempel drukt. Er is Apollinische en Dionysische werking; de meeste werken
dragen het teeken der gistende onbewustheid als hun oorsprong.
- Ik heb tegen die voorloopige onderscheiding geen bezwaar; want ik heb die reeds
erkend tusschen het Romantische en Helleensche; vooral niet nu wij met de synthese
begonnen zijn en idee en aandrift in samen-
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hang dachten. Er is waarlijk is dezen samenhang tweëerlei moment, en zoowel de
persoonlijke als de kultureele geaardheid van het menschdom brengt mede, dat òf
het wetend-visionaire òf het gistend-aandriftige daarin den toon aangeet - juist zooals
het landschap van gisteren avond en van heden namiddag onderscheiden zijn. Wij
zullen dus toch dat Romantische en Helleensche als onderscheiden typen moeten
aanmerken en verklaren dat de geestelijke scheppingskracht zich op twee wijzen
uitdrukt in de menschelijke werken, namelijk in de gestalte der klaarheid of der
gisting. Wanneer het weten in de aandrift overheerscht, resulteert de klaarheid;
wanneer in het weten de aandrift overheerscht, resulteert de gisting. Een godsdienst,
een kunst, een maatschappelijke orde kunnen uitmunten door klaarheid of door
gisting, naarmate van de verhouding dezer beide elementen. De klaarheid blijkt in
den adekwaten vorm, de gisting in den inadekwaten. Toen wij gisteren avond in dat
schemerachtig bosch verdwaalden en alles luguber werd, hadden wij de schoonheid
van den inadekwaten vorm; de inhoud vindt daarin geen zuivere uitdrukking: de
schoonheid is hier het onzegbare, onuitgedrukte en onuitdrukbare; de toespraak tot
ons onderbewustzijn. Zij wekt onbelijnde gedachten en gestemdheden en roept in
het gemoed de onrust wakker; wij hooren de onderzielsche stem die ons toespreekt.
Zij is tegelijk verlangen en vrees voor het Onzegbare.
- Als je een uit een houtblok gesneden afgodsbeeldje bekijkt, dan voel je het, zei
hij. Juist wat je nu zegt: dat onbestemde, dat onrustig maakt, het ligt aan den
inadekwaten vorm; ik geef het je toe, maar ik noem dat: de vormloosheid. Nooit
geloof ik dat die primitieve houtsnijders zoo'n beeldje zoo gemaakt hebben uit
technisch onvermogen. Onvermogen is een negatieve waarde, een onkunde, en die
beeldmakers hebben iets wel gekund: uitdrukking geven aan dat gevoel van vrees
en luguberheid dat zij zelf hadden bij de gedachte aan een fluïdaal machtswezen. Zij
wilden schrik aanjagen en zichzelf
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verschrikken en voelden instinktmatig het schrikwekkende van een wezen, dat kwaad
kan doen en ook kan zegenen. Zij hebben uit de gisting gehandeld en een onrustige
gedachte gehad, toen zij het houten monster voortbrachten. Ze lieten den vorm
verstijven om de verstijving die zij zelf voelden. Zij drukten het doodelijke uit.
Somber en woest ziet en houdt zich zoo'n houten wezen. Je kunt zien dat de maker
geen weter is, maar handelt uit een geheimzinnig gevoel, een aandrift, die zijn hand
overmeestert. Nu: wie zijn Phidias en Praxiteles dan de voltooiers van hetgeen hier
begon? Al het licht is uit het duister opgeheven en heeft in zijn oorsprongen de
onwetende aandrift.
- Wat wij alreeds met elkaar eens zijn, Aristos. Maar bij Phidias en Praxiteles is
de beweging in haar zenith, en is het weten als diepere drijfveer openbaar. Het
eenheids-weten heeft zichzelf in het afgodsbeeld gesluierd en is bij dit primitieve
kunstwerk tot bloote aandriftigheid verkeerd. Maar hooger op, in de voltooiïng van
het Godsbeeld, is de diepste beweegkracht openbaar geworden. De Grieken zijn het
volk van den adekwaten vorm. Dat is hun typische waarde; dat is het klassieke. Zij
zijn het door een klaarder bewustheid en een innerlijk evenwicht. Bij hen heeft
Dionysus Apollo gediend. Want ook zij hadden hun angst en onrede, hun gevoel van
verdoemenis en duisteren afgrond, maar zij hebben de onrede aangewend door
daarvoor vorm te vinden. Zij hebben hun angsten, hun Orfischen schrik geadeld in
den mysteriedienst en zich aldus bevrijd. En dat is in heel hun geestesleven te zien:
een geestelijkheid waarbij de bewogenheid een rust insluit; de aandrift die stijgt tot
het groote weten, omdat ze uit de Idee is voortgeweld.
- Wat Plato Mania noemt, zei hij.
- Ja zeker, Mania, waanzin uit de Muzen, die echte bewogenheid en aandrift uit
het onderbewuste wezen der ziel; de Grieken zijn meesters der mania, zij worden
door haar niet overmeesterd, maar hun mania heeft de wijsheid in. Herinner je Phidias'
Dionysus-figuur uit
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het Oostelijk gevelveld van het Parthenon? De half geheven rechterhand dier
achterwaarts geleunde en neergezeten gestalte droeg den beker der zwijmeling; maar
de zwijmeling is tot het inzicht; de god ligt daar gezeteld als nadenkend, als begrijper
van het mysterie der goddelijke geboorte. Die bepeinst hij in geestesverrukking, nu
zij hem door Iris wordt aangezegd van Athena. Aandrift en weten zijn geheel tot één
versmolten; in die versmelting is de aandrift redelijk en voor chaotisme behoed, en
het weten is door ontroering behoed voor intellektualisme. De inhoud is geheel in
vorm omgezet, en laat geen tegenstrijdige rest over. Dat is wat ik adekwaten vorm
noem.
- Je kunt, zei hij, het heele woord ‘adekwaat’ weglaten en alleen maar vorm zeggen.
Vorm is niets bestaands, dat aan een inhoud wordt meegedeeld, maar de organische
uitwikkeling van den inhoud zelf; vorm is uiterlijk, en als de inhoud zich organisch
veruiterlijkt, zooals het in alle kunstwerk behoort te geschieden, is hij in vorm
getreden. Het andere noem ik vormeloos. Vorm is evenwicht van uiterlijk, zoodra
eenige inhoud een evenwicht van uiterlijk verkregen heeft, is hij gevormd. Zie bijv.
de Dorische zuil; zijn inhoud is draging, maar een draging die last draagt en dus
dragende belast wordt en, terwijl hij vermag zijn last te dragen, toch ook eenigermate
inbuigt onder de last. Hoe prachtig is deze inhoud uitgedrukt in rijzing, zwelling,
nadering. De aanblik van de zuil teekent onverwijld een volkomenheid voor het oog,
waarvan de dieper zin eerst later wordt verstaan. Er is geen ‘tegenstrijdige rest’ over.
De inhoud zelf is het beginsel dat tot vorm is uitgegroeid.
- Of, viel ik hem in de rede, om ons vraagstuk niet uit het oog te verliezen: de
oer-kunstenaar weet zijn inhoud, hij weet de zuil eer hij haar schept, hij schouwt de
zuil-idee op onderbewuste wijze; en daarbij ontstaat als keerzijde de scheppingsdrang,
de wil om de geschouwde idee uit te beelden. En bij den Griek gaat deze gisting en
onrust van den scheppingsdrang over in het vinden
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van den zuiveren vorm, waarin de idee zuiver ontledigd is.... Natuurlijk is hetgeen
ik hier beschrijf een langdurig proces, en heeft de Grieksche zuil een voorgeschiedenis
in Assyrië en Egypte; maar dat verandert niets aan de innerlijke gesteldheid.
Maar zoo wij van vorm spreken, ging ik voort, vergeten wij niet dat ook deze een
element is der mentaliteit. Je zoudt kunnen meenen, dat het Romantische en het
Helleensche geestesleven zich onderscheiden doordat het eerste niet en het tweede
wel den adekwaten vorm vond, maar dat naar inhoud het geestesleven 't zelfde was.
De vorm-vinding zou dan iets bijkomstigs zijn, maar dat is zij niet. Het ligt in de
mentaliteit der Grieksche kultuur dat zij vorm-vindend is. Beschouw een Grieksche
vaas en begrijp dat zonder een bepaalde mentaliteit zulke bouw niet mogelijk is,
zoodat de vorm-vinding juist datgene beteekent wat de Grieksche van den
Romantischen geest onderscheidt.
- En hoe zou je dit onderscheid toelichten? vroeg hij. Want ik geloof dat wij hier
gekomen zijn tot de kern der zaak, en dat het geding van weten en aandrift hier zijn
oorsprong heeft.
Toen Aristos deze opmerking maakte streek een witte wolk, een bolgeblazen blank
zeil, langs het blauw, juist voor onze oogen. Een schaduwvlak gleed over de zonnige
heide en sleepte zich over de uitgestrekte glooiing. Onwillekeurig volgden onze
oogen de beweging en vergaten wij te spreken; een paar zwarte kraaien vlogen op
uit het beukenbosch achter ons en streken neer op den grond; even stak de wind op
en ritselde in de heistruiken.
Wat is het heerlijk, riep ik uit, om hier den tijd te vergeten! Het kan mij niet schelen
hoe laat het is; niets dwingt ons op te staan van onze zitplaats, en hoelang zijn wij
hier al! ik geloof dat de zon al een heelen afstand naar 't westen gedaald is sinds wij
hier aankwamen, en wij hebben nog geen voornemen tot opstaan. Ons onderwerp is
nog niet ten einde gedacht!.... De Griek-
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sche mentaliteit als vormvindster is het onderbewuste weten dat zich in de aandrift
handhaaft. In al het Romantische is het weten in de aandrift verloren, of zoo je wilt:
verborgen, onherkenbaar, en daardoor is de aandrift chaotisch en onrustig, en de
uitdrukkingswijze van de chaotische aandrift is de inadekwate vorm. De inadekwate
vorm is de verstarde vorm, zooals in de vroegmiddeleeuwsche,
byzantijnsch-romaansche beeldkunst, of ook de verbrokkelde vorm, zooals in de
rokoko, of de overlading of de maatlooze beweging, zooals in het barok. Bekijk die
onderscheiden gestalten maar eens, waarin de vormadel ontbreekt. Bekijk een
barokgevel of een vroeg-middeleeuwsche kerk, of een oud geschilderd crucifix en
je ziet bij alle onderscheid een gemeenzamen trek: het chaotische, de onrust.
- Hoe meen je dat? viel hij mij in de rede: een romaansch kerkgebouw en een
barokgevel vertoonen beide onrust?
- Ja, zei ik. De zwaarte, somberheid, het broeden, het geheim, de heerschzucht en
al wat zoo'n kerkgebouw kenmerkt als on-Grieksch; het gemis aan open klaarheid
en welkome wereldliefde, oefent een bange fascinatie. Hier is de inadekwate vorm
als bepalende macht. Er blijft, wanneer wij de schoone verhouding gezien hebben,
een tegenstrijdige rest over, die ten slotte den indruk bepaalt. De toeschouwer begrijpt
dat hier het weten als diepte-inhoud van den scheppenden ‘geest’ verloren is in een
aandrift, een verlangen. De kerkelijkromaansche geest heeft de eenheids-visie nog
slechts in onbepaalde herinnering en beseft uit kracht van dit verlies den
scheppingsdrang als duistre streving en geeft daaraan uiting in de duisternis van zijn
werk. De geheele technische kant van het werk stemt met deze mentaliteit overeen.
Nu is het gebouw als een schoon dreigement. Bekijk maar de grimas van monsters,
menschgestalten en figuren die als versiering zijn aangewend. Nergens ontbreekt het
vormelooze, de inadekwate vorm, als positief en overwegend element dezer
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kunst. De tegenstrijdige rest, waarvan ik sprak is niets dan de aandrift die niet door
het weten geadeld is. De inadekwate vorm heeft een geweldige uitdrukkingswaarde
en karakteriseert de aandrift waaruit zoo'n werk geboren is. Daarin ligt uitgedrukt
dat het vizioen des geheels verbroken is, doordat de aandriftigheid in het
kunstenaarswezen een overheerschende plaats inneemt. De inadekwate vorm is wel
iets anders dan negatieve vormeloosheid, want deze is een gevolg van onvermogen
en heeft geen uitdrukkingswaarde. Bekijk maar een draak, mensch, dier of plant in
een Middeleeuwsch skulptuurwerk en ontdek daaraan het ‘primitieve’. Of zie een
koningsfiguur als illuminatie in een oud Evangeliën-handschrift of getijdeboek. Besef
je dan niet het magisch uitdrukkingsvolle van deze vormeloosheid? Daarin ligt een
dissonant, een daadwerkelijke verduistering van het oergrondelijke weten door de
aandriftigheid.
- Wij hebben, sprak Aristos, terwijl wij over den grond van het geestesleven
spraken, als vanzelf ons beperkt tot het gebied der kunst. Laat ons deze beperking
volhouden. Kun je nu de mentaliteiten op 't kunstgebied niet bepalen naar hun
voorwerp, en zeggen: de Helleensche geest ziet bij de kunstschepping zijn voorwerp
als orde, de andere: als macht? Orde is verhouding, macht is overweldiging. De
oud-romaansche bouw- en sierkunstenaar gelooft aan de macht. Zijn God is
machtswezen; hij vreest en verheerlijkt het machtige, dat met verschrikking en
willekeur handelt, en vrees wekt op aarde; hij gelooft aan de bedreiging. Vandaar
het duistere. De macht als zoodanig in haar tegenstelling met de orde is het redelooze
en zoo stemt zij met de aandrift overeen, voorzoover deze onwetend is. Deze
kunstenaar voelt in zijn god de macht, die geen rede geeft en machtig is zonder
redelijkheid. Hij voelt zich het duister binnen. Het lijkt veel op de gevoelens die den
beeldsnijder van het afgodsding bespookten.
- Er zijn, zei ik, oud-romaansche gestalten in de kunst,
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die als twee droppels water op een afgodsbeeld gelijken, en die zóó zonder meer
door een Betsjuaan of dergelijk wezen schijnen voortgebracht. Maar al kun je den
inhoud der kunst naar het voorwerp bepalen, dat neemt niet weg dat hij naar het
subjekt, de mentaliteit bepaald ís, en dat ook het voorwerp zoodanig is door de manier
waarop de geest het ziet. De Helleensche geest ziet zijn wereld als orde omdat zijn
mentaliteit verhelderd is. Wat wij Romantisch noemden, Aristos, noemen sommigen
Gotisch; maar het gaat alle benaming te buiten, het is niets dan een overwicht van
de onderbewuste aandrift. Bekijk een bisonfiguur uit de voorhistorische spelonken
in Zuid-Frankrijk; daaraan zie je dat de kunstenaar het beest als spook en magisch
machtswezen gedacht heeft. Misschien was hij totemist, die zijn totem vol ontzag
heeft afgebeeld; misschien priester van een jagerstam, die de ziel van den bison
bezwoer eer hij het dier velde. In elk geval heeft hij gehuiverd voor zijn prooi, als
was zijn strijd een kamp met geesten. Dat is hetzelfde als wat in den strijd van Marduk
en Thiamat of in een byzantijnsch-romaansch siermotief ons verontrust.
- Ja, zei hij, die menschen hebben niet voor hun pleizier geleefd! Ze moeten
geschrokken zijn van al wat hen omgaf, met een schrik uit het onderbewuste, zooals
in het Oude Testament dreunt. Ik las eens de woorden uit een of anderen psalm:
‘verschrik hen met uw onweders, bedreig hen met uw wervelwind’. Die schrik van
Jahwe moet in het Israel-volk als van onder hun voetzolen zijn opgestegen. Wat een
doodelijke ontzetting. Ik zie in vele kunstwerken een dergelijke bewogenheid. Zie
je niet in de zestiend'eeuwsche Nederlandsche schilders bijv. een vulkanische
hevigheid, waarmee ze hun onderwerpen aangrijpen, of het onderwerp hen aangrijpt?
Die kruistafereelen met handenwringende Maria's en krampachtig traan-jammerende
toeschouwers; die boeven-soldaten en misdadigers-typen, de verwrongen moordenaars
aan hun kruisen; de genrestukken met geldschraperige gierigen en al dat gewrongene
en
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gewilde, wat dat kunsttijdperk kenmerkt - ik zie daarin een met de tijden
overeenstemmende onderzielsche hevigheid. Deze menschen voelen 't barokke als
wereldwezen en schilderen een staccato van bewegingen, waaraan alle
zoetvloeiendheid ontbreekt, en waarin elk detail los is van het andere, zooals bij
schokmatige driftvlagen. Er is een uitstorting van overvloed zonder orde. En dat alles
doordat het weten, de groote eenheidsvisie, verduisterd is in de aandrift. Het weten
is er, maar verborgen in zijn verkeering.... en dan krijg je natuurlijk dat vormlooze,
of dien inadekwaten vorm, waarin een tegenstrijdige rest overblijft. Het ligt aan den
tijd. Er zijn tijden, wier aandrift zoo zwelt, dat de idee overstelpt wordt en niet anders
dan in grillige vormen naar buiten komt; de godsdienstoorlogen en geweldenarijen,
de revoluties, boerenopstanden en burgertwisten, de ontzinningen van het
zestiend'eeuwsche menschdom vinden hun weergade in het vulkanisme dier kunst.
Geweldig vind ik die oud-Nederlanders, die in Duitschers als Grünewald hun evenknie
vinden; ook Dürer hoewel hij veel meer zelfbeheersching heeft, is toch aan hen
verwant in zijn apokalyptische vizioenen. Kataleptisch bewogenen lijken zij mij
soms. In elk geval grijpt een aandrift ze aan, die ze niet kunnen meester worden.
Weet je iets ontzettenders dan Breughels blinden?
- Stel je voor dat ze daar voor ons over de heide strompelden en elkaar meetrokken
in die heidekuil, de een over den ander, zooals op zijn schilderij; zij met hun binde
oogen en wezenlooze koppen! riep Aristos. Maar dat zou niet kunnen. Het landschap
zou het niet dulden. Het is hier te harmonisch; het rhythme van deze glooiingen is
te zuiver voor zulke onderbreking!
Leunend achterover en het hoofd een weinig opgeheven, lieten wij een windkoelte,
die opstak, door onze haren spelen en namen het landschap op, dat zich
onmerkbaar-geleidelijk wijzigde door een verglooiing der schaduwen en een
later-worden van het licht. Wij dach-
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ten echter niet aan opstaan en bleven bewust genieten van de onverminderde
heerlijkheid dezer wijde natuur. Geen zweem van vermoeidheid was van ons wandelen
overgebleven; een gevoel van zweving, alsof wij niet vastlagen aan de aarde,
verruimde zich in onze leden. En onderwijl hief het blauw luchtgewelf van dezen
einde-Augustusdag, met zijn weinige witte wolken bezeild, zich als een grenzelooze
koepel over ons heen.
Geleidelijk kwamen wij na zwijgen en zien, weer in ons gesprek.
- De Renaissance, zei ik, is eigenlijk een poging om het Helleensch element te
doen zegevieren in het Romantisch-Middeleeuwsche, en vertoont daardoor een
afwisselend overwicht van een der beide. Een poging, ik bedoel een poging van
niemand in het bizonder, doch van den kultuurgeest in het algemeen. Wanneer je
wilt verstaan wat in wezen een Giotto onderscheidt van zijn byzantijnsch genoemde
voorgangers, dan bestaat dit onderscheid in een andere manier van aanvoeling van
hun innerlijk wezen. De huivering voor het majestueus-machtvolle was voor Giotto
niet meer het diepst levensbesef, maar daardoor heen naderde hij een lichter grond:
de schouwing van het harmonische. Hij heeft als beginsel van zijn geestelijken arbeid
juist deze fundamenteele verzekerdheid van het harmonische; hij heeft in zijns wezens
grond de zekerheid eener wereldorde, niet de huivering voor een wereldmacht.
Daarom zijn de middeleeuwsche bouwwerken met hun bedreigend silhouet, en
sombere zwaarte op zijn fresco's tot dekoratieve spelingen verlicht. Zijn nieuw
zelfbesef vreest niet meer voor het geweldige. In zijn groote fresko's te Florence zie
je ook een bevrijding; de menschheid staat in de ruimte; ze is verlost uit haar
gevangenis en herleeft, zooals Franciscus in het Umbrische landschap den hemel
genoot. Weinigen waren natuurlijk de schilders van zoo zuivere mentaliteit als hij,
en daarom zie je telkens weer de duistere aandriftigheid terugkomen; maar het streven,
hetgeen als kunstinhoud beseft wordt en als schoonheid
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zal worden geprezen, is de adekwate vorm, waarin wereldorde is uitgedrukt. De
groote frankheid; de ruime beweging; het opene; de levensliefde. Later, bij een Lippi
zie je nog het Middeleeuwsche in bosch of rots; maar in de menschengestalte is
zooveel zuiverheid en humaniteit, dat hier het Renaissancistisch wezen zich ten volle
uitdrukt. Maar hoe moeilijk het was de Middeleeuwsche vrees te overwinnen en niet
in de aandrift als scheppingsbeginsel te blijven, zie ik in Botticelli, en in zijn door
somberheid beschaduwde voorhoofden. In hem poogt de Helleensche zon den nevel
van het Middeleeuwsche dóór te breken, maar wordt door dit duistergevoel
weerhouden. Dat geeft aan Botticelli het aantrekkelijk-raadselachtige, waarom hij
voor korten tijd de meest gezochte vroeg-Renaissancist was.
- De Renaissance-menschen, zei Aristos, voelden zich tot het klassieke
aangetrokken, zoo komt het mij voor, omdat zij scherper dan de Middeleeuwers,
beseffen wat hun ontbrak; zij het eerst begrepen de Middeleeuwsche bepaaldheid
der voorafgaande mentaliteit en zochten naar de tegenpool. Langzamerhand
verhelderde zich hun besef; maar echt Helleensch zijn zij toch nooit gaan voelen.
- Zeker niet zei ik, daarvoor werkte er te veel Romantisch wezen in hun geestelijke
bloedmenging! Maar zij hebben toch een ongeloofelijke genialiteit ontwikkeld in
het vinden van den adekwaten vorm! Er zijn momenten in de Venetiaansche
schilderkunst en bij Raffael, en veel dieper bij Leonardo, waar het kunstwerk een
getuigenis der wereldorde is.... En als je buiten deze kunst treedt en sommige
sonnetten van Petrarca of den geest der Platonische Akademie te Florence je indenkt,
dan treft het dat de Helleensche geestesgesteldheid in het Renaissance-tijdperk
waarlijk als machtige kultuurfaktor heeft gewerkt. Je ziet het aan de verenkelvoudiging
die het beginsel hunner kunst is. De grooten tasten niet in de verwardheid der
bizonderheden rond; maar zij geven synthetisch het verenkelvoudigd beeld der natuur,
doordat de visie des geheels hun denken richt.
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- Kan het onderscheid van Helleensch en Middeleeuwsch hieraan liggen dat in het
Middeleeuwsche, de enkele nog niet uit de groep is vrijgekomen, en in het Helleensche
wel?
- Beter gezegd: deze verhouding van enkele en groep hangt weer samen met het
grond-onderscheid van aandrift en weten. In kulturen, waar men uit de aandrift leeft,
overheerscht de groep den enkele, en is deze laatste niets dan mond en hand der
eerste; de groep-gevoelens, ras-instinkten, en gemeenschapsaandriften zijn dan de
inhoud van het leven, de voorraad waaruit de enkele te putten heeft, wanneer hij een
kunstwerk maakt, religieuze handelingen uitvoert, of wat al niet. De ongeordendheid,
het duistere, vreezenvolle en verlangende, uit zoo'n groepziel zal dan ook in het werk
zijn uitgedrukt. De Idee, om zich bewust te worden, moet uit de groep den enkele
voortbrengen en zich in hem weerspiegelen, waartoe de enkele zich uit de groep
betrekkelijkerwijze losmaakt. Eerst als hij deze vrijmaking uitoefent verheldert zich
de innerlijke spiegel en wordt in hem het zuivere wezen openbaar. Dan is hij schouwer
des geheels.
- Dat is de Helleensche geestesgesteldheid, de veel geprezene!
- Ja, dat is de Helleensche geestesgesteldheid, hoezeer ook in Hellas de mensch
zich burger van den staat weet. Maar dit weten is niet een gevangen zijn in de groep,
doch een bewustzijn van vrijen samenhang, een ordebesef. En de enkele is niet atoom,
als lid eener atomenmenigte, die te zamen het geheel uitmaken, maar Enkele is
bewuste, d.i. degeen die in zich het Geheel bewust is, en die dus zichzelf als Geheel
weet; kosmisch-bewustzijn is den Enkele eigen. Hij weet zich boven de groep; d.i.
niet boven de medemenschen, maar boven de groepziel, het
gemeenschappelijk-instinktieve en duistere, en herkent in zich de Idee die het geheel
zelf is. De Renaissancegeest dringt tot wederopwekking van den Enkele. Hij is het
Helleensche wezen, dat in de kultuurbepaling tot vernieuwde zeggenschap komt. In
on-heellensche kul-
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turen spreekt de menigte, de kollektiviteit. De scheppende aandrift waaruit zij spreekt
is de Idee van beneden af. De Idee in haar verkeering tot Levensdrang is de Idee van
beneden af, en de toon, waarin deze aandrift spreekt, is die van het groote verlangen
en van de groote vrees doorééngemengd. De aandrift houdt gelijkelijk deze twee
grondklanken in. In alle toonaarden worden zij uitgezongen, uitgeworpen, geklaagd,
geschreeuwd of gejubeld. In de barok klinken zij zoowel als in het oud-Romaansche
stijlwezen. Het is altijd de kollektiviteit die spreekt, en waarin de groote verklaardheid
ontbreekt, het open weten en wijde inzicht. Er is onstuimigheid en nooddwang....
- Hoe voel ik nu, viel Aristos in, waarin de Grieksche rust bestaat!
- Ja zij bestaat niet in uiterlijke verhoudingen, maar in een uitgedrukte mentaliteit;
zij is de geest van het hoogere weten waarmee Plato gezegend is.
- En niet hij alleen!
- Neen maar hij voorbeeldig.
- En waarvan Phidias wist voor Plato haar ontdekt.
- Omdat zij in de Helleensche wezenheid lag.... De Idee van boven af is het weten.
En Plato had de Idee van boven af, niet in haar verkeering, maar in baar onmiddellijke
eenheid met hemzelf; de Idee als die zich in ons bewust is, en aan welke de
Levensdrang niet anders is dan het tweede moment, de keerzijde, waarin zij zich
vernatuurlijkt om scheppingsdrang te zijn. Maar in de Helleensche mentaliteit wordt
in de verkeering de Idee niet gesluierd. Zij blijft in het bewustzijn zichzelf; zij lost
zich niet in den levensdrang op zooals deze in de stem der menigte klinkt.
- De stem der menigte, het geluid der aandringende oerdriften.... hoe geweldig is
die stem in de Matthaeuspassion wanneer het volk den kruisdood van Jezus eischt.
Hoe prachtig heeft hier de maker het on-helleensche begrepen.
- Ja, Aristos, de stem der menigte, het geluid van
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storm, zee, wind, water, het natuurgeluid, geen geluid van den Geest; de geest klinkt
niet als een aandrijvende wind. De Idee van beneden af klinkt als natuurgeluid; de
Idee van boven af is de Idee uit zichzelve en haar geluid heeft een zuiverheid boven
alle ontroering. Haar helderheid is die eener rimpellooze evenheid.
- Ik vind hier op dezen heideheuvel, in deze gekleurdheid en gestemdheid en in
dezen harmonischen bouw van glooiingen een evenwichtigheid waarin zich het
Helleensche herhaalt. Hebben wij niet in dezen laten Augustustijd, door zon gezegend,
te dézer plaatse een verkeer in het Universum?
- Aristos, je spreekt uit wat mij inviel op hetzelfde oogenblik! Het heele vraagstuk
van aandrift of weten vindt in het Universum-begrip zijn volledige oplossing. Wij
zijn de Idee verpersoonlijkt, het Goddelijk denken dat mensch wordt. Zoo is ons
diepste wezen een wetenschap van het Universum. In ons wezen zijn wij kennende
het Geheel; niet als diskursieve weters, maar als innerlijk bewusten. De mensch leeft
in zijn grond een weten van het Universum. Dat weten is zijn ruimte en diepte. In
het Universum leeft hij; en hij lééft slechts, indien hij daarvan een vermoeden heeft
sterk genoeg om de onrust van zijn aandriftig grondverlangen en zijn vrees te
doorschijnen. Hij leeft slechts in het Universum. Elke begrenzing is een beknelling
van het leven. In zijn zaken of familie, of buisgezin of nationale of andere belangen
kan men niet léven. Een ieder die zich beseft te leven, weet meteen dat zijn leven
geen begrensde sfeer heeft en dat al het begrensde, waarin hij vertoeft, en dat zijn
uiterlijke omgeving uitmaakt, niet de sfeer van zijn leven is. In niets minder dan het
Universum is het mogelijk levend te zijn. Plato leeft in het Universum en heeft daaruit
zijn ruimteblik verkregen. De ruimteblik is het wezenlijk menschelijke; de mensch
is met de schouwing des Geheels toegerust en hij is mensch door niets anders dan
dezen aanleg. Maar wat zijn ware aanleg is sluiert zich hierin dat hij afdaalt in de
natuur en aan de aan-
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driftigheid van deze deelneemt, en hij heeft dezen levensdrang noodig om zijn weten
van het Universum te realiseeren. Deze realiseering is het geestesleven.
- Zoo is alle geestesleven, dat uit de aandrift stamt, merkte hij op, niet meer dan
de voorafgaande natuurfaze, van het geestesleven waarin het weten des Universums
ontsluierd is? Al het ‘Romantische’ niet meer dan psychische voorfaze van het
‘Helleensche’?
- Zeker, Aristos, zoo is het. Het volle geestesleven is een verkeer in het Universum
en uit het grondelijke weten geboren.
Toen ons gesprek ten einde liep begonnen wij nauwkeuriger aandacht te geven aan
bizonderheden onzer meer nabije omgeving en ontdekten in het algemeene heidepaars
nuancen van roestbruin door uitgebloeide struiken dopheide en op een plek van bruine
zandigheid een groep late bastaardwederikken met hun spitse trossen zacht bewegend
op den luchtstroom. Maar weldra gingen voor onzen aanblik de bepaaldheden weer
in het algemeene op en genoten wij voor het laatst het geheel dat in zijn bewegende
lijnen en saamvloeiende glooiingen als uit één gedachte scheen voortgebracht.
Wanneer de wereldrede gestalte aanneemt in de ruimtelijkheid, is het alsof zij in de
ruimte een punt zoekt om haar eigen gestaltenis te overzien. Zij schept het landschap,
om uit een bepaald uitzichtspunt zichzelf in het landschap te zien gespiegeld, en
somtijds voert zij menschen, in wie haar ruimte is, naar die punten om in hun
bewustzijn te genieten van den aanblik des geheels. De bouw der glooiingen, de
kleuren en tonen die in elkaar vervlieten en het gewelf der luchten, zijn alsdan voor
hun aanschouwing een inwoning en zelf-uitbreiding der Wereldrede in de
wereldruimten......
- Aristos, zei ik, zie je daar beneden in de verte, als je rechts houdt van die
heistruiken een geelachtige strook? Dat moet een lupinenveld zijn; van hieruit gezien
is het niet anders dan een glanzige kleurstreep
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in het paars der gronden; daarachter helt links naar boven een uitgestrekte glooiing,
waar een wolkschaduw komt aanglijden. Voorbij de schaduw is het paars blauwer
en in neveligen zonneglans gedrenkt. Nu als je de grenslijn dier heuvels rechts volgt
langs de lucht en de witte schijnstreep volgt, die de heuvels afteekent tot waar de
berg zijn hoogste welving maakt.... daar moet een hoogvlak zijn boven alle omgeving
uitgeheven, een plek, van waar je de heele omstreek overziet.... daar moet al het
omgevende tot een harmonische wereld saamvloeien, daar moet je in het Universum
zijn.... Het schijnt mij in dit uur.... en bij deze belichting.... en in onze gestemdheid
- en terwijl het mij zoo toeschijnt gevoel ik een innerlijke weelde onbegrensd, alsof
een godheid ons uit de luchten naderde.... het schijnt mij als ik naar dien heuveltop
heenstaar, alsof daar verre voor mijn oog in gave schoonheid.... het Parthenon staat.
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De schoone zekerheid1)
Door Marie Schmitz.
I.
Met loome beenen liep Tine de trap af naar de huiskamer.
Nu de avond rust bracht en ze den dag van veel heen en weer reppen, van veel
trappen loopen vooral, achter zich had liggen, voelde zij pas haar moeheid. Toch
was het niet het meest dat niet onplezierig gevoel van lichamelijke vermoeidheid,
dat haar leden zoo loom maakte, maar haar geestelijk gedrukt-zijn legde een sluier
van matheid over haar wezen.
Mevrouw van Beveren was dien ochtend niet beneden gekomen. Voor het eerst
na een dagenlange worsteling met de sloopende misère van zware hoofdpijnen,
waartegen haar zwak lichaam met een verwonderlijke wilskracht zich trachtte te
verzetten, had zij dezen morgen den kamp moeten opgeven en was, uitgeput en zieker
dan tevoren, op bed gebleven.
‘Laat nu toch de dokter komen, Moeder.’ had Tine aangedrongen, minder ongerust
dan wel geprikkeld om haar moeder's onverstandig zich verzetten tegen wat noodig
was. ‘U blijft er weer veel te lang mee loopen.’ Maar

1) Fragment uit een in het a.s. voorjaar te verschijnen roman.
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Mevrouw had geweigerd met die zachte onverzettelijkheid, die Tine bij ondervinding
wist niet te kunnen overwinnen.
‘Morgen ben ik weer beter.’ hield ze vol. ‘Als ik maar eerst een dagje gerust heb.
Ik zal vandaag in bed blijven, dan ben ik morgen weer frisch als Jo en de kinderen
komen.’
Ja, dat kwam er ook nog bij! dacht Tine mismoedig. Die drukte nu nog! En ze had
voorgesteld: ‘Als we Jo eens afschreven? Nee, niet voor lang.... tot u wat beter is,
een week of 'n paar weken. 't Is haar toch 't zelfde wanneer ze uitgaat.’ Maar haar
moeder had zich hiertegen zoo sterk verzet, haar oogen zoo smeekenddroevig in de
al voorvoelde teleurstelling, dat Tine maar niet meer had aangedrongen. Het moest
dan maar zoo, dacht ze. En misschien wàs Moeder morgen wel wat beter......
De huiskamer leek kil en ongezellig met aan de groote tafel niemand dan Lize die
een stapel schoolschriften zat te corrigeeren en Hermien, haar blonde hoofd op haar
handen neergebogen, verloren in een boek. Zwijgend, zonder veel gerucht te maken,
zette Tine zich aan de tafel, de mand met verstelgoed naast zich. Wat triest! overdacht
ze, zoo met haar drieën vrouwen! Luuk kwam vanavond niet, haar vader was uit de
stad, Charles nog niet thuis. En Gerry, die gewoenlijk nog de meeste vroolijkheid
en gezelligheid aanbracht, was met Nico mee.
Zij geeuwde een paar malen, met genot voelend de ontspanning van haar verstrakte
gezichtspieren. Er was een hunkering in haar om nu te gaan slapen, meer nog om de
vergetelheid van den slaap dan uit behoefte aan rust. Ze keek op de klok, half tien....
als Gerry en Charles nu maar niet zoo laat kwamen. Even huiverde ze, haar moe lijf
wat rillig in de avondkilte - al najaar was 't en toch te vroeg nog om te stoken - en
in haar mistroostigheid, haar geestelijke inzinking, voelde zij sterk het gemis van
haar moeders stille en toch zoo vervullende aanwezigheid.

