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[Eerste deel]
Henriette
Door Aart van der Leeuw.
Eindelijk was het er dan toch toe gekomen, dat ik hem opzocht, den ouden vriend
van mijn vader, van wien ik altijd zooveel gehouden had.
Hij woonde in een klein en afgelegen provinciestadje.
Op een Zaterdagavond, toen het al donker begon te worden, steeg ik uit aan het
ouderwetsche station, en den volgenden middag, in het zonnige herfstweer, wandelden
wij samen, lieve, lang geleden dingen bepratend, over het met gras begroeide plaveisel,
met de trage voetstappen van mijmeraars. De punten van onze stokken tikten tegen
de steenen, voorbijgangers kwamen wij slechts weinige tegen; alleen voor de ramen,
achter de gordijntjes of de groene, gazen horren, ontwaarden wij soms een
nieuwsgierig gelaat.
Een onbeschrijfelijke rust voelde ik in mij nederzinken, die bijna zoo stil als de
slaap was. Dit is het ware oord, dacht ik, voor den vermoeiden krijgsman des geestes,
om er zich een vreedzaam droomkluis te kiezen, zijn gedeukte wapenrusting aan den
wand te hangen, en kalm en waardig op den laatsten vijand te wachten, dien niemand
weerstaat. Ik keek mijn gastheer aan; ik was nog jong, ik sprak niet over deze
gedachte.
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Wij sloegen een nauw steegje in, en dit bracht ons op de breede, met linden omzoomde
gracht, die de hartader bleek van het stadje. Het werd drukker. De menschen hadden
zich fleurig uitgedost, en liepen met blijde gezichten. Er scheen hier toch ergens ook
nog een doel te zijn, dat men verlangde te bereiken, waarvoor men de schreden
versnelde, en dat een glimlach van verwachting om de lippen lei.
De huizen, die zich in het water weerspiegelden, schenen lang geleden in een
tijdperk van roem en rijkdom gebouwd te wezen. Statig rezen zij op, van de machtige
grondvesten af tot aan de sierlijke kroonlijst volmaakt. Op de bebeeldhouwde deuren
fonkelde koper, bordessen noodigden den bezoeker uit, maar hém slechts, die waardig
en met gratie langs de arduinen treden op zou weten te stijgen. Eén dier gevels vooral
trok om zijn fraaiheid mijn aandacht, en ik zou er zeker in bewondering voor stil zijn
blijven staan, als niet een jonge vrouw voor het venster had gezeten. Zij keek naar
ons onder donkere, gefronste brauwen. Ik schrikte van haar. Zij groette. Mijn oude
vriend nam den hoed af, dieper en eerbiediger dan ik het hem voor iemand had zien
doen. Even hield hij de schreden in, gebogen en het hoofd ontbloot, zoodat zijn
zilverwitte haren in het zonlicht glinsterden. Dan bedekte hij zich het hoofd, en wij
gingen verder.
Nadat wij een wijle zwijgend naast elkaar hadden geloopen, zeide ik:
‘Prachtig dat huis daar, een echte patriciërswoning’. Hij glimlachte. ‘En tóch wordt
het door de armsten der armen bewoond, hoewel zij eigenlijk uit den aanzienlijksten
stand zijn van dit stadje. Dit is het betooverde huis der tegenstrijdigheden, dat terzij
staat van de wereld. Heb je dat meisje gezien?’
Ik knikte.
‘Het is al meer dan dertig jaren geleden’, vervolgde hij, ‘dat haar ouders, pas
getrouwd en gelukkig, daar hun intrek namen. Ik kende haar, de moeder, reeds lang
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voor haar huwelijk. Ik herinner mij nog heel goed, hoe zij altijd in de boeken zat
verdiept. Wien haar aansprak was het te moede, of hij haar eerst uit den droom moest
wakker roepen, met zulke vreemde, afwezige oogen staarde zij hem aan. Ik geloof,
dat de wereld der dagelijksche dingen haar een loos bedrog dunkte, dat verwarring
trachtte te brengen in de orde der schoone gebeurtenissen, waarover zij te lezen
placht. Dwepende maannachten waren haar betere werkelijkheid dan zonneschijn
op bloemen en gezichten, en voor de daden van haar hooge helden verbleekte wat
in het leven geschiedde, hoe liefdevol en warmhartig dit ook wezen mocht. Men
vond haar een wonder van broosheid en gratie, en dat was zij ook. Maar om met haar
een inniger verbintenis aan te gaan, daaraan dacht niemand. Immers wel verleidelijk
is het, om de woudelfen in het zilver avondschijnsel bij hun spelen te bespieden,
doch ieder weet, dat hun rug hol is, en hun kus waanzinnig maakt. Toch, tot aller
verbazing, verloofde zij zich plotseling, en dat nog wel met den rijksten man uit het
stadje. Hij was de eenige zoon van een ouden bankier, dien hij in zijn bloeiende
zaken op zou volgen.