Onze Eeuw. Jaargang 19

282
Lize was met haar schriften klaar, ze bond er het riempje om, legde het pakje weg
op het hoektafeltje, haar taschje erbij en het trommeltje voor haar twaalfuurtje - ze
bleef altijd over omdat de afstand te lang was voor den korten rusttijd tusschen den
middag. Tine zag het haar doen met de eendere preciesheid van iederen avond. Het
maakte haar kregel: hoe kon iemand toch zoo noodeloos van zijn leven een sleur
maken? Of 't dat toch al niet genoeg was! Lies 'r leven was net een legkaart: altijd
precies dit blokje in dat vakje, als 't niet heelemaal sloot dan deugde 't niet. Met een
donkeren tegenzin oogde Tine naar haar zuster. Nu ging ze natuurlijk een boek
nemen, een half uurtje lezen en dan naar bed. Want dat hoorde ook al tot de
principieele gewoonten van Lize's plichtmatig bestaan: vroeg naar bed en vroeg op.
Alleen Zondags gunde zij zich de weelde van wat langer slapen.
Hè, dacht ze eensklaps, wat ben ik vervelend van avond met mijn gefit. 't Komt
alleen doordat ik moe ben en wat onplezierig.
Lies trok haar stoel recht achter de tafel en sloeg haar boek open. Het lamplicht
scheen vel over haar strakweggekapt, glad, vaal-blond haar, waaruit als immer een
paar slordige slierten piekten. Zij streek de bladzijde glad met een resoluut gebaar
van haar sterke vierkante hand, maar dan, opziende naar Tine's bezige vingers, zei
ze plotseling:
‘Ik moest eigenlijk kousen stoppen, maar ik heb er niet den minsten lust in
vanavond.’
‘Geef ze maar hier.’ zei Tine, ‘ik ben toch bezig.’ En ze voelde dit als een wel
plezierige boetedoening voor haar - schoon niet geuite - vijandige gezindheid van
zooeven, sympathieker gestemd nu ook jegens Lize-die-een-plicht-verwaarloozen-kon,
dan tegenover haar anders altijd kil-plichtmatige zuster.
Hermien's eerst zoo strak gespannen aandacht voor haar boek was afgeknapt,
zooals alles wat tijdelijkhevig in haar opvlaagde, meest spoedig en plotseling inzonk.
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Ze sloeg doelloos de bladzijden om, las het slot, toen, achteroverleunend in haar
stoel, staarde ze de kamer in, haar ontevreden verflenst gezicht, te vroeg verwelkt
voor haar dertig jaar, diep doorsneden van rimpels.
‘Heb je soms nog iets kapots?’ vroeg Tine haar. ‘Geef 't dan ook maar.’
‘Dank je, heel vriendelijk van je.’ antwoordde Hermien op dien toon, die zelfs
onbedoeld een sarcasme inhield, ‘maar 't is niet de moeite waard. Een paar
handschoenen en wat kousen. Dat doe ik morgenavond zelf wel. Als Jo er is komt
er toch niet veel van lezen.’
‘Zooals je wilt hoor.’ zei Tine. Ze bukte zich weer over haar werk, haar krullen
vielen langs haar smal gezichtje, het versmallend nog.
‘Hè.’ zei Hermien, nog steeds uitstarend in het leege, de trek van bitterheid scherper
ingesneden om haar mondhoeken, ‘ik kan me ergeren aan dat leven van Jo: enkel
maar bedacht op haar eigen gemak en plezier.’
‘Nu ja.’ peinsde Tine, ‘hoe zou ze anders leven? Albert verlangt nu eenmaal niets
anders van haar. Evenmin als van zichzelf trouwens.’
‘Jo is altijd ondegelijk geweest.’ verklaarde Lize autoritair.
‘Nu ja, die degelijkheid....’ Tine voelde de ergernis in zich opkruipen. ‘Dat 's nu
eenmaal zoo'n stokpaardje van jou. Wij vinden 't ook allemaal wel eens prettig een
beetje voor ons plezier te leven.’
‘Nou, maar ik ga dan heusch niet voor mijn plezier iederen dag een gebrekkige
lastige oude vrouw gezelschap houden en suffe dingen voorlezen. En daar heeft toch
ook niemand me toe aangezet!’ schoot Hermien los, fel opeens.
‘Waarom doe je 't dan! Zoek dan iets anders dat je beter past, of blijf thuis.’ zei
Lize op haar kouden toon van onderwijzeres die een eigenzinnig kind terechtwijst.
‘Thuis!’ hoonde Hermien, haar grijze oogen waarin het smalend flitste tot spleetjes
genepen. ‘Nogal prettig thuis!’
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Een zacht ironisch glimlachje streek langs Tine's mondhoeken.
‘Och ja,’ zei ze, ‘daar is Tine wel goed genoeg voor.’
‘Jij bent in ieder geval meegaander, je schikt je gemakkelijker naar iedereen,’ zei
Hermien zachter. ‘Ik zou dat niet kunnen, onmogelijk.’
‘Daardoor is het hier in huis dikwijls zoo prettig.’ Tine zag niet op van haar handen
die rustig doorwerkten. ‘Iedereen leeft hier maar op zichzelf en op Moeder na zal
niemand eraan denken zich ook eens aan een ander te storen.’
Het bleef lang stil nu. Lize was gaan lezen, Hermien staarde nog peinzend uit, de
wrangheid ingebeten langs haar neus en mond, en Tine, aanschouwend dit verstrakte
stroeve masker, wit in het witte meedoogenlooze lamplicht, overdacht de tragedie
van dit leven, dat in machtelooze wrok om het nimmer gevondene zichzelf
vermoordde. Zoo had iedereen z'n misère te dragen, dacht ze moedeloos. Soms
meende je wel dat je 't goed had, dat je gelukkig was, dat je 't winnen zou van 't
leven.... maar het bleek altijd maar weer zelfbedrog. Zij overzag vluchtig en met een
innerlijke huivering haar leven, zooals zij het aanvoelde in dit oogenblik: dat
naargeestige gestrubbel thuis, Moeder ziek, geen enkele verheuging in het naaste
vooruitzicht - wel veel zorgen en moeite - en de toekomst? En waardòor was Moeder
nu weer ziek? Dit van Luuk had haar meer geschokt dan Tine aanvankelijk gemeend
had en een scène met Vader, waarin zij getracht had haar wel gave maar niet sterke,
overtuiging tegen zijn vernietigende argumenten, zijn snijdenden hoon te handhaven,
had haar sterk geknauwd. Tine, schoon zich duidelijk genoeg bewust dat aan dèze
onplezierige bijkomstigheid zij toch waarlijk geen schuld hadden, voelde zich juist
hierdoor onzegbaar bedrukt. En voortdurend voelde zij wegen de bezwaring van
deze woorden van Lize, de eenige van de huisgenooten tot nu toe, die, onverschillig
en koel-onbevangen tegenover dit als tegenover alles, de kwestie jegens Tine had
aangeroerd:
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‘Die geschiedenis kost Moeder natuurlijk weer een paar weken ziek zijn.’
Tine wist onder dit opzettelijk over de zaak zwijgen maar al te goed de meening
van hen allen. En hun oogen verzwegen niets. Die van Gerry hadden het meest
verwondering en ook wel een tikje meewarigheid weerspiegeld. Zij had erom
geglimlacht eerst, naderhand vervulde het haar met wrevel, schrijnde het zelfs. Zij
voelde intuïtief dat zij allen Lucas kwalijk namen wat hij deed, kwalijk namen om
haar en in haar gedruktheid, haar wondbaar voelen van dezen avond duchtte zij de
eerste keer - hij was deze drie dagen sinds den Zondag nog niet geweest - dat hij
weer in hun midden zou zijn.
Zij zuchtte. Hoe kom ik toch zoo in de put? dacht ze moedeloos. 't Is maar goed
dat Luuk er niet is en me zoo ziet.
‘Tien uur.’ Lize klapte haar boek dicht. ‘Kom, ik ga naar bed.’
‘Dan ga ik ook meteen maar.’ zei Hermien. ‘Ik ben vanavond zoo slaperig en zoo
moe.’ Maar of ze plotseling dit doen besefte als een onheuschheid jegens Tine, die
zij nu alleen lieten, deed ze wat aarzelig volgen: ‘Tenminste, als jij 't niet.... je blijft
zoo ongezellig achter. Blijf je nog lang zitten?’
‘Nou.... Gerry en Charles zijn nog geen van beiden thuis, dus ik zal toch nog wel
even dienen te wachten. Zoo laat is 't trouwens nog niet. Maar 't kan me heusch niet
schelen om alleen te zijn, dat weet je wel.’
Wat 'n phrase-makerij! dacht ze met een vleugje van bit erheid. Of 't Hermien iets
deren zou of ze nog een uur alleen zat of niet!
Zij voelde het als een verruiming toen de deur achter beiden dichtviel en de stilte
van de leege kamer om haar heen was. Of er iets beklemmends van haar afviel, nu
wat in haar was onbelemmerd naar buiten mocht komen. Ze schoof haar werk weg,
deed haar moe gezicht op haar handen leunen. Er was een warme drang tot schreien
in haar, een hunkering om zich bij iemand uit te storten, om zich
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te bergen in armen die vertroostend en beschermend om haar heen zouden zijn. Zij
voelde zich zoo klein, zoo leeg van alle hoop en moed en vol behoefte aan steun van
buitenaf, die zij anders haast immer ontberen kon.
Was Luuk maar bij me, maar eventjes! hunkerde ze, week en zwak, terwijl de
warme tranen door haar vingers drupten, dan zou ik wel beter worden. Maar in
hetzelfde oogenblik besefte zij, dat het juist niet Luuk kon zijn bij wien zij zoo
onbevangen haar benard verdriet mocht uiten, ze wist het weer: ‘bij Luuk moet ik
altijd flink zijn.’ Met haar natte oogen staarde zij in de kamer weg en het jammerde
door haar heen: Maar bij wie dan? Bij wie dan? Ik kan toch niet altijd alles maar
alleen dragen!
Zij huiverde, rillig in haar dun japonnetje en voelde weer sterk de behoefte aan
slaap: aan warmte en rust. Maar zij wilde op Gerry toch nog blijven wachten, al was
't dan niet op Charles; die kon wel om twaalf uur thuis komen. Gerry zou er zoo
dadelijk wel zijn. Ze was anders zoo laat niet. Als haar vader thuis was zou ze het
niet licht wagen later dan tien uur binnen te zijn. Maar nu, och, ze had misschien wel
gelijk dat ze maar nam wat ze krijgen kon.
Hoe benijdenswaardig leek Tine in dit oogenblik het leven van haar jongste zuster.
Zoo zorgeloos en fleurig, zonder schokkende emoties, zonder verdriet, ja met eigenlijk
louter prettige dingen, want er was nimmer iets geweest dat haar verwend hartje maar
begeeren kon, of het leven had het haar gegeven. Het lag misschien wel aan haar
zelf, aan haar eigen houding ten opzichte van het leven, juist menschen als Gerry die
met zoo luchtige onverschilligheid door de dagen heenfladderden, die hadden het 't
best. Had het kind wel ooit iets dat haar zorg gaf, waar ze over piekerde, anders dan
een bagatel dat ze morgen weer vergeten was? Hoe zou ze ook? Zoo van school, na
een paar maanden zorgeloos ronddartelen, had ze Nico ontmoet. Dat het haar toeleek
met hem den hemel te hebben gewonnen, wien zou

Onze Eeuw. Jaargang 19

287
het verwonderen? Hij was al even luchtig, vroolijk, mondain als zij. En Nico had 't
goed. Het zou wel geen jaar meer duren eer ze trouwen gingen!
Ben ik nu jaloersch? vroeg Tine zich af. Dat is me nog nooit gebeurd. Jaloersch
van Gerry nog wel! En ik heb haar leven altijd zoo leeg gevonden, zoo onbenullig,
en gedacht, dat ik toch nooit met haar zou willen ruilen.
Och, wat was dat eigenlijk voor een phrase, een leeg leven! Die leegte bestond
immers eenvoudig niet als je hem zelf niet besefte! En Gerry voelde zich minstens
even rijk en gelukkig als zij, Tine, in haar beste uren. En vast nooit zoo ellendig en
verlaten als zij nu in dit oogenblik. Het was benijdenswaardig als je zoo leven kon
van den eenen dag in den anderen en altijd lachen kon en geen zorgen had over
vandaag of morgen.
Tine droogde haar oogen en nam haar werk op. Al dat gepieker, wat gaf 't? Je
moest toch verder, daar was nu eenmaal niets aan te doen. Als ik maar niet zoo'n
angst had voor de toekomst, dacht ze, maar vandaag zie ik alles even donker. 't Is of
ik nergens meer aan gelooven kan.
Zij overzag het kapotte goed waar de mand nog vol van was. Hè, al die kousen!
't Was zoowat van het heele gezin en ze schoot zoo slecht op vanavond, doordat ze
zoo zat te suffen. En als Gerry nog maar eens hielp! Maar die dacht daar niet over.
Enfin, 't zou toch wel afkomen.
't Was kwart voor elven eer zij het tuinhekje op de hengsels hoorde piepen en ze,
begrijpend dat dit Gerry nu zou zijn naar de voordeur snelde, vreezend dat het geluid
van de bel in het stille huis haar moeder mocht wakker maken.
Zij legde een vinger op haar lippen. ‘Wees vooral stil, zeg. Moeder zal slapen.’
‘Ik zal dan maar niet meer binnen komen, wel?’ vroeg Nico van den Arent, zijn
zorgvuldig geschoren blond gezicht, waarover vol de schijn van het ganglicht viel,
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naar Tine opgeheven. Het leek het gezicht van een jongen, frisch, jong, gaaf, maar
het trekje om zijn mond, de uitdrukking in zijn oogen van zelfbewustheid, van wetende
wereldwijsheid, zelfs door zijn joligsten spot niet te verdoezelen, maakten het tot het
koelere gelaat van een veel ouderen man.
‘Nee natuurlijk niet.’ fluisterde Tine weerom, en met een glimlachje: ‘Kom
morgenochtend maar vroeg terug hoor. Om zeven uur kan je al terecht.’
‘Dank je,’ lachte hij, ‘dat is me te vroeg. Onze liefde ontluikt niet voor later in
den dag, hè Gertje?’
‘Nou ik ga maar vast naarbinnen.’ zei Tine, heftig rillend plotseling tegen de
binnenstroomende nachtkou. ‘Niet sluiten Ger,’ fluisterde ze nog, ‘Charles is er nog
niet.’
Nico nam met een kwasi hoffelijken zwaai den hoed voor haar af en lachend wuifde
zij terug met haar koud handje, terwijl zij zich haastig afwendde, hem toch nog,
heengaande, in een enkelen blik in zich opnemend, zooals hij daar stond vóór Gerry,
niet groot maar slank en goed gebouwd in zijn mondaine kleeren: de zeer modieuse
jas, de slobkousen, de correcte lakschoenen, wat hij alles steeds met zulk een gemak,
zulk een eenvoudige vanzelfsprekendheid wist te dragen.
Binnen begon zij onmiddellijk haar werk bijeen te ruimen. Hè, nu ging ze dadelijk
naar bed, geen steek deed ze meer vanavond! Wat ben ik moe, besefte ze nog en een
glimlach verzachtte even de strakheid van haar gezicht bij de gedachte aan het nu
rusten gaan.
Maar het dúurde eer Gerry binnen kwam. Telkens hoorde zij hun stemmen, hun
onderdrukt gefluister en gelach. Het joeg een plotselinge vlaag van wrevelig ongeduld
in haar op, schrijnde haar met een bitter-makend gevoel van tekort gedaan te worden:
zij hier moe en zorgelijk zitten wachten en de ander, die, vroolijk en fleurig, zich
alweer om niemand bekommerde en wachten lièt. Maar haar zachte ironie, die haar
zoo vaak haar tragisch voelen in een glimlachende zelfbespotting had doen
verloochenen,
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kreeg eindelijk weer even macht over haar. Zij dacht: och, och! Wat hebben we weer
een medelijden met onszelf! Voor geen schepsel op de wereld heeft een mensch toch
zooveel meegevoel als voor wat in zijn eigen vel steekt!
Het vaagde de bitterheid uit haar hart al bleef de moede droefheid in haar oogen.
Eindelijk hoorde zij de voordeur dichtknippen en daarna het knerpend geluid van
Nico's schreden over het tuingrint. Gerry kwam binnen, huiverend in haar mantel en
bont, waaraan zij de koude avondlucht meedroeg. ‘Hè, wat heb ik 't koud!’ rilde ze,
maar er was een glimlach over haar blozend gezichtje.
‘Waarom sta je ook zoo lang in die kille gang!’ zei Tine, haar handen over elkaar
wrijvend tot zij wit zagen op de knoken.
Gerry deed haar goed af, wierp het achteloos over een stoel, haar hoed er boven
op.
‘Nou.... je hebt toch nog wel eens even wat te praten.’
‘Ja, jelui ziet mekaar nooit!’ spotte Tine zachtjes.
Voor den spiegel bracht Gerry haar haar in orde, schikte de ijdele kleine krulletjes
boven haar blank voorhoofd. Zij had een kleurtje en rond haar gelijke witte tanden
was de lach niet weg.
‘Je kapt je nog of 't ochtend is.’ glimlachte Tine. Het trof haar hoe frisch en
jong-mooi Gerry vanavond was, met die uitdrukking van verwachtingsvolle blijheid
over haar wezen en ze dacht vaag: er is iets, ze heeft iets. Er kwam een verkillend
en drukkend besef over haar van zich oud voelen, heel moe en oud naast dit blijde,
jonge, dit zorgelooze. Ze gaapte dat haar oogen vochtig werden, streek over de
vermoeide strakke spieren van haar gezicht.
‘Ik ga gauw naar bed hoor, Ger.’ zei ze.
‘Ajakkes,’ pruttelde Gerry, ‘hoe saai! Ik heb juist zoo'n zin om nog even te zitten
en wat te praten. Anders ga je toch ook zoo vroeg niet.’
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Zij trok haar moeders diepen leunstoel bij de tafel en nestelde zich behagelijk er in.
En Tine even aandachtiger aanziend vroeg ze: ‘Heb je hoofdpijn? Je ziet zoo wit.’
‘Nee.... geen hoofdpijn....’ hakkelde Tine als betrapt. ‘Maar ik ben wat moe. Er
was nogal veel te loopen vandaag. Moeder boven.... en Jaantje komt zoo slecht voort
met die zweerende vinger. En.... nou ja.... 'n mensch kan toch wel eens moe zijn, hè.’
‘Natuurlijk,’ antwoordde Gerry vaagjes. Zij glimlachte weer met een afwezig
kijken van haar lichte blauwe oogen, allang weer met iets anders bezig.
Het bleef stil.
Tine wachtte, moe ingezakt op haar stoel nu zij geen werk meer onder handen
had. Zij hunkerde om naar bed te gaan, maar tegenover Gerry die nog zoo rustig daar
zat en wie blijkbaar nog iets op het hart brandde, leek nu heengaan haar zoo onhartelijk
en dus bleef zij.
‘Zeg Tine....’
‘Ja?’
Er kwam een blij lichten in Gerry's blik, haar blos verdiepte zich. En terwijl Tine
haar aanzag, gespannen nu, wreven haar vingers den zoom van haar zakdoek tot een
rolletje, haar oogen gingen naar dit spel omlaag.
Toen plooide een glimlach haar frissche lippen vaneen en opziend weer, vertelde
ze, nu rad en blij, zooals een kind vertelt van een pretje aan een kameraadje:
‘Zeg, we zullen waarschijnlijk al gauw gaan trouwen! Misschien in Januari al of
zooiets.... Wat zeg je daarvan zoo ineens?’
Een felle pijn doorvlijmde Tine zoo plotseling en hevig, dat zij - een tijdflits maar
- haar oogen bevend sloot. Dit! 't Was of ze 't geweten had! Ben ik daarom heel den
dag zoo ellendig geweest? schokte het door haar heen.
Maar in zulk een ondeelbaarheid van tijd was 't, dat dit alles haar beroerde, dat er
nauwelijks een draling was voor haar antwoord kwam:
‘Maar Ger, zoo gauw al! Hoe komt dat zoo opeens?’
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Gerry trok zich dichter bij de tafel, glansoogend in het genot om dit gesprek.
‘Ja zeg, dat is zoo typisch gegaan! Het is mezelf eigenlijk overvallen. Verbeeldt
je, nou komt Niek toch nog als compagnon bij z'n vader!’
‘En hij wou niet in den houthandel!’ zei Tine flauwtjes.
‘Nee, maar nu wel. Hij had 't op de bank ook niet zoo erg naar z'n zin, dat weet
je. Die lange kantooruren en dan.... enfin.... Maar nu was verleden week z'n vader
jarig. Hij werd vijfenzestig, weet je wel? Die zei toen, dat ie 't nu wel eens wat rustiger
wou hebben voortaan; hij is zoo erg goed niet meer sinds hij van den zomer zoo ziek
is geweest. En toen vroeg hij of Niek geen lust had om toch nu maar weer te komen,
maar dan heelemaal zelfstandig, zie je, niet onder z'n vader, maar naast hem. Nou
dat is dadelijk heel wat anders, hè? Zoo je eigen baas.... en dan.... 't salaris.... behalve
natuurlijk z'n winstaandeel. Daar kunnen we makkelijk op trouwen.’
‘Ja, dat zal zeker wel.’ antwoordde Tine, niet zonder ironie in haar toon, want door
haar heen flitste de gedachte: op hoeveel zullen wìj 't later wel moeten doen? ‘En
wanneer gaat Niek dan weg van de bank?’
‘Volgende maand al, gauw hè? Wat 'n verandering ineens! En zeg, we hebben al
een huis ook waarschijnlijk.’
‘O ja?’
‘Aan den Nieuwen Buitenweg, daar zijn ze bezig een blok te bouwen, boven- en
benedenhuizen. Niek z'n vader kent den man die ze laat zetten en nu heeft ie meteen
werk gemaakt van een bovenhuis voor ons. Dat zal wel lukken. 't Zijn verbazend
leuke huizen, zeg, zoo ruim! En ze zijn al een heel eind op streek. 'k Denk dat ze in
November wel klaar zullen zijn. Dan moet 't natuurlijk toch eerst nog wat uitgestookt
worden voor we erin kunnen, maar.... nou ja.... zoo op stel en sprong te trouwen,
daar zou ik toch geen zin in hebben.’
Een zachtheid kwam glanzen over Tine's gezicht

Onze Eeuw. Jaargang 19

292
terwijl zij Gerry aanzag. Neergeslagen was de korte hevige opvlamming in haar ziel
van vlijmende pijn om het plotselinge wrange besef van eigen moeiten naast dit
zorgeloos-blije. 't Was even schreiend-droef in haar van spijtig zelfverwijt: hoe kom
ik nu zoo? Ik gun dit Ger toch wel. Omdat zij jonger is dan ik en eerder gaat? Bah,
hoe klein! En voor mij komt 't toch ook, al is 't dan wat later. Haar moederlijk-zacht
meevoelen was sterker dan al het andere:
‘Kind, jij getrouwd!’ zei ze zacht, met een lachje. ‘Ik kan 't me niet voorstellen.
Ik zie je altijd nog maar als zoo'n baby. Maar ik ben blij voor je, hoor.’
‘Ik kan 't mezelf ook niet begrijpen....’ mijmerde Gerry. ‘'t Is ook zoo opeens
gekomen.’
Een tijdlang zwegen beiden.
Tine overdacht vluchtig wat dit nu allemaal weer brengen ging in de naaste
toekomst: drukte voor Gerry's uitzet en woninginrichting, dan de trouwerij met al
wat daaraan vast was en dat zou heusch zoo weinig niet zijn, want Gerry en Nico
waren er allesbehalve de menschen naar om 't zonder pretjes af te doen. Dan Ger 't
huis uit en in haar eigen boeltje.... vreemd zou 't zijn, de jongste en vroolijkste eruit....
Maar ze gunde 't Ger.
‘Er zal nog een massa te doen zijn, zeg!’ zei Gerry, druk weer na haar korte
mijmering. ‘Hè, dolletjes, al die bestieringen, en allemaal leuke dingen koopen! Wat
zullen die maand of wat onzettend gauw omvliegen!’
‘Ja, dat zal zeker,’ antwoordde Tine.
Zij zag naar de klok en huiverde plotseling weer van vermoeidheid. Nu die korte
hevige emotie, waarin zij haar moeheid vergeten had, voorbij was, kwam de inzinking,
onweerstaanbaarder dan eerst, terug.
‘Ger,’ zei ze zachtjes, als verontschuldigend, ‘ik wou nu wel graag opstappen. Ik
kan morgenochtend niet te laat op zijn. We kunnen nog een boel samen praten, hè....
En met wat je te doen hebt help ik je wel hoor!’
‘O, maar ik ben niet van plan me naar te peuteren
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aan een uitzet! Dat verzeker ik je. Ik koop alles gemaakt natuurlijk, veel leuker ook
trouwens. En wat er nog aan te doen is dat kan buiten de deur gebeuren.’ Gerry,
opgestaan nu ook, wipte luchtigjes van d'eene voet op d'andere.
‘Je doet maar.’ lachte Tine. Ze had haar werk weggeborgen, keek rond of er niets
meer te doen viel. Gerry, wachtend, leunde tegen de tafel, spelend met haar zakdoekje.
Ze keek toe naar Tine's beredderingen, zonder dat 't in haar opkwam zich af te vragen
of ze soms met iets helpen kon. Die Tine moest nou toch altijd bezig zijn,
overmijmerde ze. 't Zou raar zijn als die hier eens weg was. Enfin dat zou nu nog
wel een poosje duren. Even overwoog ze: zou zij nu niet het land hebben dat ik ga
trouwen, terwijl ik vier jaar jonger ben dan zij en veel korter verloofd? Maar dat laat
ze toch niet merken. En het was niet het besef van eigen onhartelijkheid of
ongevoeligheid, maar alleen het gevoel dat dit betamelijk was na zooveel aandacht
voor zichzelf te hebben geëischt, dat haar deed vragen, een beetje aarzelend en
onhandig:
‘Vindt je 't nu niet vervelend.... dat jullie nog niet.... dat ik nu eerder trouw dan
jij? 't Is wel jammer hè, dat van Luuk?’
Maar Tine, met haar zuivere intuïtie begrijpend waarom Gerry dit nu aanroerde,
voelde zich daardoor te minder geneigd erop in te gaan.
‘Och,’ antwoordde ze rustig, toch met een gevoel van innerlijk geschrijnd-zijn,
‘dat komt wel terecht immers. Onze tijd komt ook wel, al is 't dan een beetje later.’
‘Natuurlijk, daar heb je gelijk in.’ zei Gerry op dien luchtigen toon zonder
overtuiging en zonder meeleven. Tine voelde 't als een verkilling over haar eerlijk
meeleven met haar zusters belangen. Ze zuchtte even. Kom, dacht ze, dat ben ik nu
toch allang gewend.
Samen liepen zij de trap op, fluisterend om wie al sliepen.
‘Hoe was Ma nu vanavond?’ vroeg Gerry.
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‘Niet veel beter, slaperig nogal.’
‘Morgen Jo en de jongens, dat zal haar wel opknappen.’
‘'k Hoop 't.’ twijfelde Tine.
Op de gang hoorden zij de voordeur ontsluiten.
‘Charles.’ zei Gerry.
‘Ja.’ fluisterde Tine in een geeuw, haar oogen vochtig en brandend. ‘Nou,
welterusten. Ik maak gauw dat ik in mijn mandje kom.’
Boven, op haar kamertje, waar het raam nog wijd open stond - ze had door al de
drukte vergeten het tijdig te sluiten - was het vochtig kil. Zij sloot haastig, stak licht
aan. Nu gauw in bed, hunkerde ze, voorvoelend het genot van de warmte, de rust,
de vergetelheid. 't Leek of alles van dien dag zich had opgelost in dit eenige dat zij
nog begeeren kon. Haar verdriet, haar bangheid, haar snakkend hunkeren naar
koesterend geluk, 't was al vergl den in een doffe moedelooze moeheid. Maar toch
gloorde onder al deze grijsheid, als een vonkje onder asch, het weten: ik kom er
vanzelf weer boven uit. Als ik uitgerust ben en ik zie de zon weer schijnen, dan kan
ik vanzelf weer lachen, al begrijp ik nu nog niet hoe.

II.
Met een kleurtje van agitatie op haar schraal gezicht, waarin de jukbeenderen scherper
dan anders uitstaken, zat Mevrouw van Beveren in de zonnige Zondagochtendsch
gestemde huiskamer in haar stoel, de sterk docraderde handen wat beverig op de
leuningen. Met een gelukkig lachje om haar altoos moeden mond zag zij rond zich.
Zij leek in haar blijgestemdheid, nu, met de kinderen en kleinkinderen om haar heen,
wel fleuriger en opgewekter dan gewoonlijk, maar inderdaad zag zij ouder door het
pijnlijk contrast van haar meewillen in de gezelligheid en haar zoo blijkbare
lichamelijke onmacht.
Tine, onder haar bedrijvigheid door, beschouwde haar moeder bekommerd. Zij
was beter in bed, dan hier in
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de herrie van al die menschen. Dat forceeren ook altijd, dacht ze ontstemd.
Zij had het glanzend witte laken over de tafel uitgespreid en schikte de bordjes.
‘Met hoeveel zijn we?’ vroeg ze halfluid. Ze telde. ‘'t Is heel wat vandaag, kind,’ zei
Mevrouw. ‘Veertien,’ zei Tine.
‘Zijn we met ons veertienen Tine?’ vroeg Jo, die lui in een gemakkelijken stoel
in een modeblad lag te bladeren. ‘Waar komen die allemaal vandaan?’
‘Nou.... wij hier en jij en Albert en de kinderen, en Luuk en Nico en Charles z'n
vriend.... tel nu zelf maar.’
‘Je hebt heel wat te verzorgen vandaag.’ Jo, koelenverschillig haar blanke gezicht
onder het zwarte correct-gekapte haar, liet haar vluchtige aandacht alweer glippen.
Tine haastte zich zwijgend verder. 't Was al over twaalven, ze wist, als haar vader
thuis kwam vond hij de tafel graag klaar. Er was zooveel te doen geweest vanmorgen,
Jaantje zat nog altijd met die hand en je schoot zoo slecht op met al die menschen
om je heen.
Uit de gang klonk het gejoel van de twee kinderen die er speelden. Het was telkens
een bonzend lawaai tegen de kamerdeur en een hoog-hel gillen van hun jonge
stemmen. Hermien, aan het kleine tafeltje bij Jo en Moeder bezig met het stoppen
van haar kousen, die zij, tot ergernis van Jo, juist op Zondagmorgen had te voorschijn
gehaald, fronste haar wenkbrauwen maar zei niets.
‘Toe Jo,’ - met een blik naar de klok legde Tine de messen neer, verschikte ze de
schaaltjes - ‘verbied jij ze nu eens. 't Is voor Moeder zoo hinderlijk dat leven.’
Maar Mevrouw stribbelde dadelijk tegen. ‘'t Hindert me heusch niet.’ sprak ze
met haar zachte stem, maar zoo blijkbaar zich forceerend tot flinkheid.
‘Zeg jij 't ze dan maar.’ schoof Jo van zich af, gemakzuchtig.
Nu nog een paar bloemen plukken en brood snijden. En dan nog eens koffie
inschenken, somde Tine bij zichzelf op.
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‘Zeg Ger!’ riep ze naar de achterkamer, waar in lacherig gefluister Nico en Gerry
op de canapee bijeen zaten, ‘Pluk jij eens een paar bloemen voor de tafel.’
Maar Gerry, onwillig om op te staan, weerde af:
‘Och waarvoor? Die staan toch maar in den weg. En er is niet veel moois meer
ook.’
‘'k Zal 't zelf wel doen, hoor.’ zei Tine halfluid, wat Gerry al niet eens meer hoorde.
Met een plotselinge verstomming van 't lawaai ging de kamerdeur open. Lize
kwam binnen, bracht de kinderen mee. ‘En nu een beetje bedaard alsjeblieft.’
vermaande zij op haar gewonen koelen bediltoon.
‘De schooljuffrouw,’ dacht Tine, maar zij was er toch wel dankbaar voor, want
zij zag de glimlach hoe langer hoe pijnlijker verstarren op haar Moeders gezicht.
Maar Wiesje, mooi rank kind van zes, met het rechtgesneden zwarte haar langs
het gave zelfbewuste kindergezicht, rukte met een driftig-trotsch gebaartje zich los
van Tante Lize, haar lipje krulde in minachtend verzet.
‘Verbeeld je! We mogen toch wel spelen op de gang!’
‘Maar niet met zoo'n spektakel!’ zei Lize geprikkeld, juist een toontje te scherp.
Ze liet Dickie nu ook los en hij stond daar nog een beetje verwezen door dit plotselinge
gebeuren. Een jaar jonger was hij dan Wiesje en niet zoo bijdehand als zij.
‘Verbeeld je....’ praatte hij zijn zusje na, op een grappig vragend toontje, zonder
zelf te begrijpen en zijn ronde oogen staarden in verbazing naar de groote menschen.
Tine lachte. Een heerlijk grappig baasje die Dickie, met z'n koddige maniertjes en
z'n altijd verwonderde wijdopen oogen in zijn ronde bakkesje dat altoos ernstig keek.
Een schat van een kind, haar honderd maal liever dan het zusje, dat, nu al, den aard
van haar moeder toonde, het echte van-Beveren-karakter.
‘Nietwaar Oma,’ vleide Wiesje, aanhalig tegen haar grootmoeder zich
aanknuffelend, ‘van u mochten we toch wel, hè? En ook van Tante Tine?’ Zij zeurde
om een woordje van haar grootmoeder alleen om Lize, aan
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wie zij een hekel had, haar ongelijk te doen voelen.
‘Ja ja, liefje, stil maar.’ suste de oude vrouw glimlachend en streelde het kleine
handje dat op haar schoot lag.
‘Ziet u nu wel!’ riep het kind met een donker kijken naar Lize.
‘Nu ja maar....’ zei Mevrouw van Beveren zachtjes, verschrikt een beetje, ‘maar
je mocht ook zoo'n leven niet maken.’
‘Nou ja!’ deed Wiesje minachtend-luchtig.
Jo zag op uit haar luiheid, rekte zich eens. ‘Kom Wies, ga nu maar weer spelen.
Vooruit.’
En Wiesje, plotseling en levendig, greep haar nog droomend broertje bij een hand
en trok hem ijlings mee naar de achterkamer, naar Nico en Gerry.
‘Tante Gerry!’ vroeg haar hoog scherp stemmetje, ‘speelt u wat piano voor ons?’
‘O nee, hoor! Vanmiddag na de koffie!’ riep Gerry en lachend gooide ze Dickie
met het overschot van een geraniumbloem, waar al de roode bloemblaadjes uitgevallen
waren.
Met een gevoel van verlichting dat voor 't oogenblik de ergste drukte tenminste
voorbij was, gooide Tine haar schort af en overzag nog eens de tafel, waarop zij in
twee glazen bekers wat kort afgesneden vuurroode geraniums had geschikt. Mooi
was zoo de tafel met het serviesje van bleek blauw op 't zijig witte damast, het
lichtsprankelend glaswerk en de felle kleur-noten van de roode bloemen en het fruit.
Toen, zoo vanuit de verte, bezag zij zich in de hooge smalle penantspiegel in de
achterkamer. Het zien van haar rank figuurtje in het los-luchtige kleedje van
champagnekleurig zijden crêpe, simpel sluitend met een purperen koord om het
middel, van haar bruine goudigglanzende haar met de krullen wiegend langs haar
nu even-overbloosd gezichtje, deed een plotselinge zachte vreugde in haar
uitstroomen, deed haar, zonder overgang, denken aan Luuk met een warm en blij
verlangen.
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Zij hadden elkaar weinig gezien die week. Lucas, verslonden in zijn werk, waarvan
de eerste koorts hem fel overmande, had gelegenheid gezocht noch gevonden om
Tine te zien, had zich, zonder oog of oor voor iets anders, roekeloos verleefd in die
eerste goddelijke bevrediging van zijn brandende werkdrift. Een enkele maal was
Tine bij hem geweest, maar zij vond hem toen zoo ver weg in zijn verbeeldingen,
dat zij gauw weer was heengegaan, wat onbevredigd, maar gelukkig om zijn zoo
bezig-zijn, om zijn heerlijk élan. Zij was toen niet meer terug geweest, kon ook
moeilijk weg door haar moeders ongesteldheid en de drukte van de logé's.
Als hij nu maar niet te laat komt voor de koffietafel, dacht zij met een plotselinge
onrust, want dat zou natuurlijk voor Pa weer een gereede aanleiding zijn tot
geprikkeldheid en stekelige opmerkingen. Toen, eensklaps besloten, dacht ze: ik
loop een eindje den weg op, dan kom ik hem wel tegen. En er was een kinderlijke
blijdschap in haar om het nieuwe japonnetje, dat hij nog niet kende en waarvoor zij
zijn bewondering vermoedde.
Maar toen zij de voordeur opendeed zag zij hem het tuintje inkomen met de haastige
vlugheid van een schooljongen die telaat is. Zij trad terug, liet hem binnen en sloot
de deur. Zij zag hoe hij zijn kop hoog geheven droeg, zag het lichten van zijn oogen,
de trilling rond zijn nu kinderlijken mond, en een diepere vreugde, een innigheid van
geluk doorstroomde haar.
Hij boog zich over haar, sloot haar in zijn armen.
‘Tineke.... wijfje van me.... wat zie je er heerlijk uit!’
Zij straalde, duwde hem een eindje weg om zich beter door hem te laten bekijken.
‘Vindt je heusch Luuk? Vindt je 't mooi?’
Zij genoot van zijn bewondering, haar oogen warm van teerheid.
‘Lukie.... ik ben zoo blij dat je er weer bent.’
‘Heb je 't eenzaam gehad, m'n kleine poes?’ vroeg hij, streelend haar zijige haar.
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Een warm blosje kwam uitvloeien over Tine's zachte wangen.
‘'n Beetje.’ zei ze. ‘'k Heb een nare week gehad Luuk. Maar niet doordat jij me
alleen liet, hoor. Ik had 't een beetje met mezelf te kwaad en dan bèn ik maar 't best
alleen.’
Hij lichtte haar gezichtje op.
‘Wat was er dan vrouwke?’ vroeg hij bezorgd, zijn oogen in de hare.
‘Och,’ zei ze, ‘eigenlijk niets.... 't is gek van me dat ik er nog over praat. Ik was
wat moe en wat down.... nu is 't heelemaal over hoor!’ Haar stem zong het hem zacht
in d' ooren. ‘Nu ben ik weer blij hoor Lukie!’
Hij zoende haar oogen waarin even een vluchtige naschemer was van het donkere
verdriet.
‘Heb je prettig gewerkt, Luuk?’ vroeg Tine voorzichtig, opblikkend naar zijn
sterk-levend gezicht.
‘Ja.’ zei hij kort, maar in de intonatie van dit eene korte woord, in het fel opglanzen
van zijn oogen leefde snel en hevig heel zijn laaiende werkvreugde op.
Tine voelde er haar eigen wezen van volgestroomd, wist er den weerglans van
over haar gezicht, toen zij, in de roezige drukte van de koffietafel, onder de gesprekken
door en haar zorgen voor Dickie, die naast haar zat, telkens uitblikte naar Luuk, aan
het andere tafeleinde. Zij beschouwde hem stilletjes, met het ongeweten glimlachje
om haar lippen, zooals hij daar zat te praten met Nico, het achter hem
binnenstroomende licht gloriënd rond zijn donker hoofd, met de helglanzende oogen,
het breed-blanke voorhoofd en den kinderlijken mond. Zij vergeleek hem met al de
andere mannen hier: haar vader, rustig-voldaan in zijn zekerheid van succesvol
business-man, Nico, een heel eind op weg al naar diezelfde zelfvoldaanheid, maar
luchtiger nog en zonder dat scherp toegespitste willen in zijn trekken, Charles, over
wiens matblonden, gladgeschoren kop de cynische koelheid een effen masker trok
en zijn vriend, ‘Charles' adelijke vriend’, zooals Lize, in een wel wat opzichtige
geringschatting voor ‘al
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die dingen’, hem smalend placht te noemen, Jhr. Frans van den Heuvel de Hoogh,
wien de zinlooze trots om geërfden naam en goed, de ijdele ingenomenheid van zelf
niets beduidenden jongen met zijn maatschappelijke positie en zijn fattig gesoigneerde
onbenulligheid, zoetig glimlachten in de leege oogen, onder het blonde
kapperssnorretje, en ten slotte haar zwager, Albert de Waele, wiens zware prachtig
gebouwde lijf en Italiaansch-mooie donkere kop zij wist niets anders te bergen dan
een luie gemakzucht en een onverzadelijke zinnenlust. Zij wist - zooals trouwens
iedereen in het gezin - zijn wankelbare huwelijkstrouw, zijn onmiddellijke
ontvlambaarheid voor wat zijn zinnelijk-gevoelig temperament trof. Leelijke, pedante,
verwelkende vrouwen verfoeide hij, spaarde hij nimmer zijn bijna brute hoonende
geringschatting; Hermien en Lize beiden duchtten en haatten zijn onbeheerschte
tong, maar zijzelf en Gerry waren in de latere jaren meermalen de ongewilde rivalen
van haar zuster gebleken.
Een zachte en toch zoo sterke trots zwol in Tine omhoog, een wijd-vreugdig gevoel
van dankbaarheid ook. Zij zag Lucas lachen, met dat onbedwongen achterovergooien
van zijn kop, dat zij zoo goed van hem kende en om haar eigen mond bloeide de lach
open, zonder dat zijzelf het merkte.
‘Tante Tine....’ fluisterde Dickie, over zijn gezicht de gewone wijd-ernstige
verwondering.
Zij boog zich schielijk naar hem over.
‘Wat is er, peuter?’
‘Waarom lacht u, Tante?’
Tine streelde zijn krullende blonde haartjes met dat innige gevoel, dat ze altijd
had tegenover dit zachte gevoelige kind, waarin zij met een warme genegenheid een
verwantschap met zichzelf voelde.
‘Waarom ik lach?.... omdat iedereen lacht en vroolijk is. Kijk maar eens.’
Zijn blauwe oogen gingen peinzend ernstig rond.
‘Ja....’ mijmerde hij. ‘Tante Gerry lacht ook....
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en Oom Nico.... en Oom Luuk en Pappa.... maar Tante Hermien niet.... Tante Hermien
lacht nooit, wel Tante? En Omaatje lacht ook niet.... waarom zou Omaatje niet lachen,
Tante?’
‘Ik denk dat Omaatje moe is.’ zei Tine zachtjes. ‘Maar zou je nou je boterham niet
eens opeten? Kijk eens hoe je hebt zitten knoeien.’
Ze sneed zijn brood aan kleine stukjes, stopte hem een hapje in zijn gapend mondje.
Warm gloeide het innige geluksgevoel door haar heen om dit intieme doen met het
kind dat zoo stil-genegen tot haar opzag. ‘Kom, hap nog eens.’ noodde zij.
Maar Dickie schudde zijn bolletje, trok een pruillipje.
‘'n Beetje jam....’ vleide hij mèt een lach in zijn kijkers.
‘Wat krijg ik dan?’ fluisterde Tine, zich tot hem overbuigend.
‘Zoentje.’ bood hij prompt, zijn mondje gespitst al.
‘Maar dan netjes opeten hoor.’ zei Tine, de jam over de stukjes brood uitsmeerend.
‘Je bent toch een groote vent?’
‘Ja....’ zong Dickie's hooge stemmetje met een zangerig uithaaltje en als een poesje
wreef hij zijn blonde bolletje langs Tine's arm.
‘Gut Tine! Hij veegt zijn mond af aan je mouw! Let dan toch eens op!’ sprak
hoog-op en snibbig-duidelijk Lize's stem over de tafel naar Tine toe. Zij schrok,
voelde zich kleuren als een betrapt kind dat verboden wordt.
‘Och,’ weerde zij zachtjes af, ‘dat zal zoo'n vaart niet loopen.’
‘'k Veegde geeneens me mond af Tante.’ smoezelde Dickie aan haar oor.
‘Weet ik wel hoor lieverd.’ fluisterde Tine terug.
‘Artistenvrouwen kijken zoo nauw niet, hè Tine!’ 't Was Albert's zware stem,
breed ineens over het gesprekkengerucht heen. Zijn donkere kop was vol naar
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haar toegekeerd, een plaagziek spotlachtje om zijn wulpschen mond.
Onwillekeurig rechtte Tine zich. Er kwam altijd afweer in haar houding wanneer
zij tegenover haar zwager stond en nu besefte zij onder de schijnbaar-onschuldige
scherts maar al te goed de hatelijke bedoeling aan het adres van Luuk. Zij voelde
plotseling de aandacht van allen.
‘Hoe bedoel je?’ lokte zij hem uit, effen haar stem en haar oogen.
‘Artistenvolkje....’ lachte hij, ‘daar ga je nu toch ook toe hooren. Zoo'n beetje
nonchalance, dat staat wel hè.... vooral niet letten op dingen waar een ander om
geeft!’
Een spotlachje kwam in Tine's oogen dansen.
‘Je schijnt nogal met kennis van zaken te spreken. Waar heb jij je ondervinding
opgedaan, Albertje? Thuis? Of is je ministerie tegenwoordig zoo artistiek?’
‘Nest!’ lachte hij met een felle glanzing in zijn zwarte oogen.
‘Er loopen nog wegen genoeg tusschen thuis en het ministerie, nietwaar Albert?’
sprak Hermien langzaam, haar wenkbrauwen hoog getrokken boven haar
klein-genepen grijze oogen.
‘Zeker schoonzus,’ schamperde hij, ‘altemaal wegen waarvan eerzame jonge
maagden niet weten.’
Tine voelde de spanning groeien onder het oogenschijnlijk luchtig geschermutsel,
zij zocht naar een bezwerend woord, een grapje dat afleiden zou.
Maar voor zij iets had kunnen zeggen kwam in de plotselinge stilte, die achter
Alberts luide woorden neergeslagen was, het korte, achter zijn gesoigneerde en
beringde hand uitgestooten kuchje, waarmee Jhr. Frans van den Heuvel de Hoogh
zijn belangwekkende mededeelingen placht te introduceeren. Toen zijn hooge stem,
krakerig-onecht van intonatie, met zelfbehagelijke domme langzaamheid:
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‘En u gaat zich zoo heelemaal aan de kunst wijden, Meneer Lorelius?’
‘Ja.’ zei Lucas, zonder de geringste poging tot hoffelijk doen.
‘Zoo zoo, ja ja.... alle respect Meneer, alle respect.. Een héele studie lijkt me dat.’
Tine, half over Dickie heengebogen, oogde verstolen naar Luuk. Zij voelde zich
verkrimpen van pret om het dwaas-leege van die holle woorden, tegelijk spijtig
bejammerend echter het nu toch weer aangeroerd-zijn van dit precaire onderwerp.
‘Ja, 'n heele studie is 't zeker,’ gooide Jo met haar hard-hooge stem eruit, ‘om er
zonder al te veel honger te komen, hè Luuk!’
Lucas lachte haar toe, zijn gezicht sterk overstraald van die niet te fnuiken
goedgeluimdheid.
‘Waarachtig, dat 's een studie apart. Je zult eens zien wat een economisch talent
ik zal ontwikkelen!’
‘'n Honger-physionomie stàat anders wel bij een zwierend dasje en losse lokken.’
spotte Albert grof.
‘Nee beste jongen,’ zei Lucas glimlachend rustig, zijn lippen even spotkrullend,
‘dat 's uit den tijd. Jouw artistieke aanvoeling is niet up-to-date, zwager.’
‘Gà je nu je haar laten groeien, Luuk?’ vroeg Lize, meegaand in de overslaande
spotlust der anderen, gretig uitend haar geringschatting voor wat zij vond Lucas'
krankzinnige daad.
‘Jij moet maar zeggen als je 't lang genoeg vindt, Lijsje.’ lachte hij gul haar
plaagzaam in 't gezicht.
Zij ergerde zich en zweeg.
‘Als je eens een vennoot noodig hebt....’ Nico, kwajongensachtig, tikte met zijn
wijsvinger aan zijn rechterslaap als een bedelaar aan zijn pet.
‘Neem ik jou toch niet.’ sneed Luuk zijn woorden af. ‘Trawanten van Mercurius
blijven buiten den Muzentempel.’
‘Maar de duiten van Mercurius, die mogen er wel binnenvallen, als 't zoo gevalt,
hè?’ zei Nico geraakt.
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‘Als 't zoo gevalt, ja....’ lachte Lucas frank. ‘Maar meestal strooit Mercurius ze daar
niet.’
Tine, nog bezig met Dickie, die wat knoeide met zijn boterhammetje, schijnbaar
niet luisterend, maar in waarheid gespannen-aandachtig, voelde haar wangen gloeien
gaan. Bah, hoe klein toch, zoo allemaal tegen éen! Als een troep honden, die met z'n
alle er éen aanvielen en probeerden dood te bijten! Langzaam lichtte zij haar oogen
op, die zwaar voelden, zag den kring rond.... Charles, het trekje van dédain om zijn
dunnen mond, leunde in zijn stoel terug, liet, schijnbaar ongëinteresseerd het gesprek
aan zich voorbijgaan, zijn grijze oogen koel onder de hooggetrokken brauwen. Ook
haar vader zweeg, strak en norsch, met slechts aandacht voor zijn eten. Blijkbaar
achtte hij het onderwerp te onverkwikkelijk om het met spot en grap te bespreken.
‘Hm.... ahem....’ kwam weer het introduceerend kuchje van Jhr. van den Heuvel,
en zich recht tot Lucas wendend met de onbevangenheid der dommen, en met zijn
zoetig lief-welwillend lachje, als was heel dat kortflitsend gesprek vol half-verholen
heete hatelijkheid en kort-luchtig verweer glad aan hem voorbij gegaan, zei hij
gewichtig, op zijn geaffecteerd toontje van gëinteresseerd-zijn:
‘Ik heb onlangs iets van u in “de Gids” gelezen, Meneer Lorelius.’
Tine oogde naar Luuk, snel en vluchtig. Man schei toch uit met je gezeur! dacht
ze, plotseling fel-kregel.
Om Lucas' lippen trok een vluchtig spotgrimasje, in zijn oogen was even een
twinkeling.
‘Zoo Meneer van den Heuvel,’ intoneerde hij met beteekenisvolle langzaamheid,
‘leest u “de Gids”?’
‘Eh.... dat wil zeggen.... niet geregeld natuurlijk. Daartoe ontbreekt mij door teveel
andere bezigheden de tijd. En bovendien, die moderne Hollandsche literatuur, die
trèkt mij niet erg.... dat is toch altijd niet wat de buitenlanders kunnen, nietwaar?
Maar anders.... eh.... voor veel heb ik wel degelijk waardeering natuur-
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lijk.... Over uw stuk in “de Gids” las ik in “de Nieuwe Rotterdammer”....’
‘Ah juist!’ lachte Lucas frank, ‘U las dus alleen een uittreksel!’
‘Dat wil zeggen.... eh....’ De ander kleurde, zocht. Maar voor hij het reddende
woord gevonden had, riep Gerry over de tafel heen:
‘Gut Luuk, ik wist niet dat je al zoo beroemd was dat ze over je in de kranten
schrijven!’
‘Dat 's dan nog een meevaller hè!’ spotte Lucas.
‘De Gids,’ informeerde voorzichtigjes Albert - en Tine hem stilletjes beschouwend
viel het op hoe onbeduidend en dom zijn mooie kop werd, wann er hij ernstig trachtte
mee te praten over wat buiten zijn gezichtskring lag - ‘is dat niet dat tijdschrift van
al die rare nieuwigheden?’
‘Je bedoelt natuurlijk “de Nièuwe Gids”’, spette Lize. ‘Een klein abuis!’
‘De Nieuwe Gids’, begon gewichtig Jhr. van den Heuvel, die zich van zijn korte
verwarring had hersteld en met een nieuwe belangwekkende opmerking zijn gezag
ging heroveren, ‘“de Nieuwe Gids’ heeft afgedaan. Dat is zooals Meneer de Waele
opmerkte, het tijdschrift van de rare nieuwigheden geweest. Hèt literaire tijdschrift
blijft ‘de Gids”.’
‘Nou, daar ben jij dan goed mee, Luuk!’ dolde Gerry over de tafel heen naar hem
toe.
Meneer van Beveren rechtte zich op zijn stoel. Een malicieuse flikkering doorflitste
zijn grijze oogen. 't Was nu genoeg, vond hij, al die belangstelling voor dien jongen....
hij zou zichzelf nog wonder gewichtig gaan vinden. En in de oogenblikkelijke stilte,
waarin over deze kwestie nog een woord, een weerwoord zou kùnnen vallen, sneed
hij deze mogelijkheid absoluut en voorgoed af door de rustig-overheerschende
stelligheid waarmee hij het woord nam, en zich tot Nico wendend, sprak:
‘Heb je gezien, Nico, wat een vinnige loonactie de metaalbewerkers aan 't voeren
zijn?’
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Nico talmde even, overrompeld door deze onverwachte wending en door zijn
schoonvaders rustig-sterk tot zich trekken van de algemeene aandacht, waarvan hij
echter, schrander genoeg, de bedoeling gauw doorgrondde. Welja, dat geleuter over
boekies dat had nou lang genoeg geduurd.
‘Ja.... in de metaalindustrie niet alleen.’ antwoordde hij met zakelijke belangstelling
nu. 't Kon hem eigenlijk zooveel niet schelen, al dat gedonderjaag, maar je moest
den ouwen baas geen onverschilligheid toonen op dat punt en nu hijzelf weer in den
handel ging nog minder. En 't was altijd zaak hem te vriend te houden. Hij keerde
zich geheel naar hem toe. ‘'t Is overal zoo'n beetje aan 't gisten, in de bouwbedrijven
ook al. Zelfs bij ons schijnt 't aan 't broeien te zijn geweest, maar dat heeft de ouwe
heer aardig gauw den kop ingedrukt. 't Zou dan ook wel een eeuwig schandaal geweest
zijn als ònze lui aan die grappenmakerij hadden meegedaan, lui die op zulke
arbeidscondities werken!’
‘Och, die dupeeren je soms 't ergst,’ antwoordde Meneer van Beveren
rustig-smalend. ‘Zie maar eens bij Van der Weijden & Boutendijk, een model-fabriek,
nietwaar? 'k Weet precies hoe 't daar toegaat, wat de loonen zijn, wat er van de lui
geëischt wordt. Dat is eenvoudig ideaal. En wat doet 't tuig? De eerste gelegenheid
de beste grijpt 't aan om te chicaneeren en een soort afpersingscampagne tegen de
Directie op touw te zetten. En ze hadden hun tijd prachtig weten te kiezen, de Heeren!:
groote drukte en gebrek aan geschoolde werkkrachten. Toen kwamen ze met hun
eischen voor den dag: meer loon, korter werktijd en anders staken. En ze wìsten hoe
de andere partij aan handen en voeten was gebonden.... 'n staking op dat moment
zou een verlies van tienduizenden hebben beteekend.’
Lucas boog zich over de tafel heen naar Meneer van Beveren toe, een levendige
belangstelling, een plotseling fel-meeleven overglansde zijn gezicht en voor Nico
antwoorden kon, zei hij zacht en snel:
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‘Maar u kunt de menschen toch niet kwalijk nemen dat zij om te slagen het oogenblik
kiezen dat het meeste succes belooft?’
‘Ze hadden daar waarachtig niet naar verbetering te streven! Nergens werken de
lui onder zulke condities als daar. Wou jij zoo'n boevenstreek nog goedpraten?’
‘Wanneer er zooals u zegt een winst op het spel stond van tienduizenden, dan was
een eisch van hen die met hun werk zoo'n winst mogelijk maken toch zeker niet
onlogisch.’
‘Och onzin!’ kwam Nico kort en kregel. ‘Dat is 't niet. Zoover kijken die lui niet
eens. Denk je dat de meeste werklui loonacties voeren en staken omdat ze 't zoo
noodig hebben? Nonsens, alleen uit lust tot chicaneeren, om zich in hun bête
eigenwijzigheid te verzetten tegen wat ze boven zich voelen. En dan 't lolletje van
een staking: 'n tijdje niet werken, te eten krijgen ze toch wel. Wat hebben ze erbij te
verliezen? Niemendal!’
Bitterheid vlijmde om Lucas' mondhoeken, verdonkerde de glanzing van zijn
oogen. In zijn stem trilde ingehouden de hartstochtelijke bewogenheid.
‘Dacht jij waarachtig dat een staking op touw gezet wordt om een lolletje?
Misschien dat een paar kwajongens die er niets bij riskeeren er voor een pretje aan
meedoen, maar voor de groote massa is 't bittere ernst. Heb je er wel eens over
nagedacht wat zoo'n staking een beroerdigheid beteekent voor de lui, al worden ze
gesteund, wat 'n zorgen en opofferingen, moreele niet 't minst?’
‘Dat schuiven ze zich dan toch allemaal zelf op den hals.’ weerde Nico in luchtige
onnadenkendheid.
‘Nee,’ zei Lucas ingehouden fel, zijn oogen vlammenddonker in zijn bewogen
gezicht, ‘dat schuiven de anderen ze op den hals, die alle levensmogelijkheden voor
hen afknijpen. Niet de proletariër is oorzaak van den strijd maar de kapitalist.’
‘Lucas wil het geld verdeelen, dat we allemaal evenveel hebben.’ spotte Albert
de Waele met een sarrig lachje over zijn dom-mooi gezicht.
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‘Hm.... gelijkheid is een utopie natuurlijk.’ constateerde Jhr. van den Heuvel geleerd.
‘Gelijkheid.... wie zou 't verlangen op die manier? Die gelijkheid zou zich trouwens
toch niet kunnen handhaven. Maar wel kan een mensch redelijkerwijs eischen: gelijke
geluksmogelijkheid, gelijke levenskans voor iedereen.’
Meneer van Beveren haalde de schouders op, schamperheid doorlichtte zijn oogen,
verneep de hoeken van zijn dunnen mond onder de optrillende grijze snor.
‘Theorieën!’ smaalde hij.
‘De meesten hebben 't heusch zoo kwaad nog niet.’ zei De Waele, als immer wat
onnoozel tastend naast het onderwerp. ‘Maar er wordt altijd zoo hard geklaagd onder
het arbeidersvolk; in ambtenaarskringen, waar de levenseischen zooveel zwaarder
zijn, daar nijpt het dikwijls heel wat erger. Die menschen hòeven zooveel niet te
verdienen, ze hebben veel minder noodig dan wij.’
Een trillende bewogenheid die zijn oogen verwijdde, zijn bloed deed gloeien, zijn
spieren vreemd doortrok, oversidderde Lucas' gezicht. Zijn oogen brandden fel in
die van De Waele.
‘Hebben zij dan niet hetzelfde recht als jij en ik op wat de aarde te geven heeft
aan eten en drinken en geluk en genot? Als die d'r buik maar vol hebben, denk je,
hè? 'n Hap eten en wat drinken en verder maar werken, werken om 'n ander rijk te
maken. Je zou een raar gezicht zetten, denk ik, als dat jouw portie was!’
‘Werken is toch geen ongeluk, Meneer Lorelius.’ zei Jhr. van den Heuvel
zoetsappig. ‘Dat moeten we toch allemaal!’
‘Juist,’ zel Lucas, inhoudend zijn breed uitgolvende ontroering. ‘Dèden we 't ook
maar allemaal! Maar er zijn er altijd nog duizenden en duizenden die liever anderen
voor zich laten werken. En juist dìe vinden het lekkerste eten op hun bord en de beste
plaatsen in de wereld. Waarom werkt ù niet, Meneer van den Heuvel?’
Lucas zag zijn schoonvader een beweging maken als
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van zwijgend verzet. Maar zoo strak-recht, van zijn innerlijke heersching omstraald,
zat hij, wachtend het antwoord van den ander, dat hij voelde iedere interruptie, ieder
verzet woordloos te kunnen weren.
‘Ahem.... niet werken is het woord niet.... ik heb toch wel degelijk mijn besognes
nietwaar?’
‘De besognes van een fabrieksarbeider of van een mijnwerker zijn wel van
eenigszins anderen aard, vindt u niet?’ vroeg Lucas snijdend-kalm.
‘Maar Meneer Lorelius, we hoeven toch niet allemaal mijnwerker te zijn! Mijn
maatschappelijke positie staat mij nu eenmaal toe om te leven.... zonder.... eh....
bizonder maatschappelijk werk te doen.’
‘Hoe komt u aan die maatschappelijke positie, Meneer van den Heuvel?’ vroeg
Lucas met de aanzweeming van een glimlach rond zijn bewegelijken mond.
De ander sperde de oogen wijd.
‘Eh.... door mijn geld.... door wat nu eenmaal mijn eigendom is natuurlijk.’
‘La propriété c'est le vol, Meneer van den Heuvel!’ zei Lucas rustiger in het nu
uitdeinen van zijn bewogenheid, ‘denkt u daar maar eens over na.’
‘Dat is een phrase die ik nooit goed begrepen heb.’ zei de ander een beetje kort.
‘'t Onaangename laat zich ook nooit zoo gemakkelijk begrijpen.’ glimlachte Lucas.
‘U zoudt 't misschien beter vatten als u.... tot de bestolenen behoorde.’
Er ging een ritselig geschuifel rond de tafel, waaraan het stil was geweest rond de
heftigheid van het gesprek heen. Wiesje, naast haar grootmoeder, aan wie ze, ter
afleiding van wat haar verveelde, van alle lekkernijen te snoepen had gevraagd tot
zij niet meer lustte, zeurde nu om op te mogen staan, liet zich alvast afglijden van
haar stoel. Meneer van Beveren, strak, schoof zijn bordje weg, veegde zijn snor met
zijn servetje.
Charles, uit zijn luie rust, richtte zich op.
‘God lui, schei toch uit! Hoe kan jelui je zoo druk