Wij dreven altijd een beetje den spot met dien jongen, omdat hij zoo argeloos was
en onnoozel, omdat zijn gestalte zoo fier en zoo forsch was, en zijn verstand zoo
klein. Door zijn hartelijken lach en zijn uitbundige vreugd over de dingen werden
wij steeds weer ontwapend. Het leven wordt weleens met een moeielijk bergpad
vergeleken, dat langzaam en onder zware lasten gebogen, moet opgeklommen worden.
Ik weet niet, of voor hem de weg ook opsteeg, maar als dit waar was, dan danste hij
naar boven als een vroolijk kind. Hij was verrukt over alles, en stak er begeerig de
handen naar uit. Kwam hij op de wandeling een meisje tegen, dat hij mooi vond, dan
volgde hij haar soms uren lang, zonder bedoelingen, en zonder kwade wenschen,
enkel maar omdat hij gelokt werd door iets fonkelends. Ik ben eens op een
zomermiddag met hem door de weiden gegaan. Ik zal nooit
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vergeten, hoe hij zich wendde en keerde en het hoofd hief, om geen sprankje van het
warme zonlicht te verliezen, hoe hij de geuren insnoof, en de voeten in de zachte
halmen zette. Bij een kromming van het landpad zagen wij een kindje, dat, in het
gras gelegerd, bezig was een bloemkrans te vlechten. Eensklaps begon mijn
tochtgenoot luidkeels te zingen. Als ik hem gevraagd had waarom hij zong, had hij
mij niet kunnen zeggen: ‘om dat kindje’, maar zijn blijheid was er niet minder om.
Die wonderlijke makker nu had de boschnimf bij haar bron zien droomen, hij had
haar teer en fijn en vreemd als een sprookje gevonden, en had de armen vol verlangen
naar haar uitgestrekt. Ik denk, dat zij verwonderd uit haar boek heeft opgekeken, en
er zich voor het eerst over verheugde, dat de werkelijkheid haar mijmering niet
bedroog. Want de koningszoon, die haar zijn lot in den schoot kwam leggen, bleek
kloek en rijzig, sprak met een winnenden glimlach over de ontroering, die de liefde
heet, en bracht rijke geschenken. Zij verloofden zich, en zij droomde verder; de goede
jongen had er den vuist niet naar, om haar wakker te bonzen voor de poort der
betoovering. Hij liep met haar langs de straten, zijn arm in den hare, of hij een ruiker
bloemen meebracht van de wandeling.
Zij trouwden, en toen zij op hun huwelijksreis waren, die zich lezen liet als een
bundel gedichten, werden intusschen de kostbaarste meubelen in dat oude, deftige
huis daar binnengedragen. Kort na hun terugkomst stierf zijn vader, zijn vermogen
werd verdubbeld, en hij kwam nu aan het hoofd der zaak te staan. Weinigen waren
er, die het paar niet benijdden.
Het duurde niet lang, of zij verwachtten een kindje. Dat gaf drukte en feestelijkheid.
Kostbare kleertjes van het fijnste linnen moesten aangeschaft worden. Zij zat met
kleurige strooken zijde op den schoot, die zij met kantwerk omzoomde. Een prachtige
wieg, die, zoo peinsde zij, op de schelp geleek, waarop Venus over de zee werd
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gedragen, versierde zij met tulle en strikken. In gedachte zag zij het kindje, waar zij
op hoopte, door een hemelsche bode, van liefelijkheid stralende, in de kussens gelegd.
Bitter was de teleurstelling, want het meisje, dat haar werd geboren, bleek van een
onmiskenbare leelijkheid. Zij las het onherroepelijke vonnis op de gezichten van wie
de satijnen gordijnen terzijde schoven, en over het wichtje nederbogen, en trouwens
zelve ontveinsde zij het zich evenmin. Zij hoopte, dat de kleine Henriette zou
veranderen, als zij grooter werd. Maar dit gebeurde niet. Zij begreep niet, hoe het
mogelijk was, dat zulk een vrucht aan de takken van haar droomboom rijp was
geworden, het viel haar moeielijk, om het kleine, donkere hoofdje tegen te lachen,
en zij voelde zich opnieuw bedrogen door de vreemde grillen van de werkelijkheid.
Maar nog iets anders geschiedde, dat haar veel treuriger maakte, en haar het hart
verbijsterde. Langzaam begon het in een onmerkbaar verwelken, dan viel wat groen
en vol belofte geweest was allengs af, en het werd winter. Zij verloor een
bewondering, en daarmee haar liefde. Zij hield niet meer van haar man. Hij was de
prins tóch niet geweest naar wien zij ongeweten verlangd had, de vorstelijke knaap,
die haar wakker zou kussen, om haar uit den betooverden tuin naar de menschelijke
vreugden der wereld te voeren. Hoe zou hij dit hebben gekund? Hij, die zelve niets
wist van het leven, dan dat het fonkelend was als een zeepbel.