Onze Eeuw. Jaargang 19

310
maken over 'n abstractie? Hier, wil je rooken?’ Hij presenteerde zijn sigarenkoker.
‘Een abstractie....’ zei Lucas, ‘'t Hangt er maar van af onder welk gesternte je bent
geboren om een ding te zien als een abstractie of als een rauwe werkelijkheid.’
Hij sneed het puntje af van zijn sigaar, rustig. Al de hartstochtelijke heftigheid
waardoor hij zich zooeven met wellust had laten doorwoelen, was geluwd. Het liet
een gevoel van weldadige matheid, van bevredigd-zijn in hem na, toch zeurde
flauwtjes daaronder het besef, dat hij heelemaal niet had gezegd wat hij eigenlijk
had willen en moeten zeggen, dat 't alles maar half was geweest en ernaast. Toch
kon hij nu wel met een glimlach rondzien over die allen, die hij daarnet, in éen heftig
moment, had kunnen beuken met zijn haat.
‘Lucas....’ murmelde naast hem Mevrouw van Beveren's zachte stem.
Hij wendde zich schielijk naar haar toe.
Glimlachend zag zij naar hem op, twee roode kleurtjes brandend op haar vale
wangen, in haar oogen, om haar mond, de zachte vriendelijkheid worstelend met de
bestendige moeheid.
‘Praat nu maar niet meer over die dingen,’ fluisterde zij, ‘dat gehaspel.... het geeft
toch niets.... ik vind het zoo verdrietig.’
Een warm medelijden doorvloeide hem met haar zielige weerloosheid. Hartelijk
boog hij het hoofd naar haar toe.
‘Arme Mamaatje, we hebben 't veel te druk gemaakt voor u.’
‘Och.... zoo erg is 't niet, jongen.’ zei ze lief.
Hij vouwde zijn hand over de hare, die klein en beverig op het servet lag.
‘Bent u erg moe?’ vroeg hij innig.
‘'t Gaat nogal.’ probeerde ze luchtig te zeggen met een lachje.
‘Aanstonds gaat u een uurtje rusten hoor!’ commandeerde hij meesterig, wat haar
een warm dankbaar ge-

Onze Eeuw. Jaargang 19

311
voel gaf om zijn zorg voor haar, ‘'k Zal 't Tine zeggen.’
Zij knikte hem toe. 'n Lieve jongen was hij toch. Spijtig dat het altijd harrewarren
was met de anderen. Hij dacht zoo anders dan zij allemaal en hij verborg dat nooit....
daar was hij dan ook een te eerlijke vent voor. En misschien was 't ook wel goed wat
hij zei.... ja, dat geloofde ze zelfs wel.... al begreep ze niet alles. Veel meer hield ze
van hem met zijn lieve kinderlijke hartelijkheid, dan van Nico of van Albert.
‘Je hebt niet veel gegeten met al dat gepraat.’ zei ze, zorgend. ‘Toe, neem nu nog
een lekker peertje.’
‘Dank u,’ zei Lucas, ‘ik heb heusch genoeg gehad.’
‘Zeg jongen,’ fluisterde Mevrouw, hem dichter naar zich toe trekkend.
‘Ja?’ vroeg hij, zich overbuigend.
‘Heb je nu al naar je Moedertje geschreven.... over.... je weet wel....?’
Hij glimlachte om haar schroom bij het aanroeren van dit voor haar nog altoos
erge, toch was er ook een lichte hinder in hem om het herinnerd worden aan dien
brief van zijn moeder, die een nu wel half vergeten maar toch niet geheel uitgevochten
twijfel in hem gewekt had.
‘O ja,’ antwoordde hij, ‘verleden week al.’
‘En.... wat zei Moeder.... ervan? Was ze terneergeslagen?’
‘Och,’ ontweek hij, ‘enthousiast was Moeder niet, nou ja, dat spreekt. Maar.... nu
ja, Moeder weet wel dat ik in geen zeven slooten tegelijk zal loopen.’
Zij zweeg, zag peinzend voor zich uit, moe, oud. Toen vroeg ze zacht:
‘Moeder is nog altijd flink nietwaar?’
Hij raadde haar gedachtengang.
‘Ja.’ zei hij. En toen, als troostend: ‘Maar ze heeft ook altijd een stil en gemakkelijk
leven gehad. Geen zes kinderen zooals u.’
‘Nee,’ peinsde ze, met weer dat mild-dankbare gevoel om zijn begrijpen, ‘dat is
zoo.’
De tafel raakte nu ontredderd. Meneer van Beveren,
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met Albert en Van den Heuvel discussieerend, was naar de achterkamer gedrenteld;
achter de breede glas-deuren lag de sterk bezonde najaarstuin met de gele vlamming
van de zonnebloemen tegen het heiningbruin.
Lucas zag naar het andere tafeleinde, naar Tine. Zij zat, haar gezichtje overglansd
van haar lichten lach, over Dickie heengebogen, rolde zijn servetje op en het kind,
fluisterpratend, babbelde zacht en druk aan haar oor.
‘Wàt gaan we dan spelen Tante?’ vroeg hij, dicht tegen haar aankruipend.
‘Met de legkaarten.’ zei Tine, neerziend in zijn wijdernstige blauwe kijkers.
‘Wat is dat?’ zong zijn stemmetje verwonderd. Hij sloeg zijn armpje om haar hals,
zijn bolletje vlak bij haar gezicht. En weer gloeide warm dit innige geluksgevoel in
haar op. Haar oogen, stralend-innig, zochten Luuk en het zong, bewust en diep,
bonzend door haar heen: zoo een kind van hem! En zijn stil glimlachend kijken was
als een streeling van dit intieme voelen in haar.
‘Ik zal 't gaan halen Dickie.’ zei ze. ‘Het doosje ligt boven in de kast. Maar ik moet
't even zoeken hoor.’
‘Heelemaal boven Tante? Mag ik mee?’ bedelde hij.
Tine was al op. ‘Nee blijf jij maar hier. Tante is zoo terug.’
En Dickie, opgewonden eensklaps in het vooruitzicht van het wonder, juichte:
‘O Omaatje.... Oom Luuk! Ik krijg een legkaart van Tante Tine!’
‘Daar bof je bij baas!’ lachte Lucas, terwijl hij het spartelende kereltje hoog boven
zich tilde, dat het kraaide van pret en angst beide.
Boven, voor haar kast geknield, zocht Tine. Wat 'n rommel, knorde ze bij zichzelf,
't wordt tijd dat ik weer eens ruimen ga. Nou ja.... als ik eens niets anders te doen
heb. En dat komt toch nooit, dacht ze ironisch erachter. Eindelijk, hier had ze wat
voor Dickie het wonder beduidde.
Toen zij de deur van haar kamer achter zich sloot, zag
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zij Albert's hoofd boven de trap uitkomen. Verwondering, ergernis ook om wat zij
al vermoedde, kropen in haar op.
‘Wat doe jij hier?’ vroeg ze, weinig vriendelijk.
Hij stond nu boven, hoog en breed tegenover haar rankheid, een spotlachje krullend
zijn verleidelijken mond, in zijn mooie oogen die flirtzieke zinnelijke twinkeling,
die haar toch niet imponeerde.
‘Ik dacht dat je Dickie hier had.’ loog hij opzichtig, zonder zich trouwens de moeite
te gunnen van een schijn van waarheid aan zijn woorden te geven.
‘Dickie is hier niet, dat weet je best.’ beet Tine bits.
‘Katje!’ lachte hij rustig en deed een stap naar haar toe. ‘Enfin, ik mag je wel zoo.’
Glimlachend zag hij op haar neer. ‘Zeg Tine, weet je wel, dat je verdomd mooi bent
zoo met die booze oogen en dat trotsche bekje.... en dan die hals uit die japon! God
meid, wat 'n hals heb jij!’
‘Dat hoef jij me niet te vertellen, dat doet een ander wel.’ snibde Tine gebelgd en
toch haars ondanks een glimlach verbijtend om haar eigen antwoord.
‘Ja hè, die rebelsche vent van je! Je mag hem wel gauw temmen, katje, anders kon
't wel eens te laat zijn.’
‘'k Geloof, dat er aan jou meer te temmen valt!’ kaatste Tine vaardig. Ze deed een
schrede naar de trap. ‘Kom, laat me eens door. Ik kan den heelen middag niet hier
met jou blijven praten.’
Hij trad een stap terug, liet haar voorbijgaan. Maar voor zij bij de trap was greep
hij, achter haar, plotseling haar beet, zijn handen, onder haar armen door, schoven
over haar borst en met een fellen ruk haar aan zich trekkend, zoo, perste hij zijn
gulzigen mond op haar nek en zoende haar.
Een flits-kort oogenblik stond zij roerloos; verbluft, geslagen door zijn niet
vermoeden brutalen durf. Toen gaf het plotseling besef van zijn handen, met zachten
klem over haar borst grijpend, zijn warmen zoenenden mond in haar hals een gevoel
van weeën walg en, als
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gestoken, hem wegduwend met een ruk waarvan de hevigheid haarzelf even wankelen
deed, beet ze hem toe, dempend haar felheid om beneden:
‘Bah! Wat ben jij toch een minne vent!’
Zij leunde op het traphekje, zwaar ademend en zag hem aan met oogen donker
van weerzin. En hij stond daar tegenover haar, zijn zware lijf trillend-onbewegelijk,
zijn oogen troebel-glanzend, zijn roode kop wat gebogen of hij zich maar nauw
beheerschen kon en haar wel zóó weer wou aangrijpen. Maar zulk een sterke afweer
was er in haar kijken, dat allengs zijn houding verrustigde, de heete strakheid week
uit zijn oogen. Hij rechtte zich, streek over zijn snor, waaronder de witte tanden in
een glimlach bloot kwamen. En laconisch zei hij:
‘Nou nou, een beetje minder heilige verontwaardiging is ook goed hoor.’
‘Ja pas maar op!’ schamperde Tine. ‘Je mocht eens bederven van een teveel. Dat
zou zonde zijn.’
‘Zeker poesje, dat zou 't ook. Er zijn er meer die dat zeggen.’ Hij glimlachte
onverstoorbaar.
Tine voelde haar afkeer groeien. Zij haatte hem in dit oogenblik niet om zijn brute
zinnelijkheid, zijn grof en onscrupuleus botvieren van zijn lust, maar om zijn glimlach,
zijn afschuwelijken, onverdelgbaren, lieven, laffen glimlach. Zij had hem willen
slaan met haar vuisten in zijn gezicht, zij had hem willen toeschreeuwen het
hoonendste, grievendste, wondendste, dat gezegd kon worden, als ze maar dien
hatelijken glimlach zag verdwijnen. Maar een gevoel van onmacht omdat zij noch
hem kon slaan, noch een zoo striemend woord vinden, dat hem treffen kon, sloeg
een plotselinge kalmte in haar. Zij wendde zich van hem weg. Dan deed ze een pas
naar de trap, aarzelde in een dadelijk vaardig wantrouwen, maar hij trad terug en op
een toon die naar hoogheid streefde, zei hij:
‘Ga je gang. Ik zal je niet meer aanraken, dat verzeker ik je.’
Die verzekeringen van jou!’ smaalde Tine en ze
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gooide haar hoofd met zoo hevig-schamper gebaar achterover, dat de krullen rinkelden
langs haar ooren.
En terwijl zij de trappen afsnelde met nog in haar de onversmoorde ergernis om
Albert's onduldbaren tergenden glimlach, zong 't plotseling door haar heen: Luuk!
met een hunkering van teederheid en verlangen. En zij zàg zijn gezicht zooals 't
geweest was daarstraks aan tafel, wit van ontroering met de vlammende oogen toen
hij het beste uit zichzelf beleed en verdedigde, zacht van innigheid, toen hij zich
overboog naar haar moeder. ‘Luuk!’ prevelden haar lippen.
In de huiskamer, waar ze de koffietafel al vond afgeruimd, duwde ze Dickie het
doosje in de handjes. Hij zag glansoogend tot haar op. ‘Gaan we nou....?’
‘Dadelijk vent,’ zei ze haastig, en rondziende: ‘waar is Oom Luuk?’
‘Weet ik niet....’ zong hij, een vingertje op het kleurige prentje van het deksel.
‘Tante, gaan we nou...?’
‘'k Geloof dat hij in den tuin is kind.’ zei Mevrouw van Beveren, maar Tine had
al gezien: Luuk in den achtertuin bij de zonnebloemen.
Haar oogen glansden hem tegen toen hij zich omwendde naar haar vlugge schreden
over het grint.
‘Lukie!’ ze drong tegen hem aan, voelde in het koesterend-weldadige besef van
zijn nabijheid dat ze ontdaan toch nog was.
Hij boog zijn hoofd naar het hare, zocht in haar oogen.
‘Wat is er vrouwke?’
‘Niets,’ jokte ze blozend, ‘ik verlangde zoo om eens even bij je te zijn. Het is den
heelen dag zoo druk om ons heen.’
Er was een licht beschaamd gevoel in haar, maar niet om het leugentje. Het flitste
door haar heen: Is het mijn eigen schuld dat Albert...? Lok ik uit wat hij doet doordat
ik nooit strak en onverschillig genoeg tegen hem doe? Ik heb er wel eens pret in als
ik zie dat hij mij aardig vindt.... en zeg wel eens dingen die.... och nou ja.... Zij zuchtte
even. Het was nu, in Luuk's nabij-
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heid, dat dit klaarder en zuiverend besef haar doorvaren kwam.
Hij had zijn arm om haar heengelegd, zij voelde de zachte streeling van zijn
vingertoppen langs haar bovenarm. Sprakeloos, bewust, onderging zij het, liet de
zoete gewaarwording door haar heenstroomen. Een weeke warme hunkering golfde
in haar op. Zij zuchtte even, triest in een plotseling besef van ontbering.
‘Jongetje....’ vleide ze zacht.
‘Ja?’ vroeg hij fluisterend.
‘Gaan we straks, na 't eten, als 't een beetje rustig is, een eindje den weg op samen?
't Is zoo heerlijk buiten en we hebben mekaar zoo weinig gezien den laatsten tijd.’
‘Natuurlijk.’ beloofde hij en zoende haar vingers, die in zijn hand lagen en voelend
de onuitgesproken plotselinge triestheid van haar wezen, zei hij zacht:
‘We zijn toch altijd bij mekaar, al zien we mekaar ook niet voortdurend, Tineke?
Ja toch?’
‘Ja,’ murmelde ze, ‘maar....’
Hij drukte haar vaster tegen zich aan, fluisterde innig:
‘Stil maar, ik weet 't wel lieveling.... we zullen hard ons best doen, dat we gauw
altijd samen zijn.’
Ze knikte hem toe, sprakeloos, met natte oogen. En in haar zong weer die diepe
orgelende blijdschap, die durend was - al hoorde zij haar niet immer - onder alle
gewaarwordingen en gedachten.
***
Strak-regelmatig klonken hun gelijke passen over den harden weg. Zij liepen met
den wind in den rug rustigvlug in de kalme stuwing. Over de lage landen lag het
zware duister, maar boven hun hoofden, achter de al dun geworden warring van
takken en blaren was de lichte luister van den sterren-doorvonkten nachthemel. Links
van hen, boven den horizon, waarde een vage lichtschemer, die het rijzen der maan
aankondigde.
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Zij gingen met de armen om elkaar heengelegd en spraken weinig. Tine had alleen
een mantel omgeslagen, haar haren wuifden zachtjes op den wind.
Zij had heel dien middag, uitziend naar dit uur van hun samenzijn in den avond,
gezonnen op al die gedachten die in haar kwamen en gingen en die zij uit wilde
spreken; het was zoo vol in haar geweest en warm van een drang om te praten saam
in een zoete vertrouwelijkheid, maar nu in de koele donkere effenheid van den avond
was een stilte wijd en klaar, in haar neergezonken, leken alle gedachten vergleden
en vervluchtigd.
't Was Lucas die de lange stilte brak, aarzelig, als zocht hij de woorden die het
moeizaam overdachte vorm moesten geven.
‘Van de week, heb ik gedacht.... of de volgende week, als ik verhuisd ben.... dat
is misschien nog beter.... dan zal ik eens op stap gaan.... een paar lui spreken: Leo
Martynse en De Vries, ja.... en ook den ouwen Hazenkamp.... allemaal krantenlui,
dat weet je. Ik wil eens zien wat ik gedaan kan krijgen.’
Het was even stil. Tine voelde de plots aanstormende gedachten in een wilde
warreling door zich heenvaren, even, dan legde het zich weer. Zij wendde het hoofd
opzij, vraagde voorzichtigjes:
‘Wou je dan nu al....’
‘Ja,’ viel hij snel in, ‘nu dadelijk. Al dat gedraal dient nergens toe. Van zuiver
literair werk alleen kan ik 't toch niet bolwerken, dat hoef ik niet eens te probeeren.
En ik wil mijn leven maar liefst dadelijk zoo instellen als 't worden moet. Ik kan
immers toch den heelen dag niet aan mijn boek werken!’
Tine streelde zijn hand die om haar heup heen lag.
‘Vindt je 't dan niet naar, dat krantenwerk? Zie je er niet tegen op?’
‘Ik zie nergens tegen op’, zei hij hevig en kort en zijn hoofd had weer dat
overmoedig gebaar, dat de stijging van zijn gedachten begeleidde. ‘Ik voel, dat ik
alles zal kunnen en dat alles me gelukken zal.’ Toen, zich naar
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haar overbuigend, zachter, zei hij: ‘En dan, het is toch voor mijn vrouwtje, het is
toch voor ons beiden!’
‘Ja.’ fluisterde Tine en weemoed en geluk waren vreemd onontwarbaar in haar.
Boven hun hoofden ging de windruisching sterker door de takken. Zij luisterden
naar het zingen, staag zwellend en verglijdend, woordloos, maar vol melodie. En
hun gedachten vlogen als vrije vogels in de donkere stilte van den avond, vlogen
buiten de beknelling van ruimte en tijd, tastend naar wat nog verre lag.
Toekomst, mijmerde Tine, een wonder leek het, lokkend en beklemmend. Hoe
zou het leven veranderen in vijf, in tien, in een jaar? O, die duizend mogelijkheden
waaraan je niet denken kon zonder stormende bewogenheid, zonder stil-makende
bevangenheid.
Boven den horizon rees de maan, vol, onnatuurlijk groot, wonderlijk
oranje-omluisterd in den avonddamp.
‘Kijk.’ zei Tine alleen.
‘Ja.’ antwoordde Lucas, effen in zijn peinzing. Ononderbroken gleden hun
gedachten voort.
Toen zei Tine - en zij herinnerde zich het al telkens eerder te hebben willen zeggen
dien dag en het evenveel malen weer verschoven te hebben, maar nu eensklaps sprong
het van haar lippen af -:
‘Ger en Niek gaan gauw trouwen. Waarschijnlijk in Januari al.’
Lucas hield zijn pas in, zag Tine aan in de duisternis.
‘Wàt zeg je?’ zei hij verwonderd, ‘Hoe komt dat zoo ineens?’
Tine deed het verhaal, het verrukte verhaal van Gerry, dat haar enkele avonden
geleden in de wondbaarheid van haar ontwrichte voelen met zulk een plotselinge
onredelijke pijn had doorvlijmd. Nu kon zij erover spreken als over iets dat haar niet
deren kon, dat zelfs nog wel haar welgezinde belangstelling kon hebben.
‘Moeder vindt 't wel prettig,’ vertelde ze, ‘een getrouwde dochter in de stad.... Ze
is 't altijd wat jammer blijven vinden dat Jo indertijd naar den Haag ging
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toen ze trouwde. Ja, ze verheugt er zich op, dat weet ik wel, al spreekt ze er niet veel
over tegen mij en ook niet zoo erg vrijuit. Ik begrijp 't wel.... ze denkt dat 't me
hinderen zou, die goeierd!’
Lucas antwoordde niet dadelijk; toen, terwijl zijn arm vaster om haar heen ging,
fluisterde hij aan haar oor:
‘Zeg Tineke, je zei dat je zulke nare dagen had gehad, dat je zoo in de put had
gezeten.... Was dat hierom? Om dit contrast met ons? Heeft dit je gehinderd?’
‘Eerst wel even,’ bekende Tine eerlijk. ‘Maar toen was ik al in die ellendige
stemming. En juist daardoor hinderde 't me, doordat ik zoo down was en zoo moe....
toen was ik heelemaal weerloos tegen zulke dingen .... tegen alles eigenlijk. En ik
bekeek 't heelemaal verkeerd, heel anders dan ik 't nu doe. Want nu doet 't me niets
meer. Nu vind ik 't leuk voor Ger en verder niets.’
‘Dan is het goed,’ zei hij, ‘anders.... ik kan 't me begrijpen dat je.... ikzelf, daarnet,
toen je 't me zei.... 't schokte me toch even ....’
Tine zag naar hem op, speurde naar zijn gezicht in de duisternis.
‘Was je er heusch even door gehinderd Lukie?’ vroeg ze met een zacht lachje is
haar stem. Het gaf een innig even-ontroerend gevoel in haar, dit weten dat hij hier
toch niet boven stond, boven die kleine plagerige speldeprikken van het leven, dat
hij ook wel zijn kon even klein als zij zichzelve wist.
Hij lachte. ‘Nu val ik je zeker erg tegen hè?’
‘Nee mee,’ lachte Tine snel. ‘Ik dacht soms wel eens dat je daar zoo'n beetje
onkwetsbaar voor was, voor zulke stootjes.’
‘Ik ben nergens onkwetsbaar voor.’ antwoordde Lucas met een trilling van
plotselinge bewogenheid in zijn toon, waarin lag de spot om het besef van eigen
kleinheid, maar ook de donkere weemoed. ‘Het leven heeft soms met allerlei stomme
kleinigheden vat op me.’
‘Gelukkig.’ mijmerde Tine, ‘'t Zijn nare menschen die zoo onaandoenlijk zijn voor
alle dingen.’
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De weg maakte nu een scherpe bocht naar het Oosten. De maan, die, nu hooger
gestegen, vol uitlichtte in de donkere helderheid van den nacht, hing als een
scherpbelijnd rond lichtvlak in de bleek transparante, daar sterlooze lucht, waartegen
de strak-zwarte boomsilhouetten roerloos-levend afstonden. Zwijgend-gelijktijdig
keerden zij, als bij afspraak.
‘En dan,’ zei Tine zachtjes na een zwijgen dat niet dan de voortzetting van hun
spreken leek, ‘voor ons komt 't toch ook, al is 't dan een beetje later. Nu zie ik dat
weer zoo goed, maar van de week kon ik nergens meer aan gelooven.’
‘Ja,’ zei Lucas, ‘het komt. En gauwer dan je nu nog denken durft.’ Zijn oogen
wijd en stralend zagen recht vooruit in den nacht, om zijn mond was de glimlach van
die sterk zijn en weten.
‘Ik heb eens nagedacht.... van den zomer, in 't voorjaar misschien, hoop ik mijn
boek af te hebben. Ik wou zien 't ergens onder dak te brengen, in een tijdschrift of
zoo, voor ik een uitgever zoek. Als dat lukt, dan zijn we een heel eind op weg, wijf.
En dan dat andere, die krantengeschiedenis.... iets moet ik hebben waar ik vast op
rekenen kan. Dat geeft steun. Dan zouden we misschien in den nazomer of anders
vroeg in 't volgend voorjaar toch wel kunnen trouwen.’ Hij stond stil, trok haar tegen
zich aan, zocht in het flauw-doorlichte donker haar oogen. ‘Wil mijn wijfje dan
zoolang wel wachten?’
‘Dat weet je wel.’ fluisterde Tine terug.... ‘Ik vind 't niet eens zoo erg lang.’
‘Schattie van me!’ Hij zoende haar voorhoofd, haar oogen die vochtig naar hem
opglansden, haar warmen gevenden mond.
‘Wat zullen we 't goed hebben samen, hè Lukie?’ fluisterde Tine met een glimlach.
‘Zeg, weet je wat ik zoo heerlijk zou vinden?’ fluisterde ze dringend en blij, ‘In een
lief klein huisje te wonen, ergens heelemaal buiten, voor een poos, een paar jaar
bijvoorbeeld. En dan een stukje grond erbij en tuin.’
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‘Dat kan ook wel.’ zei Lucas. ‘Om te beginnen is zooiets wel aardig. En buiten leef
je goedkoop. Maar op den langen duur moet je toch weer terug in het volle leven.’
‘Denk eens Lukie, een lief klein huisje met mooie dingen en veel bloemen, want
die plukken we dan toch in onzen eigen tuin.... en groente uit onzen tuin en
aardbeien.... O jongen, ik kan me niet indenken dat zooiets ooit komen kan!’
Even zweeg Lucas, toen, met een kortafheid die de bewogenheid van zijn woorden
dempen moest:
‘En toch komt 't! Ik zal hard werken, dat 't gauw komt.’
Toen trok Tine zich aan zijn arm omhoog, bracht haar gezicht vlak bij 't zijne en
hakkelde fluisterend, met een zachte beschroomde blijdschap:
‘Lukie, jij hoeft niet alleen.... ik kan ook wel.... Weet je wel dat ik zei dat ik 't zoo
naar vond, dat ik niet ook iets kon doen.... en van de week bedacht ik opeens dat er
tòch wat was.... als ik weer flink verder ga met mijn werk, dan kan ik later lesgeven....
dat helpt toch ook weer....’
Maar een strakheid trok over Lucas' gezicht, in zijn even zwijgen was een
plotselinge stroeve afweer.
‘Daar zou ik nu maar niet op rekenen.’ zei hij een beetje stug.
‘Waarom niet?’ vroeg Tine teleurgesteld, gehinderd ook om zijn eensklaps
veranderden toon.
‘Omdat ik er niet veel voor voel mijn vrouw te zien in de functie van kostwinster.’
antwoordde Lucas stugafgebeten.
Verkilling zonk over Tine's warme denken, over de innigheid van haar blijdschap,
er was een pijnlijke gehinderdheid in haar om dit zeggen van Lucas, terwijl het haar
toch niet recht duidelijk werd waaróm zij zich zoo gegriefd voelde. Ze zei alleen:
‘Bah Luuk, wat kinderachtig van je!’
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‘Waarom kinderachtig? Ik denk dat de meeste mannen wel zullen denken zooals ik.’
‘Niet als ze waarlijk van hun vrouw houden.’ zei Tine snel. ‘Bovendien stel je de
zaak nog onzuiver voor ook. Kostwinster.... dat zou waar zijn als ik alles inbracht
en jij niets. Maar zooals ik 't bedoel is dat heel wat anders. Wanneer we 't eens wat
moeilijk hadden en ik zou op die manier wat kunnen helpen, wat zou daar dan voor
schande in steken? Trouwens, wat kan er ooit voor schande in steken dat de vrouw
meehelpt als je van mekaar houdt en als gelijken naast mekaar staat?’
Tine zweeg even; het begon in haar te klaren. Het besef rees van wat eerst vaag
en ontastbaar in haar was geweest: het waarom van haar diep-innerlijk gegriefd zijn
om Luuk's woorden.
‘Vroeger was dat wat anders,’ zei ze vlug en zacht, ‘toen waren de menschen zoo
anders met elkaar. Toen was de man de baas, die stond boven de vrouw en de vrouw
vond dat wel goed en natuurlijk. Daarom sprak het toen wel vanzelf dat hij alleen
het gezin moest onderhouden en het niet kon hebben dat de vrouw door daaraan mee
te helpen zoo'n beetje zijn gelijke werd. Maar nu.... nu staan we immers niet meer
zóó tegenover elkaar. Nu staan we wèl naast elkaar als gelijken. En daarom vind ik
het heel logisch en billijk dat de vrouw wel degelijk het recht heeft om ook op die
manier iets voor het gezin te doen als dat zoo eens uitkomt. En zie je Luuk, als jou
de gedachte hindert dat ik misschien ook eens iets zal inbrengen dan moet ik zeggen
dat dat niet pleit voor de manier waarop jij onze verhouding ziet.... de verhouding
tusschen man en vrouw bedoel ik.’
Er was een gloeierige warmte in haar wangen, rond haar oogen, of tranen aanwelden
maar niet kwamen en een stekerig gevoel van onvoldaanheid schrijnde om het besef
van dat wat ze voelde slechts onvolkomen en stuntelig te hebben uitgezegd, veel
minder zuiver dan ze het in zich levend wist. ‘Hij begrijpt het natuur-
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lijk toch niet zoo als ik het bedoel.’ dacht ze verdrietig.
Maar Lucas, stilstaand, had eensklaps zijn armen om haar heen. Zijn bewegelijke
trekken hadden zich uit de strakheid van zooeven losgewrongen, het flitste in zijn
oogen.
‘Jij kleine toornende engel der gerechtigheid! Kapittel jij je vent maar. Hij is nu
eenmaal niet wijzer. Maar met zoo'n wijs vrouwtje zal er toch misschien nog wel
iets van hem terechtkomen. Kom geef me eens gauw een zoen!’ Met zijn mond boven
den hare, haar smal gezichtje tusschen zijn handen, wachtte hij. Maar Tine, half
lachend, wrong zich los. ‘Toe dan Lukie.... daar komen menschen.... wees nu toch
verstandig....’
‘Wat kunnen mij die menschen verdommen!’ deed Luuk bruusk, kregel onder zijn
scherts, ‘als ik in Gods vrije natuur mijn eigen wijf nog niet mag zoenen....’
Maar hij liet haar toch los, kwam naast haar loopen, zwijgend nu. Een boer en een
boerin, blijkbaar op weg naar hun naburig dorp, passeerden hen, hun groet klonk op
in de avondstilte.
Maar dan nam hij haar weer, heftig was zijn greep om haar heen en toch teer; Tine
glimlachte, sloot even haar oogen.
‘Zeg eens gauw dat je niet meer boos bent op je jongen, dat je niet meer zoo leelijk
over hem denkt als daarstraks.’ fluisterde hij, zijn gezicht op het hare. ‘Nou dan?’
‘Ik was niet boos op je.’ murmelde Tine terug.
‘Jawel, dat was je wel, je vond je vent een bruut, een tiran, zeg eens of 't niet waar
is. Maar je mag immers alles wat je maar wil, zijn zooals je wil, jezelf zijn. Jij mag
wel geld verdienen als je dat prettig vindt hoor! Al was 't vijfduizend gulden in een
jaar. Is 't nou goed?’
Tine lachte, toch met een spijtig en onvoldaan gevoel.
‘Je maakt er toch maar weer gekheid van.’ zei ze wat stilletjes. ‘En ik sprak heusch
niet in gekheid daarnet.’
En Lucas wist het wel dat zij een anderen toon verlangd had nu en verwacht. Maar
hij wist dien niet te treffen,
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kon niet anders vinden dan dien klank van scherts en lichten spot, waarvan hij wel
voelde dat die haar hinderen moest, toch onmachtig om met een enkel woord te
belijden zijn erkentenis dat haar inzicht zuiverder was dan het zijne, door ijdelheid
beïnvloed. IJdelheid, misplaatste trots, natuurlijk, ze had gelijk, vrouwen voelen
zooiets fijn. Diezelfde trots was het ook alweer die hem nu het rondweg bekennen
van dit belette.
‘Kom lach weer eens en geef je vent 's een zoen.’ fluisterde hij, streelend haar
koele zachte wangen, wat kleintjes na de korte flits van onvertroebeld zelfinzicht.
Tine kuste hem rustig en innig.
‘We houen immers van mekaar,’ murmelde ze, ‘hoe kunnen we dan eigenlijk nog
harrewarren over zulke dingen? Dat komt toch allemaal vanzelf terecht. En als je
van mekaar houdt....’
‘Stil toch vrouwke,’ smeekte hij dringend nu, ‘je had immers gelijk. Ik was een
stommeling, een boerenknul. Zeg nu maar niets meer, hè. Schattie, kindje van me.’
Hij kuste haar dunne vingers die in zijn hand lagen.
Tine glimlachte.
Kind, dat waren zij beiden vaak, maar toch hij meer nog dan zij. Bijna moederlijk
kon ze soms voelen voor hem, kleine jongen als hij haar vaak leek, zooals nu, zoo
plotseling en haast zonder overgang verdeemoedigd van een trotsche
mannenhooghartigheid tot een kinderlijk week, gevoelig zich geven, geheel, aan wat
een ander die hem lief was voelde, wilde.
‘Klein jongetje.’ fluisterde zij ontroerd.
Het was nog in haar dit zacht en mild-ontroerd gevoel toen zij een uur later haar
moeder bij het naar bed gaan hielp.
‘Veel te moe hebt u u gemaakt vandaag.’ knorde zij zachtjes, terwijl zij haar
moeders al zoo dun geworden grijze haar borstelde. ‘Als u vanmiddag ook maar eens
een uurtje had willen rusten.’
‘Och.... 't was zoo gezellig beneden....’ veront-
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schuldigde Mevrouw zich met haar hulpeloos-verlegen glimlachje. Twee felle kleurtjes
vlekten op haar wangen, haar oogen waren donkerder en glanziger dan anders en
zoo, in deze bedriegelijke opgewektheid van haar uiterlijk kon het wel schijnen of
zij gezonder was, beter dan de vorige dagen. Maar Tine wist hoe morgen de inzinking
volgen zou.
In den spiegel zag zij haar Moeders gezicht, zag het glimlachje komen en gaan
om haar moeden mond. Over haar beiden was de stilte.
Toen begon Mevrouw zachtjes te spreken, aanziend Tine's beeld in den spiegel
tegenover haar.
‘'t Zal vreemd zijn wanneer Gerry de deur uit is. Zoo opeens.... en dan.... de
jongste....’
‘Ze blijft dichtbij. U zult haar minder missen dan u denkt.’
‘Ja ja,’ peinsde Mevrouw, ‘dat is wel zoo.’
Een wijle zweeg ze, toen schromend en zacht, zoekend haar woorden:
‘Ik wou zoo graag.... ik had 't zoo heerlijk gevonden voor jou.... als jij.... inplaats
Gerry.... hoe moeilijk ik je ook zal kunnen missen....’
‘Och Moeder....’ weerde Tine zachtjes af.
‘Nu ja, jij bent toch ouder, nietwaar. En ik gunde 't jelui zoo graag.’
Tine kuste haar voorhoofd.
‘Pieker daar nu niet over Moeder, 't komt voor ons toch ook. En nog gauw genoeg,
heusch.’
‘Kind, ik hoop 't.’ zuchtte Mevrouw. ‘Maar....’ zij stokte.
‘Wel?’ vroeg Tine, met een half glimlachje. Zij voelde wel haar moeders
onuitgesproken bezwaar, schuilend achter dit maar.
‘Och.... het kan me zoo verontrusten, die gedachte aan later.... Ik hoop zoo dat
jullie 't goed zult hebben.’
Maar Tine glimlachte zoo rustig en zeker. Het was nu enkel rust en zekerheid in
haar, een heerlijk bewuste zekerheid.
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‘'t Zal alles goed worden met ons.’ zei ze eenvoudig. ‘Ik weet 't, we weten 't allebei.
Want we willen 't allebei. Daarom moet u niet ongerust zijn om ons.’
‘Als ik jullie nog maar gelukkig mag zien samen. Als ik dat nog maar hebben mag.
Laat 't maar niet te lang meer duren kindje.’
Tine boeg zich over haar moeder heen, hielp haar overeind. Om haar mond was
het glimlachje dat wel puur-blij en zorgeloos leek, maar een diepe warme
bewogenheid zong orgelend door haar heen.
En met die vreemde, voor haarzelf onnaspeurbare zekerheid, murmelde zij aan
haar moeders oor:
‘U zult al het goeie dat voor ons komt nog zien en meebeleven. Heusch, gelooft
u me....’
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Gustav Mahler
Door Constant van Wessem.
Een inleiding.
I.
We kunnen het bijna een cultuur-historische taak noemen de muziek van Gustav
Mahler in al haar eigenschappen te onthullen. Geen kunst heeft den geest van diens
tijdperk zoo volledig weergegeven als juist de muziek van Mahler. Nu wij
langzamerhand in staat zullen zijn om wat men noemt ‘de eeuw van het materialisme’,
als achter ons liggend te beschouwen, kunnen wij ook met meer resultaat er in slagen
de figuur uit de evoluties te ontwikkelen en daarnaar scherper te omlijnen. De kritiek,
die op dit werk is gesteld, heeft haar aan den tijd gebonden visies moeten leeren
opgeven, en wij, die reeds half het nageslacht gaan vormen zullen de zwakheden,
waarmede ieder genie met zijn tijd te samen hangt (volgens Goethe) oordeelkundiger
kunnen begrijpen, door ook in die 19e eeuw, dien gigantischen tijd, die ontroert door
het kinderlijk idealisme, dat zelfs - neen juist - de verstandsmenschen niet verliet,
terwijl de overmoed der maatschappelijke cultuur hun intellect met een razende
geestkracht naar dat debacle voerde,
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welks periode het aanschijn van de wereld is gaan veranderen, de muziek op de
breedste basis te plaatsen. Om haar juist te kunnen beoordeelen moeten wij kunnen
erkennen, waarvoor deze muziek er was, en welk onafscheidelijk deel zij van een
algemeene evolutie heeft uitgemaakt. Want ten slotte loopt ook de muziek, zooals
alle kunsten en de wijsbegeerte, als mijngangen door een tijd heen, en zij lijkt voor
de tijdgenooten dan een wijle blind te arbeiden. Dan eerst zullen een reeks
symphonieën de documenten van de menschelijke geschiedenis kunnen zijn. Dan
eerst zal Gustav Mahler, de Bohemer, geboren uit een gemengde familie van Tsjechen,
Duitschers en Joden zijn taak van alarm in de algemeene en breed aanvoelende
menschelijkheid van zijn werken hebben bewezen. Dan zal de tijd voorbij zijn, dat
wij het leven van Mahler zien als dat van een op eigen gelegenheid, afzijdig van de
wereld, in muziek experimenteerend werker, een der vele zonderlingen, die de
bezetenheid der denkbeelden muzikale proeven deed nemen op de kosmos.
Laat mij eerst die paar biografische bijzonderheden geven, die over zijn aan voorvallen
zoo arm leven zijn te vermelden.
Gustav Mahler werd in 1860 in Kalischt in Bohemen geboren. Na zijn leerjaren
te Weenen werd hij kapelmeester, en trok van theater naar theater en van orkest naar
orkest, totdat hij als een groot dirigent te Weenen terugkeerde; dat hij, na
onvermijdelijke botsingen met minder ideëel gestemde theater-directies, daarop weer
verliet voor Amerika.
In uiterlijke dingen bewaarde hij een zekere gelijkmatigheid. Hij had niet een
avontuurlijken rusteloozen geest als b.v. Richard Wagner, die zich van de eene
riskante onderneming in de andere stortte uit drang naar afwisseling en emotie. Hij
werkte streng en langdurig. Zijn oeuvre omvat 9 symphonieën, een veertigtal liederen,
het ‘Lied von der Erde’ voor orkest met tenor- en alt-
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solo, en het jeugdwerkje ‘Das klagende Lied’ voor koor en soli. Zijn drukke
kapelmeesterwerkzaamheden benamen hem dikwijls den tijd voor eigen composities,
die, daarenboven omvangrijk, slechts langzaam gereed kwamen. Hij moest door de
omstandigheden steeds de dienaar van anderen wezen. Maar hij heeft deze
kapelmeesterwerkzaamheden nauwgezet waargenomen. Door de hervormingen die
hij in wantoestanden en traditiefouten bracht zijn de opera's te Boedapest en te Weenen
hem zeer veel verschuldigd.
Mahler stierf op 50 jarigen leeftijd te Weenen, aan verzwakking van krachten.
Ge ziet, dat het uiterlijk beeld u het leven geeft van een gemoed, dat in de woeling
van den tijd zijn persoon niet daadwerkelijk naar voren bracht. Het zou dan ook niet
doenlijk zijn, analogiëen te scheppen over de beteekenis van zijn persoon in de
voorvallen van zijn leven, waarin wij anders zoo vaak met voldoening slagen.
Er is in het leven van Mahler, dat in zijn uiterlijke gebeurtenissen zoo onaanzienlijk
verloopt, iets, dat, wanneer wij het door zijn kunst belicht zien, een wonderlijk leven
als van de oude meditatieve Middeleeuwsche meesters openbaart. Juist die
onmetelijkheid van gevoelens, die achter deze onbeteekenende levensvoorvallen is
geweest, - levensvoorvallen, die nog geen bladzijde van een biographie zouden vullen
- die ontzaggelijke, steeds gespannen staande energie, die hem onafgebroken aan
titanenwerken deed voortscheppen, jaren en jaren, zonder maar één oogenblik het
diepe perspectief van zijn visie op de dingen, waarmede hij ze geestelijk in bedwang
hield, te verliezen, dat alles geeft ons de openbaring eener verborgen kracht, waarover
vroeger de enchanteurs, de betooveraars der oude legenden, moeten hebben kunnen
beschikken. Juist in zijn kunst leeft Mahler als een magiër. Hierin straalt zijn leven
zijn felle vlam uit. Wat deze geest heeft vermoed en gezien kunnen alleen de bezitters
van het vuur weten. En
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ook begrijpen wij er iets van, wanneer wij den helderzienden drang tot de
natuur-mystiek der Middeleeuwsche geloovigen kunnen verstaan, die de handelingen
van een Franciscus van Assisi leidt, of de philosophie van een Meester Eckhart
bepaalt.
Wij begrijpen dan ock, hoe Mahler een instinctief leven der dingen moet doorvoeld
hebben; dat element waardoor ook het gesteente kosmisch is en zich wellicht bewust
van een eigen bestaans-centrum. In één woord: Mahler heeft de oer-natuur vermoed
en gevoeld, waaruit de zon en de sterren zijn verrezen, waardoor de wateren hun
donderende vaart van de bergen voortzetten, en het dichte gewas zich groeiend van
de aarde naar den hemel verheft.
Het is wonderlijk, dat zulke elementaire gevoelens, die wij sinds de Middeleeuwsche
mystici, die de wonderen van het bestaan en het geloof nog konden herleiden tot den
vorm van tweesprekken tusschen Jezus en de ziel, niet meer kenden en bij onze z.g.
ontwikkelde menschheid zelfs onbestaanbaar dachten, nog in een mensch uit vrijwel
onze onmiddellijke omgeving mogelijk waren. En wij moeten tegelijk beseffen, dat
die ziel al de rampzaligheden van een Prometheus moest leeren verdragen toen zij
zich geboren zag tusschen onze maatschappij en zijn op intellectualiteit ingestelde
geestkracht. Men zou in droomen niet meer geloofd hebben, al zagen de stoffelijke
oogen ze reëel geworden. Want de wetenschap zou kunnen aantoonen, dat ze
hallucinaties waren, en daarmede er de suggestieve kracht aan ontnemen. Zoo kon
Mahler dan ook niets anders doen dan arbeiden. Wanneer hij zegt: Ich bin der
Unzeitgemäsze, dan is dat niet een uiting van gekrenktheid door miskenning - hij
had zich met miskenning al na zijn eerste werken verzoend -, maar het heldere
bewustzijn, dat de aarde eerst bijna gespleten moest worden, voordat de menschheid
tot het geloof aan de onbegrensde mogelijkheden van de intuïtieve kracht, die zijn
kunst bepaalt, zou kunnen
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terugkeeren. En het was niet overbodig gezegd tot de intellectueelen, die de muziek
naar haar stoffelijke systematische uitwerking bleven beoordeelen: ‘dat het
gewichtigste in de muziek niet in de noten staat.’ En dat de wereld zich spoediger
heeft omgewenteld dan Mahler dacht, doet niets aan zijn eigen eenzaamheid af.
Toch is Mahler geen ontdekker of een voorbereider der toekomst.
Zijn muziek openbaart weer dat opmerkelijke verschijnsel der toonkunst: dat zij
ten opzichte van de psychische evolutie der menschheid retrospectief, terugschouwend
is. Muziek is in den meest letterlijken zin het slotaccoord aan een cultuur-periode en
de daarin plaats gevonden hebbende ziels-ontwikkeling. Zij verklankt, geeft geluid
aan de historie. Let wel: aan de historie, niet alleen aan de cultuur, want dan zou zij
slechts cultuur-verschijnsel zijn. Een bewijs rondom ons van de retrospectieve
geaardheid der muziek, is ons weer het werk van den Franschman Claude Debussy,
wanneer hij dat, waardoor de impressionistische kunstenaars, in het bijzonder de
dichters als Verlaine, Baudelaire, Stephan Mallarmé het moderne Frankrijk in de
kunst hebben voorbereid, in muziek teruggeeft, in zijn muziek verklankt, n.l. het
scheppen volgens de gevoelige psychische nuance.
Mahler verhoudt zich tot het leven van zijn tijd als Beethoven tot dat van den
zijnen. Beethoven luidde geen storm in, maar behoorde zelf tot den revulotionnairen
storm, die het einde der 18e eeuw over Europa onketende.
Mahler gaf niet het sein het leven zijn verlossing te laten zoeken in een zelf
geschapen heelal, maar hij werd door den tijd onderstuwd tot een energieke greep
naar de kosmische beheersching der dingen. Mahler was in zijn wil geheel 19e-eeuwer.
Het is daarom onvermijdelijk, dat zijn werken in hun kwaliteiten het machtigste, en
daarnaast ook het zwakste van zijn tijd gaven. De macht van de 19e eeuw was de
stalen energie, waarmede voor-
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aanstaande geesten naar iets toe streefden, haar zwakheid was de overmoed der
Kampfesfreude, die het nagestreefde te groot, te heerschzuchtig nam, zoodat zij het
leven en de kunst geheel naar een idee wilden verwerkelijken. Bij Mahler treffen wij
zulk een 19e-eeuwschen wil aan. ‘Voor mij heet een symphonie: met alle voorhanden
technische middelen een wereld opbouwen’, zeide hij. Ook Mahler is een kind van
zijn eeuw, die wil voortbouwen op wat de voorgangers als erfenis achterlieten. De
technische muziek, die door Wagner, volgens de meening der tijdgenooten, een
nieuwe koers heeft genomen, schrijdt voorwaarts. Alle geesten op ander gebied
hebben een doel. Nietzsche wil de aarde een nieuw menschtype geven, die hij den
Uebermensch, den koningsmensch noemt. Er is een groote geestelijke energie
werkzaam, die zich op de toppen der geestescultuur ziet verwijlen, en de muziek
moet er aan deelnemen.
Hoewel Wagner en Mahler uit eenzelfde cultuur geboren zijn, ging de opzet bij
Mahler volgens zijn aanleg tot veel diepere gevoels-pantheistische bedoelingen.
Waar Wagner in het bijzonder het menschelijk-problematische tot philosophisch
onderwerp van zijn werken koos, bijv. zooals in Tannhäuser de strijd tusschen deugd
en verleiding, in Tristan de vasthoudendheid der getrouwe liefde, zocht Mahler wat
hij noemde: ‘Pan’, de natuurkracht, die de wereld en het heelal beweegt, een opbouw
in klank van heelal en menschheid uit de verwerkelijking van het z.g. ‘Natuurbeeld’
in de muziek. Dit denkbeeld vond bij Mahler zijn laatste instantie. Ter verduidelijking
wil ik dit zeggen: Met dit natuurbeeld is niet bedoeld een impressie onder een
natuurstemming, zooals er wel in Mahler's symphonieën gedeelten voorkomen, die
in dat opzicht zeer innige bekentenissen van het gemoed inhouden, b.v. het stuk in
de 3e symphonie ‘Wat de bloemen mij op de weide vertelden’, dat een rustige
vermeiing in een natuur-herinnering geeft, omgeschapen tot een naief gesteld muzikaal
idyl. Het natuurbeeld is een ontwerp van de gansche natuur in muziek.
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Onze oudere pastorale muziekstukken hadden wel reeds aan de vogelmelodiëen
dikwijls treffend decoratief werkende schoonheden ontleend. Maar hier bleef het
natuurbeeld in de muziek slechts een aangepast beeld, te zeer vervormd naar de in
vroegere tijden algemeen gangbare manier om over de natuur te voelen en te denken,
als over een gratievolle groepeering van bloemen, vogels, beekjes enz. Dit
versierlijking zoekend gevoel deed in de schilderkunst het ‘ideale landschap’
scheppen, het idyl, dat de klassieke meesters der toonkunst gelijksoortig beoogden
door de opgevangen schoonheid van het natuurgeluid om te werken tot een gestyleerde
herinnering aan een natuurtoon. Bij Beethoven treffen wij reeds enkele werken aan,
waarin de gewijd blijde stemming onafgebroken van zulk een Arcadischen
natuurdroom blijft getuigen; niet zoozeer zijn Pastorale symphonie, die nog te veel
aan het idyllisch verlangen naar het landschap-idyl toegeeft en zich teveel laat binden
door de oude vormen en de oude enscèneering volgens de deelen eener symphonie.
Maar die heerlijke 4e symphonie in Bes, gr. t., dat werk dat met de morgenzon schijnt
opgerezen.
Er is een natuur-instinct, dat de vereenzelviging met den kosmos zoekt. Daarom
wilde de gedachte, bij de verdieping van het natuurbeeld, ook het natuurleven tot
iets alomvattenders, iets kosmischer verheffen, en daar zocht zij ook de contacten
met een oer-muziek. Daar zocht zij dat iets, dat de Chineesche wijsgeer Chuang Tzse
reeds qualificeerde als ‘Heelaladem, welke zwellend aanbuldert door grotten,
spelonken, langs heuvelen en wouden en tegelijk zingende wijzen ontlokt aan fluiten
en pijpen en de snaren eener luit’. Hier is elementair uitgesproken het begrip van
zulk een oer-muziek, die uit een wereldziel stamt, en waarvan de Grieksche
Phytagorieën nog een voorstelling bewaarden in hun z.g. ‘zingende sfeeren’. Bij een
dergelijke verdieping van het natuurbeeld moest ook de ontvankelijkheid van het
menschelijk gemoed voor dat natuurbeeld zich uitbreiden.
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En vanuit deze aanvoeling moest Mahler dan ook zijn verwondering uiten, dat het
hem altijd zoo eigenaardig trof, dat de meeste menschen, wanneer zij over ‘Natuur’
spraken, steeds dachten aan bloemen, vogels, boschlucht enz. Dat dit ‘natuur’ alles
inhield wat er aan huivering-wekkends en grootsch en ook liefelijks bestond, daarover
hoorde men nooit. Den God Dionysos, den grooten Pan kende niemand. Het
natuurbeeld moest bij Mahler ontstaan uit de geheele natuur, die, naar hij zelf zegt
‘uit ondoorgrondelijk zwijgen tot klinken wordt gewekt’.
Dit wekken uit ondoorgrondelijk zwijgen is het ware gebaar der magiërs!
Zoo kwam Mahler ertoe de geesten der natuur te willen omvatten als in een
bezwering. Ieder werk is dan een uiting van het eigen innerlijke leven, om daarmede
de aarde binnen een klank-kosmos te bannen. Hierop staat zijn geestkracht gespannen.
De noot is hem als het ware het teeken waarmede hij den geest, die achter haar klank
zit, in een schepping kan vastbannen. Hierin is direct betrokken wat de Ouden reeds
noemden de magie der muziek. Als een nieuw soort alchemist trekt hij uit de klanken
als het ware het goud voor een sleutel op het wereld-mysterie, hetwelk hij in een tot
klinken brengen van de geheele verspreide natuur uit ondoorgrondelijk zwijgen
nastreeft. Welke geboorte van het onbewogene tot het bewogene hij tracht uit te
drukken in het eerste deel van zijn 3e symphonie, ‘Pan ontwaakt’, die hij eerst
genoemd heeft ‘Meine fröhliche Wissenschaft’, zijn speciale natuursymphonie. Niet
alleen het landschapsidyl, maar ook het indrukwekkende en onbestemde in de
elementaire natuur hoort in de natuur-verklanking thuis.
Zoo stond Mahler tegenover de muziek. ‘Ik ben musicus, en daarin ligt al het
andere besloten’, zeide hij van zichzelven, wanneer men hem naar de ideëele
verklaring van zijn werk vroeg. Maar er viel niettemin voor de gevoeligen wel degelijk
zulk een ideëele verklaring van zijn
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werk te geven. Zou Mahler ooit tot zulk een bewust omvattenden opzet van het
Natuurbeeld in de muziek kunnen komen, waardoor hij b.v. in zijn 8ste symphonie
kon zeggen dat ‘het Universum er begint te klinken’, wanneer hij niet was onderstuwd
geweest door zijn tijd en diens geestelijke evolutie? Ik zeide reeds dat Mahler zijns
ondanks een onvermijdelijk contact met de ideëen van zijn tijd moest hebben. Zijn
intelligentie was geheel op de hoogte van zijn tijd. En al ging hij niet mede met alle
consequenties, die de philosophie van zijn tijd vorderde, en waardoor zij ook de kunst
vaak dwong om met verwaarloozing van de natuurlijke grenzen een idee te laten
zegevieren, - hij moest toch, langs omwegen intellectueel ermede verbinding krijgen.
Hij had het gymnasium afgeloopen en tijdens zijn conservatorium-jaren nog wat
gestudeerd, in het bijzonder de intellectueele en philosophische uitingen van zijn
tijdgenooten, o.a. de materialistische leer van Büchner-Moleschott. Want Mahler
had een doel, dat feitelijk ook weer een idee kon worden genoemd, en waardoor
Goethe's uitspraak: dat iedere geest door een zwakheid met zijn tijd tesamen hangt,
nogmaals bewezen werd. Het doel dat Mahler voor oogen had was tegelijk een
menschelijk en een universeel. Het zocht tegelijk zelfverlossing en
menschheidverlossing door het aanwenden van de diepste en meest kosmische
machten der toonkunst. Het is zoo merkwaardig dat bij alle 19e-eeuwsche grooten
zich iets in hen door een soort universeel altruïsme van een innerlijken nood zoekt
te lenigen. In dat opzicht was hun arbeid gericht op zelf-verlossing, en evenzoo bij
Mahler.
Maar waaruit?
Ik zeide U reeds eerder dat een ziel als die van Mahler al de rampzaligheden van
een Prometheus moest ondervinden. De conflicten lagen zeer fataal voorhanden.
Mahler noemde zich ‘der Unzeitgemäsze’; maar feitelijk was alle gevoels-grootheid,
die zich als zoodanig zocht te laten gelden ‘unzeitgemäsz’ in zijn eigen tijd. Met de
grondslagen waarop Mahlers kunst steunde, was