Ook na zijn huwelijk was hij ijverig bezig gebleven aan zijn spel met de dingen,
had hij niet opgehouden, om te grijpen naar wat blonk. Ook nu nog liep hij alle singels
om achter een goud glanzende haarwrong, en wat hem aandreef, was niet meer
bewondering alleen. Hij had leeren kussen, en een kind is nooit tevree. In zijn zaken
bedreef hij veel dwaasheid, want niets klinkt lustiger dan de dans van het geld. Hij
werd bedrogen en bestolen, en wat hij had verloren, trachtte hij terug te winnen door
gewaagde speculatiën, die mislukken moesten. Wat hem niet werd ontnómen, dat
schónk hij weg.
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Bij den uitgang van zijn kantoor stond het alle dagen vol bedelaars, en als hij de deur
opende, en buiten trad, verdrongen zij zich, en staken de hand uit. Het was niet uit
milddadigheid dat hij gaf, maar eerder uit vergenoegdheid, om dat breed gebaar te
maken, dat de zilverstukken strooit. Wanneer hij dan naar huis liep, kon hij zich
verkneukelend in de handen wrijven, zoo vaak hij aan die vragende gezichten dacht,
en aan de heilwenschen, die hem waren tegengepreveld.
Zijn vrouw bleef er niet onkundig van, dat hij met meisjes gezien werd, en dat hun
rijkdom als sneeuw in den regen versmolt. Maar zij vond er de kracht niet toe, om
op te staan uit haar droomen. Zij had weer troost gezocht in haar boeken. Bij het huis
was een verrukkelijke warande. Daar stonden immer-groene planten langs de wanden
geschikt, het geurde er, en het was er licht en warm. De glazen deuren hadden uitzicht
op de perken en de oude boomen van een statigen tuin. Het scheen er altijd zomer
te wezen, en een stilte heerschte er zóó volkomen, dat alleen het ritselen van de
boekenbladen het trage, middag-loome zwijgen stoorde. De kleine Henriette werd
aan de zorg der dienstboden overgelaten, en haar stem, die werkelijk iets zeer frisch
en liefelijks aan haar was, mocht niet gehoord worden.
Op een morgen echter, toen de jonge vrouw weer in haar bloeiende serre in de
letters verdiept zat, was haar man bij haar binnen gekomen, was tegenover haar op
een stoel neergevallen, had snikkend het hoofd in de handen gelegd, en bekend, dat
alles was verloren. ‘Minder zijn wij dan de minste bedelaar, die voor mijn kantoor
staat te wachten’, had hij in een laatste herinnering aan vervlogen grootheid geklaagd.
Zij was doodsbleek geworden, had haar boek dicht geslagen, en voor het eerst van
haar leven rees zij op uit den slaap. Zij dacht aan de weelde, die zij niet missen kon.
‘Is het huis ons nog over?’
Hij knikte. Nu dan was er nog een hoop gebleven.
Spoedig daarna werd het bankierskantoor gesloten,
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en de mooiste kamers van de woning aan de deftige stadsgracht aan pensionnaires
verhuurd. De man, de vrouw en het meisje betrokken kleine vertrekjes, die van den
zolder waren afgeschoten. Alleen de zonnige tuinkamer, het kluis van de droomen,
bleef bewaard voor het gezin. En daar ook werden met de drie inwonende heeren de
gezamenlijke maaltijden gehouden’.
Ik luisterde aandachtig naar het verhaal. Wij hadden de hoofdstraat verlaten, wij
liepen door eenzame stegen, en de lage huisjes met hun oude, teer gekleurde gevels
scholen daar dicht opeen. Mijn vriend was stil blijven staan, hij nam zijn hoed af, en
streek zich langs het voorhoofd. Weer glinsterden zijn haren in de zon. Dan tikte hij
met zijn stok op de steenen, en zeide nadrukkelijk:
‘Zóó moest het eind zijn; het leven is een heilige, die zich erkend wil zien. Er zijn
van die woningen, die hij verontwaardigd voorbijgaat, wanneer hij met zijn bloemen
en zijn vruchten aan de deuren klopt. Voortaan moesten zij het maar buiten hem
stellen daar achter die vensters, waarboven hoornen van overvloed in het steen waren
gebikt. En zij kónden het, want zij hadden den droom. De vrouw moest in de keuken
bakken en braden, met haar sprookjesgezicht boven het vlammende vuur. Maar zij
maakte een poeem van haar spijzen, zij kookte alsof zij een onsterfelijk kunstwerk
schiep. Blozend van een trots, die zich schaamde, droeg zij de geurige schotels op,
en voelde een dankbaar geluk, als de heeren haar hoffelijk prezen. En hij? Hij ging
voort met de meisjes te groeten, en met opgetogen oogen voor de uitstallingen der
winkels te staan. Wat gaf het, of de kleederen kaal en sjofel waren, als de zon er maar
op stoofde; en zelfs het zwierig gebaar van de gulheid behoefde niet verleerd te
worden, zoolang er nog wat kleingeld in den vestzak rammelde. Hij merkte het niet,
dat hij minder diep werd gegroet; zijn weergroet bleef hartelijk. Neen, toen het lot
hen beiden grijpen wilde, bleken zij van de vervluchtigende nevelstof te wezen,
waaruit de
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droomen worden geweven. Doch voor de arme Henriette was dit alles een ernstiger
beproeving.