Onze Eeuw. Jaargang 19

336
hij zelf half vóór half tegen zijn tijdgenooten. Hij leefde als het ware een leven in de
wereld tegen de wereld. Hoewel hij was opgegroeid temidden van denkers,
materialisten, decadenten, al die specimens der 19e-eeuwsche menschheid, en hoewel
zij hem aan den eenen kant tot een der hunnen hielpen maken, door de kiemen der
tweespalt, die hij door zijn cultureele afstamming had medegekregen, te helpen
ontwikkelen, heeft Mahler toch de beklemming van al deze elementen voor zijn
psychische groei gevoeld, heeft hij de worsteling ondernomen om de resultaten dier
invloeden van zich af te zetten, en weer als een kind tot het heelal terug te keeren.
Zijn tijd leed aan de tweespalt tusschen geest en verstand; en er is een kolosale
evolutie onder de materieele menschheid toe noodig geweest vóórdat toegegeven
kon worden, dat het verstand dwaalt, het gevoel (waarmee bedoeld is het intuïtief
gevoel) niet.
Mahler heeft intusschen een harden zelfstrijd te voeren gehad ook met dat dualisme,
waarmede zijn tijd hem als het ware had ingeënt. Het technische gedeelte van zijn
werk hing geheel samen met de intellectueele ontwikkeling der muziek sinds Wagner.
Daar steunde Mahlers kunst in materieel opzicht op. Op de conservatoria was hij
geheel opgeleid volgens het traditioneele onderwijs, dat de leerlingen africht op de
vormen en op de contrapunktiek als eenige behandeling en uitwerking van melodie
en harmonie tot kunst. Hij had onder de ontwikkeling van het intellect de kennis
opgedaan, die zijn leermeesters hem hadden bijgebracht omtrent het materieele
bestanddeel der composities, het orkest, en omtrent de moderne eischen van
behandeling, die de uitbreiding sinds Wagner vorderden. Hij leerde er inderdaad
door als een meester zijn partituren instrumenteeren, met alle kennis der instrumentale
techniek, in het bijzonder van het klankeffect, dat door een ingenieuze behandeling
met het koper te bereiken is. De grootste moeilijkheid deed zich nu in een verder
stadium voor zijn materiaal te leeren kennen ten opzichte van wat hij er van missen
kon, missen
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moest! Hij had aanvankelijk het voorgedoceerde aangenomen, maar het is
merkwaardig, hoe hij toch al in zijn eerste werken het geleerde niet als het zijne kon
aannemen. Men weet n.l. dat hij vier symphonieën schreef en vernietigde voordat
hij die, welke wij thans als de eerste kennen, in het licht gaf. Hier uitte het dualisme
tusschen het gevoel, dat weigerde en het verstand, dat had aangenomen, zich reeds
treffend. Het werd een zelfstrijd waarvan zijn hoogst gespannen, nerveus en gegroefd
uiterlijk voorkomen het beeld naar buiten vertoont. Toch is Mahler er nooit volkomen
in geslaagd het materieele element, waarvan zijn muziek bezwaard ging anders op
te heffen dan door de zeldzaam schoone zielsexpressie die er zich in uitsprak. Daartoe
had hij met een geheel ander zelf geboren moeten worden, met een nieuw gevoel
jegens het wezen der muziek, zooals een Debussy, zooals de moderne impressionisten,
die zich geen problemen stelden, noch een kosmos in muziek zochten op te bouwen,
doch in hun scheppingen de onbezwaarde levenshouding uitten, welke door de
weergave in muziek van gevoelens, welke aan een stille en diepe aandacht voor de
dingen rondom ontweld waren, in de eerste plaats toonden, dat zij teefden, en in hun
werken met behulp der verfijnde muzikale sentimenten daar het beeld van gaven.
Zoo geheel anders stonden de 19e-eeuwers er voor! Die heerlijke innerlijke
onbezwaardheid der moderne scheppers was hetgeen waar zij als Titanen-naturen
voor worstelen moesten, zonder een anderen uitweg te vinden dan een soort vlucht
uit de maatschappij. Dit was dan de ontknooping van dat leven in de wereld tegen
de wereld. Nietzsche b.v. kon zijn Zarathustra eerst in de hooge scherpe lucht der
eenzame Alpen scheppen. Bij deze werkers ging het voortbrengen met een soort
zielenood gepaard, omdat zij het omringende leven steeds in disharmonie met het
eigen innerlijk vonden. Ook Mahler, in den grond, als alle groote geniëen, ondanks
zijn verfijnd en overbeschaafd en soms vlijmscherp intellect, zulk een naief kinderlijk
mensch,
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met een wezen van in diepste droomen verloren gevoel, moest het leed der miskenning
dragen. Op vele plaatsen toonen zijn werken de sporen door een soort verwording
in de expressie, hoe het menschelijke, de gevoelswarmte geleden heeft onder de
kilheid van het meer en meer eenzaam zijn, waarom hij als Nietzsche kon uitroepen:
‘Ik spring soms treden tegelijk over wanneer ik klim, dat vergeeft mij echter geen
enkele trede. Ben ik boven dan bevind ik mij steeds alleen. Niemand spreekt met
mij. De kou der eenzaamheid doet mij rillen. Wat wil ik toch in de hoogte?’ Wij
danken aan deze ijzigheid, die hem moest leeren de echt Nietzschiaansche
levenshouding te betrachten van zijn lot niet alleen te aanvaarden, maar ook lief te
hebben, de blijken, hoe zij hem soms gehavend heeft, reeds in de jeugdsymphonie,
waar zij hem tot zulke Danteske uitbarstingen als in het derde en laatste deel kon
verleiden.
Zij was de oorzaak, dat hij een enkele maal zijn zwaarste en lichtelooste gevoelens
moest tot uiting brengen, zooals in de periode van zijn zesde symphonie, dat werk,
dat de menschen nog raadsels zou opgeven, volgens zijn eigen uitspraak, en waarin
het demonisme der troostelooze onbevredigdheid alle vroegere bekoorlijkheden
omschept tot gemoedsverscheurende fanfares, klagelijke melodieën als korte,
ontmoedigde gebaren om een lang verloren illusie, en waarin klokjes en andere fijne
instrumenten als verre herinneringen klinken, en het tragische leven ten slotte verloopt
in de melancholieke stilte der moll-toonaarden.
Het zichzelf omscheppen tot een universeele daad is de opdracht van een innerlijk
als dat van Mahler. En wij moeten er ons van doordringen, dat de grootheid van hun
werken bij zulke geesten door de veredeling van hun diepsten zelfstrijd werd
verkregen. Daardoor hebben Nietzsche's hoofdwerk ‘Also sprach Zarathustra’, en
de 8ste symphonie van Mahler, dat laatste werk, dat groot moest wezen door zijn
mededeelzaamheid aan de geheele menschheid, groote psychische overeenkomst.
Nietzsche
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was in zijn Zarathustra zeker minder de tegenwoordige menschheid, ‘de zwakke
Christenen’, zooals hij ze noemde, genegen, als wel de toekomstige, maar hij komt
daarin met Mahler overeen, dat het werk, evenals Mahlers muziek der 8ste symphonie,
die deze zelf ‘welterlösend’ noemt, een vreugdefeest wil opstellen te midden van
een eeuw van innerlijke tweespalt en de jammerlijkste ontkenningen. Mahler was
hier de vlammendrager, die de machteloosheden van dat verschrompelende
intellectueele leven wilde ontketenen tot wat Nietzsche voor zijn eigen werk
qualificeerde als: het dionysische geluk. Want het geven met een groot en bevrijd
gebaar, was ten slotte de eenige verwerkelijking, waartoe deze door hun tijd en hun
philosophie geboeide zielen konden geraken. En het is meer nog de macht van dit
menschelijke, dan van het muzikale, misschien, waardoor Mahlers 8ste symphonie
onze diepste gevoelens weet te doen meestemmen en waardoor het ons zoo magisch
betoovert tot geloof in haar universeele beteekenis.
‘Ik kan niets dan werken; al het andere heb ik in den loop der jaren verleerd’. Mede
hierdoor ging zijn uiterlijk leven zoo onaanzienlijk en op een tweede plan in de
openbaarheid blijvend, voorbij.
Maar hij heeft dat geluk gekend, dat innerlijk vermag te verlichten. Hij kende het
geluk van de goedheid, van de goede gedachte. Hij kende ook het geloof in de
goedheid. Zijn ‘menschheid verlossende’ daad ontspringt er aan. In zijn moedelooste
momenten gaf het hem kracht tot arbeiden. Eenzaam bleef deze bevoorrechte geest
voortleven met zijn arbeidskracht en de nooit geheel verduisterde horizont. ‘Mijzelven
vind ik iederen dag minder gewichtig’, zeide hij. Zijn verdieping in de Idee van den
kosmos, zijn liefde tot de natuur en het heelal, bracht hem tot dat onwankelbaar
geloof in een alles omvattende èènen oorsprong, waaruit de uitingen van den hemel
en de aarde stamden, en hij vierde zijn naieve, bijna Middeleeuwsche religiositeit,
die tevens zoo groot
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en zoo nobel is, uit, in een liefhebben van al het geschapene. Mahler is daarom wel
eens door dwepende vrienden de Christus van onze dagen genoemd. Maar dan toch
nauwelijks meer dan die zeldzaam candide figuren uit de boeken van Dostojewski,
die zoo stil zijn en zoo sterk in hun naieviteit. Meer is Mahler met een Franciscus
van Assisi verwant, als men er dan met alle geweld een antieken heilige bij wil halen!
Voor Mahler getuigde in de natuur en het heelal ook steeds het ‘gegeven in liefde’.
Over alles zetelde de macht der bewuste goedheid. De afwijzende denkbeelden van
den materialist wil Mahler bestrijden met zulke woorden: ‘Wat verrukt u dan, wanneer
gij muziek hoort? Wat maakt uw gemoed licht, vrij? Is de wereld minder raadselachtig
wanneer gij haar slechts uit stof opbouwt? Is het een verklaring, wanneer u haar als
een spel van mechanische krachten erkent? Wat is Kracht? u gelooft aan het behoud
der kracht, aan de onverwoestbaarheid der materie. Is dat soms ook niet
onsterfelijkheid? Verplaatst u het probleem naar waarheen gij wilt, ten slotte komt
ook gij op het punt aan, waar uw wijsheid zich aan droomen overgeeft’.
Grenzenloos was Mahler's liefde en vereering voor de aarde, de natuur, waar hij
het vertrouwde contact vond dat hij bij de menschen uit zijn omgeving miste. Reeds
in zijn 3e symphonie, die tot de eerste periode van zijn werken behoort, laat hij het
besef: ‘alles, alles eeuwige liefde’ tot een diepe aanvaarding worden, ontwikkeld
binnen de grenzen van een muziekwerk. In een der laatste werken, ‘das Lied von der
Erde’, kon zijn vrome liefde, boven alle smart uit, het slotdeel laten verklinken met
die mysterieuze verhevenheid van ziel, waardoor de expressie het materiaal opheft.
Wij weten hoe Mahler, na de voltooiïng van deze schepping het voorjaar buiten
weervindend, snikkend op de knieën zonk voor het gezicht dier dampende jonge
velden en de in kleurenpronk opengebarsten boomknoppen. Wat is dit een dierbare
ontroering geweest, een in hunkerende
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liefde aanvaarden en innige dank voor de zegening die de aanblik der aarde ‘all
überall aufgeblüht im Lenz’ hem terugschonk, nadat hij in de weemoedigste zangen
had verklankt, hoe het eenzaam menschenhart, na afscheid van vriendschap en liefde
‘seiner Stunde harret’. Treffend; maar ook treffend als getuigenis der verdeemoediging
van gekwelde, verwarde en toch geloovende zielen, die èènmaal, opblikkend uit de
eenzaamheid, waartoe de koortsachtige en bittere arbeid aan zichzelven hen doemt,
het ideëele leven van droom tot wonderschoone werkelijkheid om zich heen mogen
zien. Een illusie wellicht? Maar ook in alle verwezenlijking is het punt ‘waar onze
wijsheid zich aan droomen overgeeft’.

II.
De muziek van Mahler staat tamelijk geïsoleerd. Niet als technisch evenement, dat
toonde ik U reeds aan. Maar de waarde van zijn werk ligt in den geestelijken inhoud.
Welk soort inhoud dat volgens de philosophie was, heb ik U reeds uiteengezet, toen
ik over het kosmische natuurbeeld in de muziek sprak. Al Mahlers werken hebben
zich gevormd naar den wil dien geestelijken inhoud te belichamen. Maar de mensch
behoeft en zoekt aanknoopingspunten. Mahler kwam uit de Duitsche school en haar
opleiding. Hij kon zichzelven niet zijn; totdat hij ontdekte met wien hij in de muziek
naar het gemoed waarlijk verwant was. Er leefde in zijn jonge jaren nog die naieve
en onhandige boerenzoon uit Oostenrijk, die een negental symphonieën had
geschreven, waarvan er nauwelijks een enkele bij zijn leven is uitgevoerd, Anton
Bruckner, die zijn laatste symphonie zoo roerend naief opdroeg aan ‘den lieven,
goeden God.’
In deze symphonieën klonk reeds door, wat na Beethoven geheel onderbroken
scheen: de reine natuur-symphonie als werkelijkheid. In een tijd als die van Wagners
glansperiode, toen nog alles wat met de natuur samenhing
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alleen gestyleerd voor de kunst bruikbaar werd geacht, b.v. in het stuk ‘Siegfried
und der Vogel’, dat in Wagners muziekdrama ‘Siegfried’ voorkomt, - kon hiervan
niets begrepen worden, en de vereering die Bruckner voor den meteoor-gloed van
Wagner had, is door deze nooit beantwoord. Toen gold alleen nog Brahms, die door
Schumann in de Duitsche muziekwereld was geïntroduceerd.
Maar de profeten-stem, die uit Bruckners muziek opklonk was door Mahler
verstaan. Deze naieve was ten slotte de eenige, dien Mahler verwant kon vinden met
zijn eigen ware innerlijk, onder alle muzikale tijdgenooten. Van Bruckner heeft
Mahler geleerd in het bijzonder wat betreft de aanwending van muziek volgens den
volksaard, wat bij Bruckner al diens Scherzo's in de symphoniëen tot ware
Oostenrijksche Ländler maakte. In aanleg had hij reeds een sterk instinct voor de
elementaire kracht der militaire hoornsignalen, van eenvoudige danswijzen, alle
uitingen der spontane muzikaliteit in het gewone leven, en die uitingen heeft hij
onbekommerd in zijn symphoniëen aangewend ondanks de verwijten der banaliteit,
die hem van de zijde van zijn geleerde collega's troffen. Hij heeft gevoeld en gebruikt
de voortschrijdende kracht van het marsch-rhythme. Sommige zijner symphoniedeelen
groeien aan tot ontzaggelijke marschen, ware ‘Ritter, Tod und Teufel’-marschen. In
het eerste deel der 2de symphonie b.v. heeft de verbeelding zich op het rhythme van
een visioenairen Middeleeuwschen marsch tot een beeld van het leven en den dood,
dat voorbij trekt, laten inspireeren. In het eerste deel van de 3e symphonie marscheert
het geheele leger van Pan's gezellen op. Immer een massaal voortschrijden, een
onverzettelijke bewegingskracht. Dit is het demonische in Mahler, waardoor hij soms
machtig visioenair kon wezen, waardig aan een reusachtigen arbeid.
Toch is er hiernaast een gevoelige, primaire naieviteit, die teeder ontroert. In de
Middeleeuwen heeft Mahler iets van die stille naieve en primitieve gevoelens terug-
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gevonden, waarmede ook zijn wezen verwantschap had, en waarheen zijn verbeelding
en inspiratie ook dikwijls uitging. Ook met de gedachte-vormen, die zijn werk
aanneemt, vinden wij vaak het meest verwantschap in de Middeleeuwen. Daar vinden
wij door Dürer en anderen die landschappen geteekend, die opgevuld zijn met alle
bewoners, dierlijke en menschelijke, en door den waarnemer in een soort dalende
vogelvlucht zijn gezien. Zulke landschap-stukken in muziek vinden wij bij Mahler
vaak terug. Denken wij maar aan zijn stuk uit de derde symphonie: ‘Wat de dieren
mij vertelden’. Zoo 'n Middeleeuwsch aandoend landschap is ook de inleiding tot
het tweede deel van de 8ste symphonie, waar volgens Goethe's tekst, in den toon van
een Roomsche allegorie gehouden, de eenzaamheid der anachoreten in het gebergte
wordt ingeleid.
Het lijkt voor buitenstaanders schier onmogelijk dat deze man, die op de toppen
der geestescultuur geleefd heeft, een naieviteit van ziel zou kunnen bezitten, welke
in alle oprechtheid aankwam met Middeleeuwsche liedjes, die hij zelfs in zijn
symphonieën invoegt (b.v. o Röschen rot, in de 2de symphonie, en het Armer Kinder
Bettellied in de 3e, en Das himmlische Leben in de 4e) en waardoor hij zonder ironie,
zonder sceptische grilligheid, die geboren kon zijn uit schrijnende levenservaringen
heel serieus den dood volgens de Middeleeuwsche verbeelding coryphee, leider kon
laten wezen van een dansgezelschap der afgestorvenen. Wij kunnen ons begrijpen,
dat zijn publiek deze naieviteit in twijfel trok, haar een pose, een truc om interessant
en bizar te zijn oordeelde, en Mahler heeft onder dit misverstand geleden. Zoo schreef
hij bij het slot der 4e symphonie ‘Das himmlische Leben, waarin volgens het
Wunderhornliedje dat als tektst gebruikt is, Sint Lucas zelf den os slacht en Sint
Martha de kookster is, een geestige en naieve verzameling van heiligen, zooals die
in de Middeleeuwen dikwijls beschreven en bezongen werd: volstrekt zonder parodie.
Want de Middeleeuwen, dat is de kinderziel van de Europee-
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sche menschheid, met al zijn hemelsche illusie en zijn donker en aardsch bijgeloof.’
Al deze elementen hebben samen zijn kunst gevormd. Zij is er niet een en ondeelbaar
door. Op zijn werken zijn misschien, zelfs met de liberaalste opvattingen, als
kunst-scheppingen vele aanmerkingen te maken. Maar Mahler zeide het zelf reeds:
Het gewichtigste van de muziek staat niet in de noten.
Een en ander samenvattend komen wij wel tot de overtuiging hoe zuiver Mahler
in zijn werk het resultaat van zijn eigen leven inzag toen hij zoo kenmerkend van
zijn groote 8ste symphonie, die symphonie der duizend, als men haar wel genoemd
heeft om het groot aantal medewerkenden - 600 personen voor de koren - zeide: Al
mijn vorige symphoniëen zijn slechts een praeludium tot deze; zij is een groote
vreugde-verspreider.
In dit werk heeft Mahler zich geheel weggegeven, en zijn vroeger werk was zeer
zeker een voorbereiding daartoe, gezien de nauwe samenhang, die dit werk steeds
met de pogingen van zijn innerlijke natuur hield. Om tot de 8ste symphonie, een
groote liefdeshymne, te komen, dat werk waarin de geheele kosmos zingt, de aarde,
de zonnen en planeten, tegelijk met de menschen, moest hij duizend levensjaren
doorlijden, van het Middeleeuwsche primitieve gevoel af tot het scherpe 19e eeuwsche
sentiment. Daarom heeft de 8ste symphonie als monument ook voor de geschiedenis
der Europeesche menschheid waarde, en boeit zij nog ons aller zielen. En voor het
leven van Mahler in het bijzonder bezegelt zij den opgang, die wij door de reeks
zijner werken hebben zien gaan, werken, die wij als de zelfverwerkelijking van hun
schepper ieder maal na hun voltooiing zagen wegvallen, een opgang vanaf den
goddelijk phantastischen overmoed der eerste symphonie en de gave, verinnigde
eenvoud der 4de door de schijnbare inzinking der 5de en 6de symphonie heen, (een
soort onverzettelijke marschen, grootsch en visionair als die der 2de, maar zonder
de momenten van
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het stralendst idealisme, die den vroegeren glans verleenden), naar deze
vuurschietende breede en triompheerende hymne der 8ste en het zachte licht der
geestelijke bezinking, waartegen zich het decoratief der levensbeelden in ‘Das Lied
von der Erde’ ontwikkelt, een milde, geweldlooze muziek, waarin de aardsche
tafereelen zijn geworden als Hokusai's afbeeldingen van de Fuji, een hemelsche
realiteit in een krans van wolken.
Als Romain Rolland zijn reeks over de helden der menschheid voortzet, waarin
hij reeds o.a. het leven van Beethoven beschreef, mag hij Gustav Mahler niet
voorbijgaan. Daar heeft een even groot en universeel leven in deze ziel geleden en
gestreden als in Beethoven, en het is slechts een graadverschil wanneer deze strijd
zich eerst langzaam in onze visie tot groot-menschelijkheid ontvouwt. En dan mag
in dat boekje ook niet ontbreken dat zoo menschelijke document der smartelijke
ervaringen, waaronder Mahler zich reeds spoedig na de eerste openbare uitvoeringen
van zijn werken, eenzaam besefte. Een brief die de diepe neerslachtigheid onder deze
ontdekking zoo treffend voor oogen stelt en die aldus luidt: ‘Gij zult het zien, ik
beleef de overwinning van mijn werken niet meer. Alles wat ik schrijf is te vreemd
en nieuw voor de menschen en zij vinden geen overbrugging naar mij. Daar ook het
eerste waarmede ik tot hen kwam niet iets is wat aan het vroegere aansluit. Mijn
vroegste werken uit mijn leerjaren, waarin ik op anderen steunde en op anderen
geleek, zijn verloren gegaan of nooit uitgevoerd, en wat later kwam, vanaf Das
klagende Lied, is al zoo Mahler-achtig, zoo scherp uitgedrukt op mijn eigen manier
en in onderscheid met alle anderen, dat er geen verbinding meer is te vinden. Daarbij
komt: ik heb niet veel, en met uitzondering van een paar liederen, niets kleins
geschreven; slechts met groote tusschenruimte een paar inderdaad reusachtige werken,
mijn eerste en tweede symphonie, die zich steeds meer van het gehoorde en gewende
verwijderen en aanknooping ermede nog onmogelijker maken. Zelfs
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Beethoven werkte toch eerst op de manier van Mozart en Wagner steunde op de
opera's van Meijerbeer; bij mij echter zoek ik helaas vergeefs naar iets dergelijks.
Alle begrijpen tusschen den componist en den toehoorder berust op een overeenkomst:
dat de laatste dit of dat motief of muzikaal symbool of hoe men het anders wil noemen,
als de uitdrukking voor deze of gene gedachte, of juister: geestelijke inhoud, laat
gelden. Dat zal ieder bij Wagner in het bijzonder opvallen, maar ook Beethoven en
meer of minder ieder ander heeft zijn eigen, door de wereld aangenomen uitdrukking
voor alles wat hij wil zeggen. Op mijn taal zijn de menschen nog niet ingegaan. Zij
hebben er geen ahnung van wat ik zeg en wat ik bedoel en het schijnt hun zonder
zin en onbegrijpelijk. Evenzoo aan alle musici, wanneer zij mijn werk spelen - en
het duurt meestal een heelen tijd voordat zij er iets van beginnen te vatten. Toen mij
dat onlangs in Berlijn plotseling duidelijk werd bij de eerste repetities van den eersten
satz der D dur symphonie (de 1ste symphonie) die zij eerst heelemaal niet aannamen
en tot een geheel maakten en waar ik zelf meende voor onoverwinnelijke
moeilijkheden te staan - was dat een oogenblik om zich dood te schieten. Waarom,
riep het in mij, moet ik dat alles lijden? Waarom dat vreeselijke martelaarschap op
mij nemen! En niet alleen voor mij zelven - voor allen, die voor mij aan dit kruis
zijn geslagen, omdat zij aan de wereld het beste wat zij in zich hadden wilden geven,
ondervond ik de onmetelijkste smarten’.
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Tooneelkroniek
V
Door Jo van Ammers - Küller.
October 1919.
Of ik met het nieuwe seizoen weer zoo optimist m'n tooneel-kroniek ging inzetten?
De vrager meesmuilde toen hij den voor zeven achtsten leegen Leidschen Schouwburg
rondkeek, waar het handjevol publiek zich gedurende het tweede bedrijf van ‘de
Voorgevel’ had gemanifesteerd, door bij de ernstige scènes aldoor hinderlijk te
lachen. En ik heb geantwoord: Neen, ik bèn niet optimist, ik zie geen opgaande lijn
meer in de ontwikkeling van ons tooneel, ik vind dat het er door het eeuwige schiften
en opnieuw samenstellen hard op achteruit gaat en dat van 't jaar geen enkel gezelschap
aan de eischen voor een modern repertoire beantwoordt, dat men nergens heeft, wat
vroeger de kracht was van de Rotterdammers en voor twee jaar de naam van het
Hofstad Tooneel heeft gevestigd: een ‘sluitend ensemble’.
De mislukte voorstelling van ‘de Voorgevel’ door het Schouwtooneel, gaf van de
huidige versnippering een treurig voorbeeld. Dit jonge, door Musch en van der Horst
opgerichte gezelschap telt enkele zeer goede krach-
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ten en daarnaast, (uit pecuniair oogpunt natuurlijk noodzakelijk) een handjevol
zwakke, en meest zéér zwakke broeders en zusters. Bij enkele bezetting hindert dat
niet zoozeer; wàt zulk een ensemble bereiken kàn, toonde de voortreffelijke opvoering
der ‘Paradijsvloek’ waar de hoofdrollen in Musch en Mevr. v.d. Horst de ideale
vertolkers vonden en waar met de bijfiguren, door een krachtige en kunstzinnige
regie, een schoon en stijlvol geheel kon verkregen worden. Doch een gezelschap als
het Schouwtooneel moèt, wil het zich financieel staande houden, doubleeren. En 't
gevolg is, dat men de enkele goede krachten over twee voorstellingen verdeelt en
voor de rest de rollen moet geven aan spelers zooals hier Maurits de Vries en Stine
van der Gaag, die totaal niet tegen hun taak zijn opgewassen.
De schrijver van de Voorgevel is een Zwitser. Kan men van een zoon van dat land,
dat er niet eens een eigen taal op nahoudt, iets eigens inzake tooneelkunst verwachten?
Robert Faësi heeft bekneld gezeten tusschen de dramatiek van zijn naburen, de
Duitschers, Oostenrijkers en Italianen, als zijn land tusschen hun bergen. In zijn werk
wisselt zware Duitsche symboliek met Italiaansche passie en pogingen tot luchtig
en paradoxaal woordspel als men in de stukken der jonge Oostenrijkers (Schnitzler,
Molnar, Salten) kwistig vindt rondgestrooid. Sterk tooneelwerk is het niet, daarvoor
is bijv. het exposee veel te duister. Maar knappe tooneelen en belangwekkende
dialogen heeft het zeker en ik ben overtuigd dat het, met Elza Mauhs in de rol van
Mary en Alida Tartaud in die van Edith, een succes zou zijn geweest. Maar Stine
van der Gaag mist het figuurtje, de soupele, poesachtige lenigheid èn de veelzijdigheid
in spel en dictie om het ‘demonische’ van een tusschen tropische kasplanten groot
en overrijp geworden kindje ook maar te benaderen; het was soms pijnlijk om haar,
die als Lea in de Paradijsvloek verrastte en bekoorde door haar prachtig zangerige
stem en zuivere standen, deze ontzaglijk zware rol te zien verhaspelen en bederven.
Ter-
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wijl Mevr. van der Horst, hoe prachtig ze te ‘zeggen’ weet, de elasticiteit mist om
Edith, de gescheiden, maar toch nog jonge en levens-moedige vrouw voldoende
bekoring en reliëf te geven.
Ik heb een ontzaglijke bewondering voor Musch. Ik acht hem onzen grootsten
tooneelspeler - verreweg, en ook hier, in de rol van Rütschli, den ruigen beer met
het schoone innerlijk achter den onaantrekkelijken ‘voorgevel’, was zijn spel sober
en zuiver, met versmading van alle effectbejag en had hij zich weer volkomen
vereenzelvigd met den mensch dien hij had uit te beelden. Maar ik heb twee, driemaal
het programma bestaard om me te overtuigen, dat heusch hij de regisseur van deze
voorstelling is geweest.
Het genre ‘salonstuk’ is het zijne niet; zoomin als van de meeste der spelers, die
zich in een fantastische omgeving als Adams' grot veel beter thuis bleken te voelen;
had hij hier vooral naar het ongewone, bizarre gestreefd, om iets van de zwoele
bekoring van den tropischen plantentuin, waarin Mary thuishoort, te verkrijgen? Alle
atmosfeer ontbrak; de menschen hóórden niet in de mooie kamer en serre die
Poutsma's knappe kunst om hen had heengebouwd, en hoe volslagen onlogisch was
de tooneelschikking, waarbij bijv. Vogt, de Vader, gedurende méér dan een gesprek
pal met den rug naar zijn dochter zal toegekeerd!
De vertaling was ronduit slecht. Hoe is het mogelijk dat Mevr. van Gogh-Kaulbach,
zelve tooneelschrijfster, haar had verzorgd! Van een mooi jong meisjesgezichtje zegt
men niet: ‘versch of het zoo uit de watten komt’. Dan moet het Duitsche ‘frisch’ toch
door òns frisch vervangen worden! En dat ‘Zu Kreuze kriechen’ niet met ‘naar het
kruis kruipen’ moet vertaald, weet toch wel elke H.B.S.-er te vertellen!
Slecht was ook de vertaling van Wolf's Marionetten, waarmee Elza Mauhs bij het
Nederlandsch heeft gedebuteerd. Is men in zoo'n Fransch stuk, waar toch de namen
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ook onvertaald blijven, zoo bang om een enkele gangbare zegswijze in 't
oorspronkelijk te houden? Hoe dwaas was het om Arnoldi zooiets te hooren zeggen
van: ‘de klank der stem geeft de beteekenis aan de woorden’! Trouwens...... wat meer
Fransch zou het cachet van Parijsche voornaamheid toch niet op de planken van het
Nederlandsch hebben getooverd, daarvoor ontbreekt onzen Hollandschen
tooneelspelers nu eenmaal de luchtig gemakkelijke mondainiteit. Elza Mauhs, ja,
die kàn de illuzie van een Fransch markiezinnetje wekken, zelfs al draagt ze niet
zoo'n serie vorstelijke toiletten als hier; en de eenige aan het Nederlandsch die het
m.i. óók kan, is Gimberg. Door welke duistere macht wordt Eduard Verkade toch
telkens weer gedreven, om steeds rollen te bedeelen aan menschen, die er juist nièt
voor geschikt zijn? Hem dwingt toch waarlijk geen tekort aan personeel! In ‘Helden’,
een Shawsche persiflage op soldaten. ‘moed’, die ons na boeken als ‘le Feu’ en
‘Menschen im Krieg’ de wat armelijke spotternij met een tragedie lijkt, speelde bijv.
van Dalsum de rol van den ouden bullebak, generaal Petkoff. Wat moest deze lange,
slanke en jeugdige speler niet aanplakken, opvullen en bijschilderen om eenigermate
aan het vereischte uiterlijk te beantwoorden. Hoe moest hij elk gebaar, elken
stemklank geweld aandoen! In Marionetten iets dergelijks. Gimberg, een van onze
weinige acteurs die ‘every inch a gentleman’ op het tooneel is en die, behalve zijn
jeugdige, vlotte allure, ook de capaciteiten heeft een hoofdrol naar behooren te dragen,
was hier een bijpersoon, de oude ‘viveur’ Nizerolles; terwijl Eerens, door uiterlijk
noch techniek daartoe in staat, de markies de Monclers en dus de voornaamste
tegenspeler van Elza Mauhs werd!
Een verrassing gaf Reule mij in dit technisch knappe en boeiende, maar door
innerlijke holheid toch onbevredigend stuk. Hij is, zooals méér leden van het
Nederlandsch, den laatsten tijd wat naar het tweede plan gedrongen, waar hij moest
teren op zijn oude roem van Oud Heidelberg en Pro Domo; nu, in dit sterke speel-
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tuk trof me, hoe ver zijn voortreffelijk beheerscht spel het won van de onmachtige
gelaats- en gebaren-expressies van Eerens. In de groote scène der derde akte was
zoowel zijn binnenkomen, als het ontzaglijk moeilijke, tegenspel bij Fernandes
explosie van wanhoop prachtig beheerscht en in den juisten toon. Of in een volgend
seizoen het milieu der Tooneelvereeniging aan dezen jongen acteur, een van onze
weinige echte ‘jeune premiers’ wat wijdere perspectieven zal openen?
***
Want ook Reule's naam prijkt met die van Bouwmeester, Arnoldi en Gimberg, op
het grootsche tableau de la troupe, waarmee Heyermans zijn sollicitatie naar den
Amsterdamschen Stads-Schouwburg steunt.
Als, bij den wedkamp naar dat Dorado, het aantal en de persoonlijke capaciteiten
der spelers den doorslag moeten geven, draagt de Tooneel-Vereeniging stellig de
overwinning weg. Zoomin als echter een keukenmeid (banale vergelijking in zake
kunst!) van een aantal voortreffelijke ingrediënten een voortreffelijke taart vermag
te bakken, als ze de verhouding der ingrediënten niet weet of de kunst van bakken
niet machtig is, zoomin is het zeker, dat de Tooneel-vereeniging, met haar groot
gezelschap, ook grootsche dingen presteeren zal. Onwillekeurig denkt men hier aan
Verkade's vokomen mislukte en toch in theorie zoo aanlokkende geste met de ‘trust’.
De Tooneel-Vereeniging verkeert in hetzelfde geval waarop, naar ik mij herinner,
in dien trust-tijd Mevr. Duymaer in een interview eens den nadruk legde: er zijn
allerlei op zich zelve zeer goede krachten bijeen, die echter, aan volkomen
verschillende speelstijlen gewend, (bijv. Nico de Jong en Tilly Lus, Emma Morel en
Marie Gilhuys Sasbach,) zeer moeilijk de toch zoo noodige speleenheid in een stuk
zullen kunnen brengen.
Voorloopig werd er van het grootsch opgezette speelplan nog niets verwezenlijkt.
Allerzielen, Op Hoop van
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Zegen en Eva Bonheur wisselen elkander even stereotiep af, of Mevrouw van der
Horst en Mevrouw de Boer-van Rijk er nimmer den brui van hadden gegeven. Een
Schlager, de door Falkland met Amsterdamsche ‘gijn’ bewerkte Duitsche klucht
‘Nummer Zeventien’, geeft aan Kreeft en Nico de Jong gelegenheid hun
voortreffelijke kwaliteiten van komiek (een niet te onderschatten acteursgenre!) te
doen waardeeren en het debuut van Rika Hopper bij dit nieuwe gezelschap werd de
wederopvoering van ‘Klein Eyolf’. Een van Ibsens latere stukken, waar, na de botsing
der hartstochten, uit de verscheuring van zelfverwijt (Eyolf's mismaaktheid en
bijgevolg zijn dood-door-verdrinking zijn de schuld van het egoïsme der ouders) de
verheldering groeit van inzicht en wederzijdsch begrijpen; het dur-accoord der
verruimende menschenliefde, dat in jonger werk van den meedoogenloozen
waarheidszoeker en aanklager ontbreekt.
Ibsen, grootmeester der dramatiek, heeft in dit stuk de wetten der techniek
gebroken, met de feillooze zekerheid van wie zich boven die wetten weet te staan.
Het dramatisch hoogtepunt, de dood van Eyolf, valt aan het eind van het eerste bedrijf;
de beide die volgen geven de geestelijke worsteling, de verwijdering en ten slotte de
verzoening der in smart gebroken ouders. Doch aan de ontzaglijk moeilijke taak om,
in den zwaren voortgang dezer twee bedrijven, een stijgende lijn en zoodoende
spanning te scheppen, konden noch Lobo noch Mevrouw Hopper voldoen. Het werd
een huilerige geschiedenis, waarin alleen Tilly Lus als Asta, het stiefzusje, voor wie
Alfred, eerst zonder het te weten, àndere dan broederlijke liefde voelt, met haar ‘voix
d'or’ en de innigheid van haar sober spel, wat warmte, wat echtheid bracht.
Slechts aan het slot, waar Rita zich weet op te heffen uit haar leed en Alfred weet
te winnen voor haar plan om den armen kinderen uit de visschershutten te geven wat
zij eens aan Eyolf, hun eigen kind, te kort schoten, wist Mevrouw Hopper te ontroeren.
Het publiek, ondanks
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alle officieele eerbied die- het tegenwoordig voor Ibsen aan den dag pleegt te leggen,
vindt, naar duidelijk bleek, voor negen tienden zoo'n voorstelling hopeloos vervelend.
En eigenlijk heeft het gelijk. Men kan Ibsen, zoo zijn werk niet subliem wordt
opgevoerd, altijd beter in zijn stoel bij het vuur en in de schoonheid van eigen fantazie,
door lectuur genieten.
***
Het is nog niet heel lang geleden, in de eerste fleurige jaren van die Haghespelers,
dat Verkade, onder den invloed van Gordon Craig, als decor voor een kamer of zaal
niet anders dan in zware plooien hangend doek gebruikte.
Uit deze, niet zeer geslaagde ‘mode’ groeide het eigenaardig, meer of minder
luxueus, maar altijd bekoorlijk kamerdécor, waarin Enny Vrede de triomf harer
societystukken behaalde; een decor, dat geenszins copie gaf van een gewone ‘kamer’,
noch van modernen binnenhuissmaak, en dat met de moderne meubels (de Chesterfield
speelde minstens zoo'n groote rol in zoo'n stuk als de jeune-premier!) niet altijd
harmonieerde, maar toch een onmiskenbaar eigen cachet bezat. Lebeau, ettelijke
jaren Verkade's décorateur, maakte die eigenaardige, vaak van kleur zeer mooie
paneelen.
Lensvelt leverde Willem Royaards de décor-ontwerpen voor zijn grootsch opgezette
stukken als Driekoningenavond, de Vroolijke Vrouwtjes en Faust. Een belangrijk
aandeel in het slagen der vertooningen gaven deze eenvoudige en toch voorname
omlijstingen, welke de schilder, door een vernuftigen ombouw van onderdeelen,
voor de telkens wisselende scènes wist pasklaar te maken.
Het décor vervulde dan volkomen wat het moderne tooneel eischt: het was niet
alleen ‘omgeving’, het werd de ondersteuning, de begeleiding van het spel.
Thans schijnt, bij het Tooneel, het décor zijn taak voorbij te streven. Niet Lensvelt,
maar een der jongste leden
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van Royaards' gezelschap Johan de Meester Jr. heeft het ditmaal ontworpen; met een
fantasie en een raffinement, verrassend, bijna ongelooflijk in een debutant, bedacht
hij het goud-kleurig, weelderig nestje voor het verwende, luxueuse bankiersvrouwtje
in Paarlen. En zijn zuster, Mevr. Roland Holst - de Meester, bedacht toiletten voor
Mevrouw Royaards (die de rol van dit vrouwtje moest vervullen) welke niet alleen
harmonieerden, in kleur en stijl, met de décors, maar symboliseerden, karakteriseerden
de uit te beelden persoonlijkheid. Want het pauweveertje, aan het groen-blauw
avondtoilet, demonstreerde heel juist en fijntjes de ijdele pronkzucht van deze Jutta
voor wie 't bezit harer kostbare tooi, van haar parels, de voornaamste drijfveer der
echtelijke trouw blijft; en in het stijf gesloten en hooggekraagde zwart fluweel,
waaruit verleidelijk het warm-oranje vest kierde, kon men zich, met een beetje goeden
wil, de geheele psychologie van de draagster voorstellen.
Helaas, ik werd bij Paarlen herinnerd aan een geestig schetsje van Annie Salomons,
waarin een bakvisch, die op een avondpartij een aantal fraai gekleede, minzaam
keuvelende dames en heeren beschouwt, dat enthousiast met ‘net een stuk van
Verkade’ vergelijkt; en wisten de Haghe-Spelers, voornamelijk Enny Vrede, zoo'n
voos society stuk uit te diepen, òp te kleuren met tal van eigen fijne amusante
vondsten, hier bij Paarlen bleef, bij vlot en fleurig spel, alles aan het oppervlak;
schenen de enkele fijnere trekjes (in Erick, den wat ouderen, liefhebbenden echtgenoot
zit ongetwijfeld een tragi-komische kant, die hier geheel verwaarloosd werd)
angstvallig verdoezeld. Zoodat de toeschouwer, die wat ‘kijkspel’ betreft, inderdaad
zijn hoogste eischen van kleurenharmonie en distinctie bevredigd kan voelen, precies
even voldaan naar huis zou zijn gegaan, wanneer de acteurs van ‘Het Tooneel’, met
hun mooie toiletten, in deze mooie decors, een half uurtje voor hem hadden
gefigureerd.
***
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De lezer dezer kroniek zal langzamerhand de ongeduldige opmerking maken, dat
mijn beschouwing over tooneel er ditmaal een over acteurs, décors en toiletten lijkt
te zijn. Is het inderdaad niet een treurig blijk van de richting waarin zich ons tooneel
beweegt, dat aan toiletten en décor (Paarlen, Marionetten, de Voorgevel) steeds
overdrevener en buitensporiger luxe wordt ten koste gelegd? Onze actrices, die in
elk ‘interview’ klagen over de ondragelijke toiletkosten waaronder ze gebukt gaan,
drijven voor elkander die kosten op door ‘overdressing’ (een even teekenend
Hollandsch woord weet ik er niet voor) en de tooneeldirecteuren, ondanks alle artistiek
inzicht, alle leuzen en idealen, verwennen, bederven den smaak van het publiek door
het met uiterlijkheden te overbluffen, door met uiterlijk vertoon innerlijke leegheid
te overstemmen. En het groote kwaad waar ik in het begin op wees: de versnippering
der goede krachten, dwingt den regisseur om met alle andere drijfveeren méér
rekening te houden dan met zijn artistieke overtuiging: niet de inhoud van het stuk
kan voor hem den doorslag geven, maar slechts de mogelijkheid het met de weinige
ten dienste staande krachten te bezetten; niet de kunstwaarde van een tooneelwerk,
doch de handelswaarde: de kans op bijval van het publiek en bijgevolg de neiging,
om den smaak van dat publiek zooveel mogelijk tegemoet te komen en te vleien.
***
Het stemt dus te meer tot verheuging, wanneer een opvoering van werkelijk artistieke
beteekenis, waar geen ander motief dan de kunstwaarde van stuk en vertooning den
doorslag gaf, grooter waardeering en belangstelling oogst dan het ‘succès d' estime’
dat maar al te vaak het eenige blijft.
Mocht Vondels Jephta, door de Rotterdammers onder La Roche's leiding
ingestudeerd, het niet verder dan een klein aantal voorstellingen brengen, met ‘de
Paradijs-
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vloek’ oogst het Schouwtooneel algemeene belangstelling en, wat misschien nog het
meest zegt: volle zalen en een enthousiast publiek.
Alph. Laudy, een tot nogtoe op tooneelgebied onbekend schrijver, vond den stof
voor zijn grootschen arbeid in het bijbelverhaal van Kaïns broedermoord en beeldde
als hoofdmotief in zijn werk het ondraaglijke leed van Adam en Eva, die, met de
schuld van hun zondeval, ook het leed van hun nageslacht, dus door hen veroorzaakt,
te torsen krijgen.
‘De oorsprong van het menschelijk lijden’.... geïnspireerd door het ontzaglijk leed
van den wereldoorlog, heeft de schrijver het onmachtig zoeken van den mensch naar
het geluk, naar het ‘verloren paradijs’ willen uitbeelden; Abel, de reine, zondelooze
jongeling heeft het gevonden en zal de anderen er heenleiden, wanneer Kaïn, blind
van heerschzucht en jaloezie, zijn broeder doodt om het voor zich zelf te veroveren.
Abel:
De weg is moeilijk naar het Paradijs
En niemand wandelt hem dan in de liefde.
Kain:
Mijn liefde smacht naar 't oord van alle weelden.
Abel:
Dan kent gij ook den Paradijsweg want
de liefde is 't begin van 't Paradijs,
En zoo ik wel besef ook al de zoetheid.
Kain.
De liefde heb ik, maar zij kent den weg niet......
Abel:
Ik zeide U reeds, het is een zonneland......
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Meer symbolisch dan didactisch heeft de Katholieke schrijver zijn bijbelsche stof
gezien; minder het godsdienstige sentiment is zijn stuwkracht geweest, dan het
ethische; vandaar stond hij als het ware buiten de beperkingen van het Katholieke
kunstinzicht, dat den arbeid van vele Roomsche schrijvers, als Rutten, v.d. Eerenbeemt
Smulders, onvermijdelijk in een voor andersdenkenden hinderlijk keurslijf dringt.
En waar de meeste, aan bijbelsche stof ontleende tooneelspelen, uit dramatisch
oogpunt beschouwd zeer te kort schieten (Vondel's Jephta, Querido's Saul, Smulders'
Verloren Zoon) is het dezen schrijver gelukt een drama te scheppen, dat beantwoordt
aan de eischen welke de tooneelvorm nu eenmaal stelt: n.l. van ‘handeling’, de
veruiterlijking van een innerlijk gebeuren te zijn. De beide eerste bedrijven voeren
in sterken, gaven bouw tot het dramatisch hoogtepunt; geen verzwakkende lyriek of
afleidend bijwerk vertroebelt den indruk: de broedermoord, dien we niet zien
gebeuren, doch meebeleven door Adam's toorn en Eva's smart, en het slot der tweede
akte, waar de menschen-moeder ‘mater dolorosa’ met den dooden zoon op haar
schoot, vraagt, als verdwaasd van smart, ‘wat is dood?’, zijn van aangrijpende
schoonheid.
Aan de gave structuur èn aan de gedachteneenheid van het werk doet de derde
akte, die het bijbelverhaal bijna geheel loslaat voor een wijder, doch onbeheerschter
vlucht van verbeelding, eenigermate afbreuk.
De meedoogenlooze wet der erfzonde, voorgesteld door een klagend voorttrekkende
stoet van verminkten en melaatschen, brengt een realisme in het stuk, dat botst tegen
de symboliek, die er de grondgedachte van is, terwijl het ‘schrikkelijk gezicht’, Kaïn
in vlammen,
‘Mij brandt de hel in het gevloekte lijf
Zoo 't niet het brandend Paradijs is’