Haar schooljaren waren begonnen. Wie haar in de grauwte van den morgen voorbij
komen zag, den rug wat gebogen, de armen te lang, de breede neus als platgedrukt
boven de dikke, begeerige lippen, moest denken: ‘leelijk is dit kind’, en hij
verwonderde er zich over, dat het kleine meisje over de straatsteenen huppelde, zoo
dartel en lustig, dat de tasch haar tegen de beenen klapperde, en twee piekerige
haarstaartjes, met de bonte strikken wapperend, op en neder dansten tusschen haar
schouders. Toch was dit geen wonder, want ook háár bleek het eigen, om altijd in
de verte een geluk te vermoeden, waarvoor de schreden verhaast moesten worden,
wilde het niet plotseling verdwenen zijn. Zij kon, in het lommer der geurige linden,
de grachten langs loopen met een glimlach, die van haars vaders gul gezicht gestolen
leek. Maar als in de klasse de onderwijzeres haar voor een onoplettendheid berispte,
en zij verwonderd opkeek, alsof zij op een of andere tooverachtige wijze uit een ver,
vreemd oord kwam aangereisd, dan vervulde haar de droom van de moeder.
Het was een feest voor haar geweest, om uit de vereenzaming van het stille en
sombere huis te mogen ontvluchten, en in een wereld te komen, die jong en vol
verlangen als de hare was. Met onstuimigheid had zij dadelijk een innigst verbond
met haar speelnootjes aan willen gaan. Want wat haar ouders beiden misten, het
vlammende hart, dat bezat zij als een heimelijke gave der goden. Maar wat baat de
liefde voor wie de wetten niet kent? Een kwaad erfdeel mocht het genoemd worden,
dat ook zíj niet wist, hoe zij het leven moest naderen, en de ceremoniën nooit geleerd
had, waarmede men dien koning om zijn gunsten bidt. Zelfs kinderen hebben een
code, doch zij deed niets dan tegen de artikelen ervan zondigen. Haar ziel lag op haar
franke lippen, het werd haar nooit duidelijk, wat zij aan de eene zeggen, voor de
andere verzwijgen moest. Geen
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van haar gedachten kon zij verbergen, en er waren er wonderlijke onder, op
goudkleurige sprookjesvogels gelijkend, die haar kameraden beleedigden en
verschrikten door hun schittering. En aan het zwartharig meisje, wier geschiedenis
en schande gekend werden, mocht niets worden vergeven. Men begon haar te
bespotten, hoofden werden fluisterend bijeengestoken. Haar onbevangenheid, die
graag een feestelijk vaandel aan wou dragen, voelde zich voor gegrendelde poorten
gesteld. Zij kon niet geduld worden, waar het zoete geheimen, blijheid en spel gold.
Haar plaats was in den voorhof bij den drempel, waar de bedelaars wachten op de
resten van het maal.
Zij begreep het nog niet waarom die haar lief was, haar afwees, maar heur jaren
werden eentonig, langdurig en zwaar. Totdat plotseling een kort licht opging, dat
een oogwenk schitterde en verdween. Zij zal toen al wel twaalf geweest zijn. Het
lijkt zoo onnoozel, dat het eigenlijk niet te vertellen is. Maar het had een beteekenis.
In die dagen vestigde zich een dansmeester in het stadje. Spoedig werd een club
gevormd van kleine danslustigen. Henriette's moeder, opziend juist van bladen,
waarin van hoofsche cavaliers te lezen stond, vond, dat haar meisje op de lessen niet
mocht ontbreken.
Ik geloof niet, dat het kind dien éénen avond van haar gulden vreugde ooit vergeten
zal. In een versierde zaal waren de lichten aangestoken, van achter groen en bloemen
klonk een vleiend snarenspel. De meester, een nog jeugdige, vroolijke man, klapte
in de handen, en gaf de passen aan. Kloeke knaapjes bogen zich voor de in hun
schoonste kleederen gestoken meisjesschare. Dan werden de armen
tezamengestrengeld, en de paren wiegden op het lokkend rhythme der muziek. Langs
de wanden zaten de moeders met een glimlach toe te zien, en het speet Henriette,
dat de hare niet mee was gekomen. Het docht haar, dat dit nu de kroon was op al het
in stilte gedroomde, en dat, wat zóó vervuld
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werd, het wachten en het wenschen waard was geweest. Haar bloed werd zoo blijde.
Om het te bedwingen viel haar niet in. Heur uitgelatenheid kende geen grenzen, zij
liep van de een naar de ander, verwarde de figuren, greep den meester om het middel,
en sprong met hem rond. Het moet zeer ergerlijk geweest zijn, om dit misdeelde kind
met haar onbehouwen bewegingen de teedere gratie te zien breken van dat broze
page- en prinsessespel, tenminste de moeders fronsten het voorhoofd, en fluisterden
onder elkander over wat hun weerzin had gewekt. Doch het kind was alleen maar
gelukkig, volop, dorstig, met den beker aan de lippen, eindelijk.
Thuisgekomen had zij zooveel te bejubelen en te vertellen, dat de moeder er heur
boek voor liggen liet, en de vader zich luidruchtig in de handen moest wrijven, zooals
hij dat gewoon was, als hij werd vermaakt. Den ganschen nacht, die verrukkelijk
doorwaakt werd, was vol tonen, goudschijn en heugelijkheid.
Den volgenden avond werd een brief binnengebracht. De moeder las hem, keek
met booze oogen naar Henriette, en zeide: ‘dit is dus de laatste keer geweest’. Dan
gaf zij den brief aan het kind. Dit ontcijferde moeielijk de letters, verbleekte, en
snelde, zonder te hebben gesproken, de kamer uit. De brief was de dienst van iemand,
die in rijkere dagen een vriendin geweest was. Er werd in gewaarschuwd, en een
raad gegeven. Zij had toegezien bij de dansles. Wat paste in het leven, scheen zij
zeer goed te weten; de kleine Henriette wist dit niet.
Na dien avond kwam er een verandering over het kind. Zij huppelde niet meer
langs de straten, en bij de bocht van de wegen vergat zij haar haast, om het tusschen
de schemering der boomen zwevende geluk te achterhalen. Zij werd norsch en somber,
wat, naar ieder meende, beter samenstemde met haar donker uiterlijk, dan de wuftheid
van een redelooze vreugd. Zij begon te begrijpen. Dikwijls op haar kamertje onder
de pannen, waar door het kleine tuimelraam een spaarzaam licht viel, hield zij een
stom gesprek met haar spiegel. Het was een andere
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samenspraak dan die een jeugdig meisje met heur helder glas gewoon is te houden,
en die over kussen en beloften loopt.
Vóór haar veertiende jaar nog werd ze van school genomen. Ze moest in de
huishouding helpen. De meid werd weggedaan, 's Morgens ruimde zij de kamers op.
Zij had dan een witten doek om het hoofd gebonden, en, geknield over het blik en
den stoffer, veegde zij den vloer. Zij deed dit zonder bitterheid, want zij begreep de
waarde van haar ijver, en haar ouders, voor wie zij dit werk gewillig verrichtte, had
zij in een groot medelijden lief. Ook vervulde het haar met voldoening, als voor de
drie vreemden, die zij als eerwaardige gasten beschouwde, alles rein en proper werd
gemaakt. Ja, haar innige gezindheid werd tot een zacht vlammend vuur, dat die
woning vol van droom en dwaasheid heiligde, doch waaraan niemand zich te warmen
wenschte. Een enkel maal gebeurde het, dat een der heeren onverwacht thuis kwam,
terwijl het meisje in de tochtige kamer in haar kleederen van dienstmaagd op de
knieën lag. Dan tikte de binnentredende achteloos aan den hoedrand en zeide: ‘Dag
juffrouw Henriette’, maar om haar op te heffen, in eerbied de hand te drukken, en
om vergeving vragend, voor haar nederige zorgen te danken, dáár werd niet aan
gedacht.
Als zij den grond had schoon gemaakt, stond zij op, en begon de meubelen op te
wrijven, het kostbaar huisraad, dat eens de glorie van een jong en ijdel paar was
geweest. Nu diende het anderen. Onder de bezige vingers vleugde een vonkend
glansje over het rossige hout. Henriette liet de handen zinken, en leunde
hoog-op-ademend tegen een blinkende deur of een kastwand, een gloeiende wang
aan het koele. Zij luisterde. Buiten speelde een orgel, stemmen werden hoorbaar van
een luidruchtig gesprek. Een jongen zong, en er werd over het water geroepen. Nu
liep het leven langs heur woning, dat wist ze. Als ze zich boog uit het venster, zou
ze zijn bloemen, zijn vruchten, de korven van zijn goede gaven
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zien. Maar zij bukte zich niet uit het venster, want wie een geschenk had te geven,
stond immers hier niet stil. Neen niemand, al die lange jaren niet.
Het meisje werd ouder, en daarmee werd haar luisteren ademloozer, en haar zuchten
dieper, als zij weder aan den arbeid ging. Een achttienjarige, is haar droom niet vol
Meizang en bloesemgewuif, en komen alle paden van haar peinzen niet op één
heimelijke plek samen, waar het avond is, en waar zacht wordt gefluisterd? En dan
in het stof gebogen te moeten liggen, en dan door de vroegere makkertjes, de
gelukkigen, niet meer te worden gegroet, en dan, als onder de linden van het grachtje
een kloeke knaap aanschrijdt, die het hoofd onbedekt draagt, en gebruind is door de
zon, bij het schaamtevol opslaan van de oogen niets dan den afweer, de verachting
van een koelen blik te zien. Zeg, jonge vriend, noemt ge het ook niet een wonder,
dat toch nog door de gangen van dat huis der ontzegging soms de zuivere tonen
klonken van een simpel lied?’