die Adam blind slaat en zich dan stort naar den vurigen offerberg, ‘het rijk, dat straks
door vuurge poort zijn
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koning inhaalt’ van een zoo geweldige realiteit is, als het tooneel, naar onzen huidigen
smaak tenminste, niet meer vermag te verwezenlijken. Met effekten die hij, door
zuiver artistiek inzicht geleid, in de beide eerste akten versmaadde, tracht de schrijver
hier een klimax te bereiken door geweldigheid; doch de verbeelding van den
toeschouwer kan niet meer mee.
Toch heeft het derde bedrijf een hoogtepunt en wel in den monoloog van Adam,
waarin hij het leven ziet als een huiveringwekkende dans naar den dood:
Want waar de mensch op aard zijn leven wandelt,
Daar wandelt een geraamte met hem mee:
En vóór dat heir van wandlende geraamten
Leidt me aan zijn vingerknook de Dood.... voorop.
Dat is een wilde wereld-wandeling,
Want Satan pijpt den maatgang op een doodsbeen,
Hij pijpt: vooruit, - hij pijpt: vooruit, vooruit,
En Satan pijpt,.... en Adam gaat voorop!....
Vooruit! - de scharen gaan, de menschheid treedt,
In ieder mensch treedt zachtjes zijn skelet:
Het treedt en treedt, en voor een prompten pas
Slaat in het menschenhart de Dood zijn trommel,
Een harteklop, een trommelslag, - vooruit....
En Satan pijpt.... en Adam gaat voorop!....

Hier culmineert de grondgedachte van het werk: de lijdende mensch, vruchteloos
zoekend naar geluk en met het eeuwige, nooit beantwoorde ‘waarom’ op de lippen:
De menschheid klaagt en vraagt, - maar Satan jaagt
Zijn fluit wat aan, die als een sterfkreet snerpt,
En wie wat traag stapt, montert Satan op;
En hoor!.... de Hartstocht slaat de trommel luider:
Waarom, waarom, waarom, waarom, waarom, En Satan pijpt: vooruit, vooruit, vooruit,
Vooruit!.... en Satan pijpt, en Satan pijpt,
En pijpt en pijpt, - en Adam gaat voorop!....
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En deze verbeelding van den Dood, als het vóórdansend geraamte, hoewel niet
passend bij den oud-testamentischen stijl, (het is een zeer bekende middeleeuwsche
visie) is hier tot iets geweldigs van plastische kracht geworden.
Hoewel als tooneelarbeid veelszins geslaagd, dankt toch de Paradijsvloek zijn
succes voor een groot deel aan de vertooning. Het is slechts enkelen modernen spelers
gegeven verzen zóó te zeggen, dat het luisteren méér dan een inspanning, een genot
wordt.
Tot die enkelen behooren Musch en Mevr. van der Horst. Zij waren de ideale
vertolkers voor dit eerste menschenpaar in hun smartelijke grootheid; hun spel èn
samenspel was voortdurend harmonisch, beheerscht en toch van een aangrijpende
kracht.
Voor Kaïn was Ko van Dijk een aangewezen figuur. Mocht men in zijn geweldige
expansie zoo nu en dan een teveel voelen, voortreffelijk was zijn weergave van den
naïven oermensch, die zelf onbegrijpend staat tegenover de krachten welke in hem
woeden, die in droeve verbazing zich afvraagt: ‘Waarom is Abel goed en Kaïn
slecht....?’
Naast deze drie veteranen moest de Abel van den jongen acteur Carel Rijken
noodwendig teleurstellen. Bovendien beantwoordde hij geenszins aan de verbeelding
van den ideaal-schoonen jongeling; zijn houterig liefkoozen van Eva in de eerste
akte was het eenige moment in de vertooning, dat even gevaarlijk naar het belachelijke
helde. Ook zijn kleeding leek mij weinig gelukkig; mejuffrouw Blauwkuip, die de
kostuums had verzorgd, slaagde m.i. heel wat beter wat kleuren dan wat lijnen betrof.
Vooral de groepen waren van kleur prachtig en het décor, door Poutsma en van der
Lugt Melsert ontworpen, gaf een indruk van wijdheid, van eindelooze ruimte, als
tooneel zeer zelden weet te wekken.
***
Van wel geheel ander gehalte is een tweede oorspronkelijk stuk, dat groot succes
oogst, het nieuwe blijspel
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‘Dat wat je niet hebt...’, van Bets Ranucci Beckman, door het Hofstad Tooneel op
het répertoire gebracht.
In een vorig werk, het voor twee jaar eveneens met succes gespeelde ‘Monsieur
le Directeur’ heeft de schrijfster, zelve tooneelspeelster, den ernstigen nadruk willen
leggen op wat ze als een rotte plek in de wereld van het tooneel heeft leeren zien: de
moreele en artistieke afhankelijkheid van een beginnend actricetje en het misbruik,
dat een roekeloos en voor bewondering over-gevoelig directeur daarvan kan maken.
Als bijwerk, als versiering zou men kunnen zeggen, liep er door dat stuk een jong
kunstenaars-paartje, luchtig, als terloops, maar met voortreffelijke menschen- èn
tooneelkennis neergezet; en het eigenaardig resultaat van de vertooning-als-geheel
werd, dat men van deze bijfiguren een sterken, zuiveren indruk hield, terwijl het
geval van den directeur en zijn slachtoffer een ongewild komische tint kreeg en het
tragische, zooals de schrijfster het had bedoeld en wilde weergeven, nergens den
verwachten indruk maakte.
Thans heeft Mevrouw Ranucci de richting en de grenzen van haar kunnen scherp
gevoeld; zij heeft het tragische vermeden in dit nieuwe werk, dat zij ‘het onschuldig
spel van een schuldige verhouding’ heeft gedoopt, en ziet, wat haar met den ernst
niet lukte, slaagt bij het luchte, even-weemoedige, even cynische levensbeeld in dit
stuk: zij wekt onze deernis met Annie, het dappere, tegen den grauwen muur van
zorg en tegenslag vechtend actricetje; en juist nu, waar ze het slechts als terloops
aanduidt, toont ze, oneindig scherper en overtuigender dan in haar vorig stuk, de
misstanden van ‘het tooneel’, waar een oppermachtig impressario de machtelooze
vliegjes in z'n web meedoogenloos uitzuigt; de trieste, grauwe achterkant van het
naar buiten zoo glanzend en blijschijnend artistenleven.
Mevrouw Ranucei blijkt weinig minder geest en gevoel voor het komische te
bezitten dan haar collega van Rossem in zijn beste blijspelen (Phyllis, Femina),
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hoewel minder vernuft. De arbeid van haar, trouwens veel meer geëxperimenteerden,
collega is technisch sterker; van Rossem trekt zwaarder èn gedurfder lijnen; hij zou
bijv. met een zoo poover effect als dat van de sandwiches in het derde bedrijf nimmer
hebben volstaan; hij vult zijn teekening als het ware tot in de uiterste hoeken, maar
wat hij beeldt blijft, hoewel af, dan ook in dat bestek van vlakke lijner, perspectieven
tracht hij u niet te openen; en dit heeft mevrouw Ranucci, bij minder routine, op hem
voor: haar sentiment. Want in dit spel van scherts om zorg, van scherts om verloren
illuzies, van scherts om armzalige kleinmenschelijkheid, staat achter de grappen, de
dwaze situaties, een wrang-weemoedig levensinzicht en het gevoelige figuurtje van
Annie, het kleine ploeterende meisje, dat uit het armzalig overschot harer vele illuzies
slechts die eene nog scherp bewust te formuleeren weet: eens ècht, eens door en door
warm te worden, is prachtig levensecht geworden, door de liefde, de moederlijke
deernis, die de schrijfster voor deze, haar hoofdpersoon heeft gevoeld.
Veel minder dan deze gave, zuivere figuur is Everhard, Baron van Holthe tot
Aagtekerke geslaagd. Ik betwijfel zelfs zeer, of dat jongemensch, zonder den sterken
ruggegraat dien Cor van der Lugt hem leende, niet heelemaal in elkaar zou zijn
gezakt. En bij het psychologische keerpunt in Annie's gevoelens voor dezen rijken,
ietwat belachelijken minnaar is de schrijfster m.i. onjuist ge weest: wanneer Everhard
zijn groot fortuin verliest, wanneer Annie hem door den schok dezer tijding voor het
eerst zonder z'n aplomb en z'n zelfbewustzijn, maar als een klein, armzalig menschje
ziet, en voor het eerst haar uit deernis stammend liefdegevoel ontwaakt, is het dan
niet ònvrouwelijk, onnatuurlijk, dat ze op zoo'n moment een lange redenatie over
zijn tekort en de valsche grondslagen hunner verhouding gaat houden, en dat Everhard,
hoewel hij pas vernomen heeft dat hij geruïneerd is, nog lust, nog ‘fut’ heeft om
daarop in te gaan?
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Cor van der Lugt Melsert wist deze wat weifelig geteekenden, op het kantje van
belachelijken ‘gommeux’ prachtig in het rechte spoor te houden; hij maakte
begrijpelijk; dat Annie voor dezen man toch liefde gaat gevoelen; wat, zoo op het
komische ìets meer dan nadruk was gelegd, niet meer te aanvaarden zou zijn geweest.
Ook voor Annie van Ees werd de rol van dit naamgenootje een groot succes. Kreeg
men bij haar beelding van de vrouwtjes uit Femina en Heerenmode, naast veel dat
te waardeeren bleef, toch den indruk van een tekort, deze rol stònd; ze kon hem
volkomen beheerschen. En zoo men in 't begin van II wel telkens de gevoelige
expressies miste waarmee Elza Mauhs, door stil spel, de tragiek van zulk een situatie
weet bloot te leggen, aan het eerste bedrijf gaf Annie van Ees, door haar bekoorlijke,
natuurlijke gaminerie een charme en frischheid, zooals geen andere van onze actrices
het kan.
Mevrouw Kley maakte van Eulalia, de kamerverhuurster ‘met een gezicht als een
pornografische roman’ een kluchtspeltype uit een revue, dat uit den toon viel en Jan
van Ees als Bram Beukers, de ridder van de droevige figuur, door Annie om den
rijken vriend vergeten, gaf dat jongemensch nog slapper en kleurloozer dan hij van
oorsprong al was.
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Gedichten
Van Willem de Mérode.
Le parfum du Marquis de Carabas.
Zijn lange welverzorgde witte handen,
Die lusteloos uit fijne kanten reikten,
Met keur van flonkerende ringen prijkten,
Voelde hij heet als harsge houten branden.
Hij bette ze in een koel glazuren kom,
En dacht: of 't water niet zou ziede' en dampen,
Lachte melancholiek en ietwat schamper,
En zag toen spottend naar den spiegel om.
Hij nam aandachtig de paarszijden doos,
Bekeek de fraaie fleschjes eer hij koos,
En hief de slicht geslepene flacon.
Toen er een druppel op zijn vingers vloeide,
Was 't hem of eensklaps vreemde lelies bloeiden,
Hij bloeide zelf en geurde in de zon.
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Le parfum: la forêt de Carabas.
Er bloeien duizend bloemen in het bosch,
Wier geuren tot één zoet parfum verglijden,
Waardoor men zich om alles kan verblijden,
Zalig den tijd verluierend op 't mos.
De lucht is helderblauw en vogels zingen
Bij 't stuivend kwinkeleeren der fontein,
Die ongestoord uit 't boordevol bassein
Haar klare droppels op het gras laat springen.
Koelte van water en het somber dolen
Van de gedachten als groote violen
Zwaar ademen in heeten zonneschijn,
En de ijle essence van boschanemonen,
En de verwelkte geur van duizendschoonen,
't Heele foreest wil in dit reukwerk zijn.

Onze Eeuw. Jaargang 19

365

De gravin.
Zij zat voor 't hooge venster naast haar gade.
Hun pages speelden op 't beschaduwd plein
En schoten door de stralen der fontein
En in de boomen rond de esplanade.
Eén hief lachend 't gelaat ter kemenade
En bloosde, toen hij zag, hoe zij den wijn
Nam, de oogen vol van donkergouden schijn,
En liefde en heil hèm toegedronken raadde.
Verstrooid sloeg zij den zijden waaier open,
Haar vingers gleden langs het gouden draad,
En dacht: doe ik nu goed, of is dit kwaad?
En wist niet wat zij vreezen moest of hopen,
En zag den graaf aan, of zij hulp verwachtte,
Maar hij geeuwde verveeld en knikte en lachte.
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De bekoring.
Daags lag hij voor het zonwarm raam te droomen
En 's avonds staarde hij in 't vlammend vuur,
Of zag de schaduws dansen op den muur,
Een duivelsche verschrikking voor de vromen.
En door zijn bloed ging de bekoring heen,
Om al het booze in zijn hart te laten:
Geheime lusten en venijnig haten,
En al wat anderen verstoring scheen.
Maar 's morgens, als door ramen wit bevroren
Het koude licht, zoo zuiverlijk geboren,
Naar 't diepe midden van zijn oogen zonk,
Dacht hij aan God en alle goede heiligen,
Die tegen satans listen ons beveiligen,
En bad, en wist niet dat zijn aanzicht blonk.
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Aanteekeningen op de wereldgebeurtenissen
Door Mr. J.C. van Oven.
XVII.
De oude geest.
Gelijk de sneeuwstormen waarmede deze Novembermaand inzette, is de geest der
o u d e wereld-politiek over de beide halfronden gegaan. Daar hecht het Fransche
kiezersvolk met groote meerderheid zijn goedkeuring aan de overwinnaarspolitiek
van Clemenceau en Foch tegenover het noodlijdende Duitschland; daar dwarsboomt
de Senaat in Washington Wilson's plannen tot verzekering van den wereldvrede; en
daar herleeft voor de Berlijnsche commissie van onderzoek de oude, doodgewaande,
Feldwebelgeest en triomfeert in de personen van Ludendorff en Helfferich! Zoo
schijnt ondanks de vier jaar oorlog en de verplettering van het Duitsche militarisme,
alles bij het oude gebleven en de flauwe hoop van ons, naïeve optimisten, dat het
verdrag van Versailles met zijn volkenbond, ondanks zijn gebreken, de wereld toch
een stap vooruit zal brengen, heeft alweer een gevoelige klap ontvangen. Laat ons
niettemin blijven hopen: die oude geest, die zoovele jaren alleenheerscher is geweest
en die in den oorlog, van alle kanten opgeroepen, gegroeid is tot de reuzengestalte
van den Geest uit het sprookje, laat zich niet met een tooverwoord terugbannen en
voorgoed in de flesch sluiten. Daarvoor is tijd noodig en moeizame arbeid.