De verteller was stil blijven staan, en keerde zich tot mij. Ik beaamde zijn vraag,
en keek in het ronde. Ik had niet op den weg gelet. Wij bleken op een klein, van
menschen ledig marktplein uitgekomen, dat door oeroude, grauwe gebouwen omgeven
was. Als dit het hart was van het stadje, neen, dan klopte het niet. Bij de gedachte
alleen al, dat ik daar zou moeten leven waar een polsslag ontbrak, leek het mij, of
een zerk boven mij werd gesloten. Ik hief het hoofd op, en ik vond het heerlijk, om
door een stukje van de wolkenlooze zomerlucht te worden getroost.
‘Ja’, glimlachte mijn leidsman, ‘als het blauw er maar is’.
Toen zweeg hij, en dan zeide hij met een heftig gebaar:
‘Maar dit zal je toch toe moeten geven, dat er in Henriette's leven van Elyseïsche
helderheid geen sprake kon wezen. Hoe leek de eene dag op den anderen, als duister
winterweer van heden op dat van morgen lijkt. Alleen
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de Zondagen, dié waren anders, al brachten ze zeker ook het goud niet van een
zomersch korenveld.
In de vroegte plachten de drie pensionnaires reeds het stadje te verlaten, om er
niet voor 's avonds met den laatsten trein weer in binnen te stoomen. Plotseling verviel
het deftige huis in de rust van lang vervlogen, schier vergeten jaren, en bood den
vroegeren meesters een vrij genieten van zijn weelde aan. Het was, of er een spreuk
werd gesproken, en noodigend zich alle deuren openden voor het in zijn oude rechten
herstelde gezin.
Zooals dit gebruikelijk was in dit ver van alle heirwegen af gelegen, en aan de
vlakke polders slapend plaatsje, ving men den feestdag met een kerkgang aan. Ook
het meisje en haar moeder namen het met een zilver slot gesloten boek in de handen,
en maakten zich onder het gebeier van de klokken naar het marktveld op. Tusschen
de gekalkte wanden zetten zij zich neder, en voelden dàn eerst, hoe moe ze waren
van de lange week. Het misdeelde kind herkende haar vroegere schoolmakkers, hoe
zij in haar fijne zijden kleederen waren gekomen, hoe ze zachtjes en verholen lachten,
het hoofd omwendden, zochten, en dan vrienden blozend groetten, met een tintelen
van de oogen, of een even met den handschoen wenken, vluchtig en gracieus. Maar
zij had niets gemeen met wat jong en vol hoop was, eerder leek zij op de kromme,
afgesloofde, in hun doeken gedoken vrouwen, in een zijbeuk samenscholend, alsof
zij zich kleumend om een vuur hadden geschaard. Ook zíj bad, de handen in den
schoot gelegd, ook hààr rug was gebogen, ook zij zag niet op uit haar vernedering.
Het orgel bruiste, het psalmgezang werd aangeheven, het galmen van den prediker
weerklonk door de ruimte. En Henriette dacht, dat de rust goed was, en dat zij niets
wenschte. Maar daarin vergiste zij zich, want als zij weer thuis was gekomen, en zij
het eetgerei had weggeruimd, dan begonnen, zooals zij die zelve noemde, de uren
van haar bitterheid.
Geen geluid was in de woning te hooren. De moeder
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had in de warande haar gewone plaats weer opgezocht. De groene planten stonden
er als immer langs de wanden geschaard, en het was er als voorheen kalm, warm en
geurig. Ook de tuin, zich achter het glas van de deuren ontvouwend, bezat zijn volle
schoonheid nog. Het had een middag uit den sprookjestijd der betere dagen kunnen
wezen, en alles wat daarna kwam aan rampen en beproevingen had een begoocheling
kunnen zijn, als niet in het blond der haren van de lezeres al zilver op had geschenen,
en de hand, die de ritselende bladen omsloeg, niet door den arbeid van haar blanke
gratie was beroofd. De dróomen echter waren jong gebleven.
De stem van vader, die zoo moeielijk zwijgen kon, behoefde ook niet meer te
storen. Zooals hij dit gewoon was, had hij zich dadelijk na het koffiedrinken voor
den uitgang klaar gemaakt. Hij had den besten hoed van een der heeren, die hij wist
dat hem paste, op het hoofd gezet. Een met ivoor versierden stok, die aan een ander
van de huisgenooten toebehoorde, hield hij, als een veldheer zijn krijgsstaf, in de
hand. Zoo was hij fier en prachtig heengetogen, god weet, op wat voor avonturen,
op welke denkbeeldige veroveringen uit. In het voorbijgaan had hij Henriette, die
stil voor het raam zat, vroolijk gegroet.
Ja, het meisje zat daar voor het venster, waarheen de demon van de onvree haar
gedreven had. En zij tuurde, tot haar oogen brandden, en de keel haar van weedom
samen werd gesnoerd. Maar, mijn vriend, ge hebt haar zelf gezien, toen wij tusschen
de drentelende stedelingen voorbij kwamen wandelen, en zij haar donkere, dorstige
gezicht naar ons toe heeft gekeerd. Toen troffen u haar mismaaktheid, en misschien
ook haar blik. Zooals gij haar nu hebt gezien, hadt ge haar altijd kunnen vinden,
iederen Zondag, week op week. Wordt er niet van bannelingen verteld, dat het hun
troost schenkt, om in het najaar naar de vogelzwermen uit te staren, als hun trek naar
het Zuiden begint, en ge weet toch, dat wie heimwee heeft zoo gaarne aan den
stroomkant staat, om de voorbij-
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drijvende twijgen en afgebroken bloemen met de oogen te volgen, als had hij hun
zijn wenschen toevertrouwd. Zij wàs een banneling, en zij hàd heimwee. Als gast
bij haar inkeeren, ze wist het, dàt deed het leven niet. Maar het lokte zoo liefelijk op
die dagen, waarop het den menschen toegestaan had van hun arbeid te rusten, dat
Henriette den moed vond, om het ondanks alles haar vertwijfelende vraag te doen.
Ja, het was lokkend en liefelijk het leven, zooals het uit het lommer der linden
opdook, en in een gouden schaduw verdween, het bloeide om lachende lippen, praalde
in kleurige kleederen, en deelde een dansende vlugheid aan de voeten mee. Soms
werd het zelfs in bloemen voorbij Henriette's venster gedragen, manden vol rozen,
een fleurigen wit zijden strik om het hengsel, bonte ruikers of een lelietuil. Het meisje
begreep dan dat een bruid gelukgewenscht moest worden, die schuchter wachtte op
haar schoonste uur. Doch dit alles was het toch niet, waarvoor ze hier neerzat, en ze
hulpeloos was heengedreven naar die strafplaats van haar pijniging. Zij vertwijfelde
eerst, als zij in de naderende wandelaars een van haar vroegere makkertjes herkende.
Zij hadden naast haar in de banken gezeten, en zij waren in kunde en ijver haar
minderen geweest. Nu lag hun arm in dien van den jongen, dien zij zich hadden
gekozen, en de eenzaamheid bestond niet meer voor hen. Henriette kwam ze ook
weleens op een dag van de week, als zij alleen gingen, tegen. Maar nu ze met hun
liefste samenliepen, hoe anders waren zij. Zij zagen het turende kind. Misschien
wisten zij het al wel, dat zij daar zitten zou. De meesten lachten spotachtig, en
fluisterden hun verloofden een boosaardigheid in. Een enkele groette haar, maar géén
toch zonder de beleediging van het medelijden. Wat was het, dat Henriette de lippen
op elkander deed klemmen, afgunst, wraakzucht of iets edelers? Ze worstelde, en ze
verloor den strijd. De hevigste van haar gedachten, de gloeiendste van haar begeerten
ontsnapte haar, en sloop op zachte droommuilen het paar na,
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onhoorbaar, onzichtbaar, loerend, of zij op misdaad zon. Eerst de poort door, dan de
ruischende rivier langs, tot bij het park, waar het groen begon; en dan de stille wegen
in, de eenzame paden, waar een zoet woord door één slechts verstaan wordt, en een
kus door niemand dan den vogel in het loover wordt gezien. Maar ook zíj drong daar
binnen als een onvermoede getuige. En de handen krampten haar, en het docht haar,
of zij zich hoog oprichtte, en den spitsen dolk hief. Doch een seconde later lag zij in
het stof voor hun voeten, en smeekte schreiend om vergiffenis. Zoo droomde zij, en
dan zat zij plotseling weder in haar moede, wat gebogen houding voor het raamkozijn.
Langzaam keerde zij het hoofd naar de kamer, om niet meer zoo alleen te zijn.
Aan het einde van de lange, donkere suite zag zij haar moeder in de serre lezen, met
een glans van zilver om het voorhoofd, het boek in de hand. Als zij nu zou roepen,
dan zou moeder schrikken, van de letters opzien, en haar zou pijn zijn gedaan. Dus
werd er gezwegen, en lang nog bleef Henriette wachten op het schoone leven, dat
misschien toch ééns wel aanklopt, en zijn bloemen biedt. Totdat eindelijk vader thuis
kwam, luid en lustig, met allerlei verhalen over vrienden, die hij had gesproken, een
raad door hem gegeven, of een twist dien hij had beslecht. Wat later schikten zij zich
om de tafel voor den maaltijd, de drie droomers, terwijl heldere stemmen buiten al
de eerste liedjes aanhieven, waarmede de avond, het feestelijk eind van den Zondag,
in wordt geleid’.