Onze Eeuw. Jaargang 19

368
Het ernstigst van dit alles schijnt voorshands wel de houding van den Amerikaanschen
Senaat en 't is als een wreedaardige ironie van de wereldgeschiedenis dat juist in het
land dat zeker het minst van alle deelnemers om eigen voordeel in den oorlog is
gegaan, de spaak in het wiel gestoken moet worden die de totstandkoming van den
definitieven vrede vóór Nieuwjaar wellicht beletten zal. Ter wille van den wereldvrede
streefde de president twee en een half jaar lang naar vredesbemiddeling; ter wille
van den wereldvrede wierp hij ten slotte, geestdriftig toegejuicht door heel zijn land,
het Amerikaansche zwaard in den schaal; maar zie, als die overgeslagen is naar de
gewenschte zijde en Wilson na een nieuwen maandenlangen strijd, nu tegen de
overwinnaars in Parijs, Londen en Rome, naar zijn land terugkeert met een ontwerp
dat eens tot den wereldvrede leiden kàn, dan wacht hem daar weer nieuwe strijd,
want er komen een aantal volksvertegenwoordigers en zeggen dat zij van zijn plannen
niets weten willen. Niet omdat het verdrag van Versailles de idealen waarvoor
Amerika in den strijd gegaan is t e w e i n i g zou verwezenlijken, neen, juist omdat
zelfs de kleine afwijking van de oude wereld-politiek welke dit verdrag inhoudt en
die de kiem, het fundament kan zijn van de toekomstige, waarlijk heilzame regeling,
den heeren niet naar den zin is en naar hun meening Amerika moet blijven volharden
bij zijn eeuw-oude staatkunde van zich niet te bemoeien met de Oude Wereld, opdat
deze ook Amerika met rust late. Natuurlijk is er geen sprake van, dat indien het
wereld-vredesplan mislukt, Amerika bij een volgenden wereld-oorlog met rust gelaten
zàl worden. Maar dit deert blijkbaar Wilson's belagers niet en de consequentie hunner
politiek kan geen andere zijn dan dat de Vereenigde Staten zich tot de tanden zullen
wapenen om bij dien dan zeker te verwachten volgenden oorlog onaantastbaar te
zijn. En dat zulk een Amerikaansch militarisme terstond leiden moet tot een
verscherping van den Japanschen strijdgeest en vervolgens tot opleving van het
militarisme in
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Engeland, Frankrijk en ook Duitschland, dit ziet een ieder die niet blind is duidelijk
in.
Hier staan derhalve twee wereldbeschouwingen tegenover elkander: de eene, die
van Wilson, die waarvoor Amerika in den oorlog is gegaan en de overwinning aan
de Entente bezorgd heeft, d.i. het geloof aan de mogelijkheid van wereldvrede en
het verlangen dat deze wereldoorlog de laatste geweest zal zijn, kortom de nieuwe
wereld-politiek; de andere, die van de republikeinsche senatoren, dezelfde als die
van Foch, Ludendorff en vele andere geesten der oude tijden, de opvatting dat de
oorlog onuitroeibaar is en dat de menschheid voortdurend leven moet in voorbereiding
op den volgenden menschenmoord ten einde daarin de sterkste te zijn. De eene leer
leidt misschien tot een grievende teleurstelling, maar misschien ook tot het verdwijnen
van den oorlog; de andere leidt met wiskundige zekerheid tot een nieuwen oorlog,
nog schrikwekkender dan de vorige. Het verdrag van Versailles is een compromis
tusschen beide opvattingen, waarin helaas veel van de tweede, weinig van de eerste
tot werkelijkheid geworden is, maar zelfs dat weinige is den Senaats-leden in
Washington te veel.
Of het hun lukken zal het werk van Versailles den doodelijken slag toe te brengen?
Want dat dit niet leven kan, als Amerika buiten den Volkenbond blijft, spreekt van
zelf, en dat laatste is immers de beteekenis van de reserves onder welke de
republikeinsche senatoren het verdrag willen aanvaarden. Het is op dit oogenblik
moeilijk te voorspellen, hoe het gaan zal, want het Amerikaansche staatsrecht kent
wonderlijke instellingen en het maakt inderdaad sterk den indruk dat de heeren in
Washington zich meer laten beheerschen door overwegingen van Amerikaansche
partij-politiek dan door het voor en tegen van de zaak zelf, - alsof zij een bijzaak
ware! Voor de zuivere aanvaarding van het vredesverdrag zijn twee derden van het
stemmental vereischt en dus als de tegenstanders willen, kunnen zij het verdrag
blijven sabotleeren, of ook kunnen zij door hiermee te dreigen, de voor-
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standers tot concessies bewegen, die dan een nieuwe wijziging van het verdrag noodig
zouden maken en den definitieven vrede weer op de lange baan schuiven. Evenwel,
men mag de hoop niet opgeven dat de tegenstand ten slotte nog gebroken zal worden.
Er wordt daarginds vermoedelijk meer achter de schermen gewerkt dan in het
openbaar en de omstandigheid dat niet alle republikeinsche senatoren zich tegen het
ideaal van den democratischen president verzetten, wijst op de mogelijkheid dat er
nog meer overstag zullen gaan en dat Wilson ten slotte toch nog de noodzakelijke
meerderheid verkrijgt. Maar welk een sinister voorbeeld geeft hier de Nieuwe Wereld
aan de Oude! Daar wordt gesold met het mogelijk heil der menschheid; daar wordt
het resultaat van een oorlog en van een doelbewuste, eerlijke politiek in de waagschaal
gesteld, omdat.... eerlang de presidents-verkiezingen gehouden zullen worden en de
republikeinen het tijd vinden om zelf weer op het kussen te komen na acht jaar van
democratisch bewind!
Op allernoodlottigste wijze is hier Wilson's ziekte tusschenbeide gekomen.
Amerika's oorlogs- en vredespolitiek is zijn persoonlijk werk: de mislukking der
vredes-bemiddeling, de aanvaarding van den oorlog met het doel hem spoedig te
beëindigen en eindelijk het verdrag van Versailles met de volkenbond-fundamenten
implicite, dit alles is Wilson's eigen werk geweest, al steunde hij bij het volbrengen
van zijn taak op de openbare meening, die machtig is in zijn land. Voor de definitieve
voltooiïng echter, d.i. voor de ratificatie in den Senaat, was zijn persoonlijke invloed
een vereischte en het was na een vermoeiende campagne voor die ratificatie - een
campagne die de openbare meening dermate moest beïnvloeden dat zij de
tegenstrevende senatoren dwong - dat de over-inspanning van vele jaren zich wreekte
en den uiterlijk jeugdigen, maar in waarheid drie-en-zestig-jarigen president op het
ziekbed wierp. Ziedaar een politiek fortuin voor zijn tegenstanders! Dat gaf kans op
een republikeinsche overwinning bij de komende
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verkiezingen, al moest ook het vredesverdrag er om stranden of althans de wereld
nog wat langer op den vrede wachten!
Het noodlot heeft het allerergste niet gewild: Wilson herstelt en zijn invloed op
den loop van zaken neemt toe. Met 1 December wordt althans een boodschap van
zijn hand verwacht. Zijn werk kan nog gered worden. Maar moge het spoedig
geschieden. Duitschland en Oostenrijk verhongeren en de definitieve vrede kan
althans eenige verlichting brengen.
***
Het was ook nu weer Wilson's figuur en politiek die het onderzoek der parlementaire
commissie in Berlijn beheerschten en 't is gegaan zooals wij bij het schrijven van
onze vorige Aanteekening vermoedden: de beschimpingen waaraan Wilson heeft
bloot gestaan van den kant der vroegere Duitsche machthebbers, van Helfferich en
Ludendorff vooral, hebben geen smet kunnen werpen op het schoone beeld van den
president dat Bernstorff heeft geschetst. Ach welk een droevige vertooning is dit
geweest! Droevig wegens de houding van die groote heeren die den oorlog niet
hebben kunnen winnen en nu de schuld op anderen willen werpen, droevig ook door
de zwakheid van de nieuwe machthebbers, de commissie-leden, die zoo overduidelijk
de minderen waren tegenover de machtigen van het oude regime. En laat dit
begrijpelijk zijn wat Hindenburg betreft, die dan toch tot tweemaal toe den vijand
buiten Duitschland's grondgebied gehouden heeft en die na de ineenstorting op zijn
post bleef als goed soldaat; maar vanwaar de schroom voor Ludendorff, op wiens
schouders de volle last van de débacle drukt, die de verantwoordelijke man is voor
den duikbool-oorlog, de tusschenkomst van de Vereenigde Staten, de nederlaag, de
man die in Januari 1917 het hooge spel dorst wagen en die verloor?
Want niets heeft hij kunnen aanvoeren, al had hij zich verzekerd van Hindenburg's
machtigen steun, al stond
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diens ontzaglijke populariteit achter hem, niets heeft hij kunnen aanvoeren dat zijn
verantwoordelijkheid ook maar eenigszins zou kunnen verkleinen, en het klassieke
Duitsche stelsel van de-vuist-op-de-tafel moest dienst doen waar deugdelijke
argumenten ontbraken. Daar kwam weer dreigend de geest uit de flesch te voorschijn,
de geest waaraan Duitschland te gronde is gegaan, die dood heette, maar in waarheid
leeft, alleen van zijn macht beroofd is voor het oogenblik.
Theodor Wolff die in den oorlog zoo dikwijls den spijker op den kop wist te raken,
heeft het scherp en duidelijk gezegd: het systeem van verdediging dezer heeren en
van Ludendorff allereerst, lijdt aan innerlijke tegenspraak. Zij houden vol dat niet
zij Duitschland den oorlog hebben doen verliezen, maar de thuisblijvers, die ‘het
leger in den rug vielen’; doch tegelijkertijd beroepen zij zich erop dat de oorlog te
land niet meer te winnen was toen de duikboot-oorlog afgekondigd werd. Maar de
duikbootoorlog is immers juist mislukt? Hij bracht Amerika in den oorlog en daarmee
snel de nederlaag! Dus niet de thuisblijvers, maar de mannen die den duikboot-oorlog
hebben doorgedreven deden den oorlog verliezen. En van die mannen was Ludendorff
de eerste. Hij ontkent - met den vuist op de tafel - tegen Bernstorff gezegd te hebben
dat hij den vrede niet wilde, maar hij spreekt niet uitdrukkelijk tegen, te hebben
gezegd dat Engeland binnen drie maanden door de duikbooten op de knieën gebracht
zou zijn; ontkent niet dat de vrede waartoe hij geneigd was, een vrede was die alleen
verkregen zou kunne worden door de overwinning en geeft daarmee toe dat op die
eene kaart, de duikbooten, alles is ingezet; dat met het verlies daarvan de oorlog
verloren moest zijn.
Ludendorff heeft niet de verdediging gevoerd die de eenige waarachtige geweest
zou zijn en hij deed het niet omdat zij in de oogen van het Duitsche volk een
zelfveroordeeling geweest ware. Het is deze. Toen Hindenburg en hij, Ludendorff,
in Augustus 1916 geroepen werden om den oorlog te leiden, toen reeds scheen de
over-
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winning onmogelijk; evenwel Roemenië viel en Rusland werd aan het wankelen
gebracht. Dat bracht weer hoop op overwinning. Maar overwinning op het vasteland
was niet het winnen van den oorlog. Die kon alleen gewonnen worden door een
aanval op Engeland, d.i. een aanval ter zee. Dus was de duikboot-oorlog noodzakelijk,
zoo men de overwinning wilde. Dat was een waag, want hij kon mislukken ook en
Amerika kon gaan meedoen en Duitschland den genadeslag toebrengen, maar niet
wagen beteekende zich gewonnen geven, wèl wagen gaf nog een kans op de volledige
overwinning. Ludendorff waagde en overwon den tegenstand van hen die niet wilden
wagen. Het spel mislukte, maar.... het lukte bijna! Wij wisten reeds lang dat in Maart
en April 1917 Engeland er zeer slecht heeft voor gestaan - wie Lloyd George's
redevoeringen gevolgd heeft kon het daarin duidelijk lezen - en nu heeft de
Amerikaansche admiraal Sims het met zoovele woorden bevestigd. Derhalve, dat
Ludendorff het waagde was geen roekelooze waanzin, het was een militair-strategische
berekening die kans op succes had. Ongelukkiger wijze had zij géén succes. Engeland
kon het uithouden, Amerika begon schepen te bouwen en als de nood heel hoog steeg
werd de neutrale scheepsruimte gerequireerd. Daarmee was het spel verloren, want
Amerika zond ook soldaten - een tweede misrekening, want men had ongetwijfeld
gehoopt dat Amerika slechts voor den vorm meedeed! - en die soldaten maakten den
oorlog uit. Zij maakten dien uit ondanks het fortuintje voor Duitschland dat Rusland
uitviel, iets waarop hoogstens gehoopt werd toen men het spel waagde, maar dat
weldra zekerheid werd. Dus, ondanks de ontzagwekkende verlichting van den last
der Centralen die de ineenzakking van Rusland bracht, gaf de duikboot-oorlog niet
de overwinning, maar juist de nederlaag. Was Rusland bij de geallieerden gebleven
dan zou het véél vroeger geschied en nog oneindig ernstiger geweest zijn, want de
legers van den Tsaar zouden Oost-Duitschland veroverd en waarschijnlijk verwoest
hebben. Maar zelfs die onverwachte gun-
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stige factor kon het verloren spel niet goed maken, al meende men dit in November
1917 toen er in Brest Litovsk..... met den vuist op de tafel geslagen werd. En toen in
Juli 1918 de militaire nederlaag dreigde, waren het niet het eerst de thuisblijvers die
het spel gewonnen gaven, maar het was de generaal-kwartiermeester Ludendorff die
eindelijk toegaf dat de oorlog niet meer gewonnen kon worden. Hij deed dat, niet
omdat de revolutiegeest zich van de troepen had meester gemaakt, want met die
troepen had hij in Maart nog bijna Parijs veroverd, maar hij deed het omdat de
Amerikaansche soldaten die de duikboot-oorlog op het Fransche oorlogsterrein
geworpen had, den tegenstander overmachtig hadden gemaakt. Het spel was nu
definitief verloren, want er was geen der tegenstanders, die, als Rusland een jaar te
voren, neiging vertoonde om af te vallen en Duitschland nog eens uitstel van executie
te geven. Integendeel de eigen vrienden lieten nu Duitschland in den steek, en toen
Bulgarije zich gewonnen gaf, stond het heel het Duitsche volk klaar voor oogen, dat
Ludendorff en de zijnen het spel verloren hadden en dat de ondergang onvermijdelijk
was.
Zie, als voor de Berlijnsche onderzoekings-commissie deze eenvoudige waarheden
waren aangevoerd door Ludendorff en Hindenburg, dan zou het mogelijk zijn, voor
den eersten eerbied te koesteren. Daar zou dan een man gestaan hebben die op een
hachelijk oogenblik door zijn Keizer was geroepen om het land te redden, die
onmiddellijke uitkomst had gebracht en daarna het eenige, zij het ook
levensgevaarlijke middel had gewaagd om de tweede opdracht waartoe hij geroepen
was uit te voeren, d.i. de overwinning te behalen. Dan zou hij geweest zijn een
generaal, die als ontelbaren vóór hem in de wereldgeschiedenis, in zijn pogingen om
zijn land de overwinning te bezorgen had gefaald door de mislukking van zijn
strategische berekeningen, en de wereld zou hem naar deze feiten waardeeren. Maar
voor het Duitsche volk zou zulk een bekentenis gelijkstaan met een zelf-veroordeeling,
omdat een verslagen en lijdend volk zoekt naar de mannen
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die voor zijn ongeluk verantwoordelijk zijn en van oordeel is dat aan een militair
leider niet het recht toekomt, foute strategische berekeningen te maken. Zulk een
generaal speelt hoog spel niet slechts voor zijn volk, maar ook voor zich zelf: lukt
zijn plan dan zal hij vereeuwigd worden als volksheld, mislukt het dan wachtte hem
naar oud gebruik de kogel, thans wellicht de gevangenis.
Daarom is het, dat Ludendorff in plaats van ruiterlijk te erkennen dat zijn plannen
mislukt zijn doordat hij zich misrekend heeft in de krachtsverhoudingen en tot
verdediging het feit aan te voeren, dat het bijna gelukt was, nog immer volhoudt dat
hij had moeten slagen, als de thuisblijvers het leger niet in den rug gevallen waren.
En om aan deze houding kracht bij te zetten, laat hij den populairen veldmaarschalk
mede verschijnen, worden er rumoerige betoogingen op touw gezet, slaat de vuist
op de tafel en worden de ‘civilisten’ die hier als rechters troonen bejegend met de in
het oude Duitschland gebruikelijke minachting. Zoo, uiterlijk sterk en trotsch, maar
innerlijk zwak en lafhartig, als een die de verantwoordelijkheid voor zijn daden niet
aandurft, hebben wij Ludendorff voor de commissie in Berlijn gezien.
Die anderen, Hindenburg, Bethmann-Hollweg en zelfs Helfferich waren naast
hem slechts bijfiguren. De eerste steunde den hoofdpersoon, de tweede verdedigde
zijn zwakheid tegenover de legeraanvoerders met zwakke argumenten, de derde was
de zelfde slimme, handige, brillante, groot-financier-politicus die hij ook tijdens den
oorlog geweest is, de man die Duitschland met schitterende redevoeringen in den
waan bracht, dat de financiën er zoo kwaad niet voorstonden en dat de tegenpartij
ten slotte betalen zou; die voor een groot deel de verantwoordelijkheid er voor draagt,
dat nu de Duitsche mark op de Amsterdamsche beurs niet veel meer dan een stuiver
opbrengt. Zijn gispen en schimpen op Wilson kan waarlijk de hooge figuur van den
Amerikaanschen president niet deren!
Het onderzoek dezer parlementaire commissie zal ver-
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moedelijk weinig positief resultaat opleveren, maar nu reeds voelen wij ons dankbaar
en voldaan over haar arbeid; de oorzaken van Duitschland's ondergang worden althans
openlijk besproken en we zien duidelijk dat inderdaad dezelfde soort mannen die het
land in het bloedig avontuur wierpen verantwoordelijk zijn voor de mislukking. Wij
zien tevens met schrik en afschuw, dat zij niets geleerd hebben en dat als morgen de
omstandigheden gunstig zijn, zij zouden handelen juist zooals zij gehandeld hebben.
Op het Duitsche volk rust de taak hen voorgoed van macht beroofd te houden. Dat
vandaag of morgen een tegenrevolutie van rechts dreigt daarginds, wij gelooven het
niet: men weet maar al te goed, dat wie ook macht moge hebben in Duitschland, de
Entente-troepen aan den Rijn een hoogere macht uitoefenen en dat zij deze macht
nog op geheel andere wijze dan nu zullen laten voelen als de Ludendorffs weer eens
aan het bewind mochten komen. Maar geen Entente-kanonnen zijn op den duur in
staat den Ludendorff-geest te bedwingen; die kan alleen sterven bij gebrek aan
voedingsbodem in het Duitsche volk zelf, en zijn taak is het den nieuwen geest aan
te kweeken die figuren als deze zal maken tot een historische herinnering.
Dat de Entente door haar vexatoire maatregelen het Duitschland zeer moeilijk
maakt om dien nieuwen geest in het leven te roepen, behoeft geen betoog. Haar
politiek is en blijft doordrongen van een wantrouwen dat herstel van normale
verhoudingen in Duitschland zeer moeilijk maakt en zonder economisch herstel zal
ook de nieuwe mentaliteit geen wortel kunnen schieten. Ook dit zal ongetwijfeld
eerst gaandeweg anders kunnen worden en den verslagen Centralen volken wacht
zeker nog een lange lijdensweg eer zij opnieuw als vreedzame genooten der nieuwe
volkerengemeenschap met hun vroegere vijanden zullen samenleven.
Groningen, 24 Nov. 1919
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Leestafel.
Johan Andreas Dèr Mouw (Adwaita) Brahman I. Amsterdam, W. Versluys.
Op zijn ‘aeroplaan van kunst’ ijlt de dichter over de sterrebeelden. Hij heeft de
wetenschap, die hem als Faust teleurstelde, achter den rug; ‘in vlijmende zelfkritiek’
heeft hij zichzelf gezien als ‘slaaf van onopgeefbaar pogen, op zelfverachting trotsch,
van walging ziek.’ De kunst moet hem verheffen boven den volslagen twijfel, waarin
hij verkeert en hem invoeren in het absolute, het Brahman, waarin hij zelf één is met
al het andere. Dr. Dèr Mouw is van geboorte niet dichter maar wijsgeer en heeft door
eenige wijsgeerige werken zijn naam gevestigd; hij is niet dichter geboren, maar hij
is ook niet een dichter door de toepassing van zekere technische vaardigheid, die
hem in staat stelt sommige gedachten dichterlijk uit te spreken. Hij is gedreven door
een geweldige verbeeldingsvlucht; terecht spreekt hij van zijn ‘aeroplaan’ van kunst,
daar ook zijn geheele dichtkunst met een fantastische vliegkunst te vergelijken is.
Dr. Dèr Mouw is eigenlijk een machtig stijlist, wiens proza, door de stuwende aandrift
zijner bezieling in de meest verbijsterende en barokke beelden tot vers geworden is.
Muzikale schoonheid heeft zijn gedicht zelden, maar verbeeldingsmacht des te meer.
Geen perken of grenzen bestaan voor dezen bevlieger van het Absolute. Citaten in
vreemde taal komen in zijn versregels voor; familiare, potsierlijke naast verheven
uitdrukkingen, wiskundige termen en wijsgeerige, namen van filosofen, en vele
uitheemsche woorden. De Cyclus van sonnetten, die getiteld is: in de hoogte, begint
met de volgende kwatrijnen:
Groteske Kunstemaker, opgestegen
In 't circus Wetenschap naar slappe draad
Van logika, danst ijverig en kordaat
De menschegeest om Waarheids liefdezegen;
En, gracelijk jongleerend akrobaat,
Houdt hij aan puntige apperceptiedegen
Het kennisfruit, het vooze, aaneengeregen,
Of zich Haar sterretrots verbidden laat.

Er zijn passages in de gedichten van Der M. die in hun wrangheid aan
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Baudelaire herinneren, zooals het sonnet op bl. 137; een geweldig protest tegen de
wereldorde klinkt telkens en vaak in cruë bewoordingen, tegelijk met spot en
weemoed. Er zijn zeer smartelijke tonen bij en soms het geluid van ironie en
verachting. De lezer beseft dat de mensch, die in deze gedichten spreekt, een even
scherp intellekt als wondbaar gemoed bezat. Maar de Brahman-zekerheid heeft hem
aan ergernis, smart, twijfel en wanhoop ontheven en de majesteit der werkelijkheid
in zichzelf doen beseffen.
Van hen die ‘het eeuwige overdachten’ heet het:
De blauwe lucht, de bonte wolken schijnen
Niets dan een scherm van wisslende gordijnen
Achter hun sneeuwen onbeweeglijkheid;
En 't lijkt, als was gevoegd uit de elementen...
Het mozaiek van zee en kontinenten
Tot niets dan voetstuk voor hun majesteit.

Het Brahman-besef in deze gedichten heeft, wat de mentaliteit aangaat, meer negatief
dan positief karakter; het is meer een afwijzing tegenover alle werkelijkheden, dan
een tot rust gekomen bezit van het eeuwige:
Soms, plots'ling door mijn Brahmanvrede heen
Schreeuwt als een stervend beest mijn oud verdriet;
Een reuk, een landschap, een herinnerd lied
Roept op naar 't leven, wat gestorven scheen.
Dan mis ik, die ik liefhad meer dan één;
Besef van eeuwige Eenheid gaat te niet.
Mijn blik door menschlijkheid verduisterd, ziet
Smartelijke gescheidenheid alleen.

Ik geloof dat wat Dr. Dèr M. tot dichten bewoog niet is het Eenheidsbesef, maar de
‘smartelijke gescheidenheid’. Van daar de geweldige onrust, hevigheid en barokheid
van zijn dichtkunst. Het gemis van melodieuse schoonheid en van meesterschap zegt
hier ook wat. Bovendien komt mij voor dat Dèr M. bij zijn groote gedichten toch uit
de overweldigende veelheid der verbeeldingsvoorstellingen geen indruk van geheel
of van overzichtelijkheid nalaat. Is dit niet mede een bewijs, dat het gedicht zijn
oorsprong heeft in de ‘smartelijke gescheidenheid’? Hier is onrust de beweegkracht,
en de Brahman-rust is verre gelegen richtpunt. Het ekstatische dat binnen in deze
verzen gehoord kan worden moet voor den dichter zelf geweest zijn een verheffing
boven innerlijke smarten uit, het tijdelijk zweven boven den afgrond.
De gestorvene dichter, wiens verzen in twee bundels worden saamgevat, heeft een
afzonderlijke plaats in de hedendaagsche Nederland-
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sche dichtkunst; zijn werk kan bij geen ander vergeleken worden; het is volkomen
eigen, gedicht naar eigen wil en wezen.
Zijn persoonlijkheid heeft dieper gronden en omvat grootere mogelijkheden dan
van de meeste lyrische kunstenaars; als mensch is hij grootscher en gelijk hij denker
is, zoo is ook zijn gedachtenleven belangrijker dan in de meer gevierde lyriek wordt
uitgesproken. Maar het Brahman-wezen, waarvan hij getuigt, is hem toch niet eigen
op de wijze der Cepanishads of van Silesius, gelijk in de citaten waarmee het boek
aanvangt. Het klinkt in deze verzen meer als wensch dan als verwerkelijking.
Een der schoonste Sonnetten, waarin de ziel tot rust komt, is de volgende:
Kent iemand dat gevoel: 't is geen verdriet.
't Is geen geluk, geen menging van die beiden;
't Hangt over je, om je, als wolken over heiden,
Stil, hoog, licht, ernstig; ze bewegen niet.
Je voelt je kind en oud; je denken ziet
Door alles, wat je scheen van God te scheiden.
't Is, of een punt tot cirkel gaat verwijden;
't Is, of een cirkel punt wordt en verschiet.
Je denkt, Nooit was het anders; tot mijn Wezen
Ben 'k al zoo lang van sterflijkheid genezen.
Je weet: Niets kan mij deren; ik ben Hij.
Tot zekerheid je twijfel opgeheven,
Zoo hang je als eeuwig boven je eigen leven:
Je bent de wolken en je bent de hei.
B. de H.

De onbekende Gast. Maurice Maeterlink; vertaling van Mevr. G.M. van
der Wissel-Herderscheê. N.V. Drukkerij Jac. v. Campen, Amsterdam.
De term ‘metapsychica’ duidt op een gebied van verschijnselen, dat tot heden door
de empirische psychologie wordt voorbijgegaan. Toch wordt zij almeer gedwongen
daarmee rekening te houden en is het niet ommogelijk dat weldra de psychologische
belangstelling zich in hoofdzaak met dezé verschijnselen gaat bemoeien om de wetten
der zielswereld op te sporen, en tegelijk om de zielkunde tot een studievak van even
groot praktisch effekt te maken, als op andere manier de electriciteitsleer geworden
is. Het onderzoek naar de ‘okkult’ genaamde zielsverschijnselen is eenerzijds een
ondankbaar werk, omdat
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gewoonlijk de wetenschappelijke wereld deze onderzoekers met zekere minachting
tot de onbevoegden rekent, en tegelijk o m de broederschap der goochelaars,
misleiders en lichtgeloovigen, waartegen met alle voorzichtigheid en ernst moet
gewaakt worden. Maar evenals de electriciteitsleer een amusement was eer ze een
wetenschap werd, is ook de ‘metapsychica’ een vak van dilettantisme geweest eer
zij tot een taak werd van ernstig onderzoek. Het voorzichtig verzamelen van gegevens
(spiritisme, psychometrie, clairvoyance, profetie, dierintellekt) en het doordringen
van deze in de richting eener oplossing, is een werk dat de volle waardeering verdient.
De schr. is een voorzichtig mensch en bovenal een man die een fijnhoorend oor heeft
voor de grondverschijnselen der ziel.
B. de H.
H.C.M. Ghijssen. Betje Wolff in verband met het geestelijk leven van haar
tijd. Jeugd en Huwelijksjaren. W.L. & J. Brusse's Uitgevers-Mij. Rotterdam
MCMXIX.
De Betje Wolff, die door 't ontwikkeld publiek gekend en gewaardeerd wordt, is de
schrijfster van de Romans, in 't bijzonder van Sara Burgerhart en Willem Leevend.
De schrijfster van thans niet meer gelezen gedichten, de vertaalster en bewerkster
van godsdienstige, filosofische en zedekundige werken, leeft nog slechts voor de
vakmenschen. Toch kan deze dissertatie, die Betje's Jeugd en Huwelijksjaren
behandelt, ook buiten den kring der literatuur-studeerenden een aantrekkelijke en
inzicht-gevende lectuur zijn. In de eerste plaats al, omdat Mejuffr. Ghijssen er in is
geslaagd het spontane, warm-levende in deze figuur uitstekend te doen uitkomen,
haar moeizame worsteling tot volle rijpheid van geest en karakter te doen meebeleven,
daarbij den overvloed van gegevens zóó gebruikende, dat men haar als 't ware onder
zijn oogen het volledig beeld ziet construeeren.
En die geschiedenis van groei en ontplooiing in, en dòòr, soms ook in verzet tègen
het geestelijk leven van haar eeuw, krijgt in deze grondig bewerkte studie een goed
geteekenden achtergrond. We zien in Betje Wolff zich een vrouw ontwikkelen, die
't Europeesche geestesleven van de tweede helft der 18de eeuw ten volle op zich laat
inwerken, met hartstocht zich werpt op al die nieuwe denkbeelden, ze fel verdedigt,
of keurend en wikkend er aan ontleent wat haar innerlijk doet groeien, verwerpend,
soms na eenigen tijd van bewondering zelfs, ‘was Ihr das Inn're stört’. En de schrijfster
heeft er met succes naar gestreefd, dezen geestelijken horizon, zonder de eenheid in
haar werk te schaden, als een zelfstandige grootheid te behandelen. Duidelijk blijft
onderscheiden de geestelijke cultuur die Betje Wolff zich ten slotte eigen maakt, en
het algemeen Europeesch geestesleven, waaraan zij zich voor een groot deel die
cultuur heeft gewonnen, terwijl in de derde plaats een beeld voor den lezer oprijst
van het Nederlandsch
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milieu, waarvan zij eveneens den invloed ondergaat, maar meer nog, waarop zij, ook
in die eerste periode, vormend tracht in te werken. Zoo is dit boek reeds als
karakterstudie en als oriënteering in de 18de-eeuwsche cultuur de aandacht der
literatuur-belangstellenden zeer waard. Maar bovendien - de schrijfster maakt aan 't
slot van haar werk terecht deze opmerking: ‘Zoo (Betje Wolff) als schrijfster in deze
jaren nog weinig van letterkundige beteekenis geeft, zoo ligt toch in dit tijdperk de
bron van haar latere geschriften, zijn deze de vrucht der levenservaring en
ontwikkeling, toen verworven; is het vooral uit de schatkamer van haar herinneringen,
innerlijke en uiterlijke, van dezen levenstijd, dat zij haar stof put, bij de vervulling
van haar taak als romanschrijfster en opvoedster, die nu gaat beginnen’. Wat Mej.
Ghyssen hier concludeert, heeft zij op tal van bladzijden in haar boek waar gemaakt,
o.a. door verschillende fragmenten uit de romans als de zeer waarschijnlijke
herinneringsreflexen van eigen leven aan te wijzen. En in 't algemeen is 't eveneens
waar, dat de geschiedenis van deze worsteling tot persoonlijkheid een dieper en
levender inzicht in haar romans geeft, ons de ‘mensch’ daarachter duidelijker doet
herkennen.
A. DE K.
Willem Kloos. Letterkundige inzichten en vergezichten. Nieuwere
Literatuurgeschiedenis IX. Amsterdam. L.J. Veen.
Bij 't doorlezen, na elkaar, van deze zeven en vijftig stukken is eerst de overwegende
indruk, dat ook nu weer de eerste literaire grondbeginselen van de 80-gers ons in
vermoeiende herhaling worden voorgehouden. Men vraagt zich af, of het ontwikkeld
publiek, dat genoeg belangstelling in literatuur bezit om een bundel als dezen te
lezen, die onvermoeide toepassing van het ‘frapper, frapper toujours’, nog noodig
heeft. De schrijver zelf zegt: Ja, het is noodig dat ik van tijd tot tijd - ik doe het heusch
niet te dikwijls, - dat a-b-c der dichtkunst in herinnering breng’. Hij kan dat uit
ervaring weten. Maar is 't dan óók niet ‘al te dikwijls’, als die les, van maand tot
maand, het publiek voorgehouden, in een bundel als deze van bladzijde tot bladzijde
haast de aandacht vraagt? Kloos moet toch ook uit ervaring weten, dat er een groot
publiek is, tot wie die beginselen genoeg zijn doorgedrongen en dat daarom juist
behoefte heeft aan een ander soort voorlichting, die hij bij uitstek geven kan. Laat
hij hen leeren in 't genieten van poëzie die beginselen praktisch toe te passen, laat
hij het oor oefenen in 't opvangen van rhythme- en klank-schoonheden, laat hij leiding
geven bij 't zien van het zuivere beeld. Hij doet dat, ook in dezen bundel, maar - veel
te weinig. Daar is bijv. die veelzeggende keus van de citaten uit Sidney en Karel van
den Woestijne, die door een enkel verklarend woord tot 'n inzicht-gevende
karakteristiek wordt. Waarom niet meer plaats gegeven aan een dergelijke inleiding
tot de schoonheid?
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Waarom in 's hemels naam, moet aan een bespreking van Van Eyck's De getooide
Doolhof een algemeen betoog over de poëzie vóór '80 en een nog langere uitwijding
over de zeer onbelangrijke en terecht vergeten van der Hoop'en vooraf gaan, waardoor
die bespreking zelf in het gedrang komt en voor een deel het inleidende verklaren
vervangen wordt door een kortweg constateeren, dat van Eyck's poëzie tot het beste
behoort, wat Kloos in de laatste jaren aan Hollandsche verzen onder de oogen kwam.
Dat decreteeren zonder meer komt meermalen voor. Kloos wil bijv. den
18de-eeuwschen dichter Wiselius in eere herstellen. Na de lectuur van dat hoofdstuk
weet ik van Wiselius nog niets, of althans zeer weinig; alleen op gezag van den
schrijver kan ik aannemen, dat het de moeite waard is hem te gaan bestudeeren.
Ongetwijfeld zal het later blijken, dat deze en dergelijke aanwijzingen van Kloos
vruchtbaar geweest zijn voor de literaire wetenschap, maar oogenblikkelijk zou de
ontwikkelde lezer toch wel dankbaar geweest zijn voor een meer kenschetsende
behandeling, die hem van Wiselius eenigen persoonlijken indruk had gegeven en
zoo goed de plaats had kunnen innemen van de ook hier weer herhaalde les.
Ook in 't hoofdstuk over van Hulzen treft sterk dat decreteeren, zonder een enkele
poging om de juistheid van het decreet te doen zien en mee-beleven.
Zoo doet het beste in dezen bundel verlangen naar uitbreiding ten koste van het
overbodige.
Onder het vele anregende en oriënteerende wil ik in 't bijzonder nog de aandacht
vestigen op de verschillende plaatsen, waar de poëzie der Middeleeuwen met haar
naieve en directe gevoelsuiting wordt gereleveerd, iets wat in de
literatuur-geschiedenis reeds lang is gedaan maar voor 't publiek grootendeels nog
geschieden moet. Terecht wijst hij dan ook op Boutens' Beatrijs, als belangrijk,
behalve om zijn eigen waarde, om de gelukkige ‘heenwending van de algemeene
aandacht naar onze mooie Middeleeuwsche literatuur’. Vreemd doet het alleen daarbij
aan, dat hij Boutens, die met aesthetisch welbehagen, en dus niet naïef tegenover
zijn Middeleeuwsche stof staat, hier naïever acht dan den Middeleeuwschen dichter
zelf, alleen omdat deze op naïef-Middeleeuwsche wijze zijn wijze lessen vlecht door
't wonderverhaal. Mij dunkt dat Kloos' angst voor 't redeneerend verstand, dat zich
mengen wil in de uiting van 't psychisch bewegen, hem hier in de zuiverheid van
zijn oordeel heeft belemmerd.
A. DE K.
Attie Nieboer. Boerentypen en Humor uit de Betuwe. Uitg. N.V. Drukkerij
Jacob van Campen. Amsterdam.
In zijn voorwoord verklaart de schrijver deze humoristische dorpshistories geschreven
te hebben ‘minder tot nut en stichting, of met
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litteraire bedoelingen, dan wel om de menschen, die dat nog kunnen, eens gezond
te laten lachen’. En dit doel zal hij zeker - en terecht - bij een groot publiek bereiken.
Zelfs in die gedeelten, waar men verstandelijk de aanmerking maakt, dat 't effect wel
wat goedkoop is, werkt de vroolijkheid van de voorstelling aanstekelijk en de
aanmerking verliest zijn gewichtigheid in een lach. ‘Hanje van Mie’ vertelt zijn
ervaringen op amuzante wijze, met een slim knipoogje z'n dorpsgenooten en niet
minder zichzelf in 't zonnetje zettend.
Dat de schrijver hem het woord heeft gegeven, heeft z'n voordeelen. Het
aantrekkelijke van 't dialect-gebruik en 't gemoedelijk-naïeve van de geheele
voorstelling kon hij zoo het best bereiken. De Betuwsche boerenhumor kon zoo direct
werken, zonder tusschenkomst van den schrijver. Maar hij heeft 't er zich overigens
niet gemakkelijk mee gemaakt, want nu werd het een eerste voorwaarde van slagen,
dat al Hanje's uitingen, naar inhoud en vorm, als volkomen ‘echt’ zouden aandoen.
En dat is niet altijd het geval. De schrijver, die de feiten vormt en schikt, den hier en
ginds opflikkerenden humor als 't ware condenseert tot een humoristisch geheel,
maakt zich nog te vaak achter Hanje's naïeven praat kenbaar. Men krijgt dan het
onplezierig gevoel van een humor, die niet meer spontaan is, maar van den schrijver
langs den omweg van Hanje's woorden ons bereikt. Ook is zijn naïviteit dikwijls
moeilijk te rijmen met de bewustheid waarmee hij in 't voorbijgaan over zijn omgeving
en zich zelf reflecteeren kan. 't Is best mogelijk, dat de schrijver in gemoede kan
verzekeren, dat er werkelijk in de Betuwe zulke types voorkomen, maar aan hem is
't dan om ze zoo overtuigend weer te geven, dat er bij den lezer geen plaats is voor
twijfel.
Ook in den vorm doet zich dit bezwaar van slechts schijnbare directheid gevoelen.
Zoo verbaast b.v. Hanje ons telkens, midden in zijn naïeve dorpstaal, door z'n
volkomen zuiver Beschaafd, zoodra hij heeren en dames sprekend invoert, ja hij
toont zelfs een fijn onderscheidingsvermogen voor 't Amsterdamsch accent en de
gemaakte uitspraak van ‘de freule’.
En nu moge het doel dezer schetsen alleen maar zijn een hartelijken lach uit te
lokken, 't is toch zeker niet hetzelfde, of die lach een voorbijgaande opwelling van
vroolijkheid is, of het blijvend reageeren op geestige waarneming en zuiveren humor.
Het eerste bereikt de schrijver bijna doorloopend, het laatste slechts van tijd tot tijd.
A. DE K.
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