Mijn oude vriend zweeg een wijle, boog het hoofd, en scheen in zijn gedachten
naar herinneringen te zoeken. Ik had opgemerkt, hoe wij, onder het vertellen door,
denzelfden weg hadden gevolgd, dien Henriette op haar droomtocht af placht te
leggen. Eerst de laatste straten van het stadje langs, de wallen over, de poort door,
en dan voorbij de rivier. Toen wij het beboschte park reeds in het gezicht kregen,
wees mijn leidsman op een bank, die op een verhooging van den bodem,
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onder de schaduw van een bloeienden vlierboom, wachtte. Daar zetten wij ons neder,
naar den reinen spiegel van den stroom gekeerd. Ik vouwde mijn handen tusschen
de knieën tezamen, haalde diep adem, en tuurde. Overmande mij dat klare gevoel
van bevrijding, omdat ik zoolang door de kleine, benauwde stad had geloopen, ik
weet het niet, maar het werd mij te moede, of ik nog nimmer in zulk een zalige
verruiming aan mijzelf ontheven was geweest. Water en hemel hadden elkander tot
in het hart toe doordrongen, en uit hun zachte verzaming een visioen van koele kleur
en zuiverheid gewekt. Een blank zeil, een ranke boot vol feestgenooten, een sneeuwwit
gevleugelde vogel verinnigden de oneindigheid.
Mijn vriend, wien het niet mogelijk scheen, om wat hem trof, te verzwijgen, legde
mij een hand op den schouder, en, terwijl hij langzaam met zijn stok een boog
beschreef, herhaalde hij, wat hij op het marktplein over het blauw zeide. En dàn nog:
‘Denkt ge, dat ik hier in dien kerker der kleinsteedsheid kon leven, als ik er déze
vergoeding niet voor gevonden had? En denkt ge soms dít ook, dat ik u Henriette's
geschiedenis verhaald zou hebben, wanneer alles vaal en wintersch was gebleven
tot het einde? Eigenlijk heb ik u de lotgevallen van dat donkere meisje alleen terwille
van één lichten dag verteld. Die dag was een zomersche Zondag. Hij viel als een
vrucht in hare geduldige handen, maar of het leven dien bracht in een late genade,
of dat ze van de takken van den droomboom losliet, hoe kan ik dat zeggen? Des
morgens ving het dáármee aan, dat zij, moe en lusteloos als altijd in de kerk gezeten,
getroffen werd door de evangeliewoorden, die de prediker tot tekst gekozen had.
Jezus, vermoeid van de reize, zet zich bij de fontein Jacobs te rusten. Er komt een
vrouw uit Samaria, om water te putten, en Jezus vraagt haar: ‘Geef mij te drinken’.
Maar zij, die hare verworpenheid kent, zegt schuchter: ‘Hoe begeert gij, die een Jood
zijt, van mij te drinken, die een Samaritaansche ben? Want de Joden houden geen
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gemeenschap met de Samaritanen’. En Jezus wenkt haar tot zich, en antwoordt, dat
hij haar levend water zal schenken.
Naar de verklaringen van den redenaar luisterde Henriette niet meer; het was haar
voldoende, dat haar een blinkende tooverdraad in de vingers werd gegeven, en daaraan
spon zij in haar mijmerijen voort.
Vredig trok het bijbelsch tafereel langs haar, hoe de Heer om een dronk vraagt;
de zon brandt warm, en de waterput, de dicht beschaduwde, glanst koel en diep. De
vrouw stijgt het bloed naar de wangen, en zij spreidt de bruine armen met het schamel
sieraad hulpeloos uiteen. Want niet alleen is het om haar stam, dat zij veracht wordt,
doch haar huidkleur weet zij donker, haar rug gebogen, dik zijn haar lippen, en grof
de trekken van haar aangezicht. Maar de vreemdeling bekommert zich hierom niet,
hij voelt het, dat zij vlijtig, zachtmoedig, en vol innige verlangens is. Hij wenkt haar,
hij roept haar, hij zal haar het levende water, dat zijn ziel is, doen proeven, en, ach,
zij verbleekt van ontroering, zij moet het gelooven, een man, een eerste sterveling,
heeft haar lief.
Als Henriette, onder het gemurmel van het orgel, de kerk verliet, hield zij het
kleine boek met de zilveren sloten vast tegen de borst gedrukt, doch eigenlijk was
het dat boek niet, maar de schat van een nieuwe verwachting, waaraan haar hart
klopte, toen zij door de breede eiken deuren buiten trad. Zij werd door den heerlijken
morgen ontvangen.
Kent ge die dagen, zooals er slechts weinige zijn? In een zeer schoon jaar komen
zij een enkel maal voor; in wisselvallige zomers in het geheel niet. Het licht, dat als
manna uit den hemel schijnt neder te dalen, maakt dan de dingen zoo trillend en
teeder, alsof men ze door tranen ziet.
Met zulk een zeldzaam weder was het stadje ook dézen ochtend gezegend. Onder
de linden werd een tintelend wonderwerk geweven, met een schering van mos-
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groen en een inslag van goud. En dwars door die zwevende draden liepen de menschen
met wijde stappen en blijde gebaren regelrecht naar een vermoed geluk.
En Henriette, zult ge vragen, gebruikte zij thuisgekomen niet haastig haar maal,
om dan als een vogel uit te vliegen, en den droom, dien zij tusschen de muren van
het godshuis was begonnen, vrij en onbevangen te vervolgen onder den ruimeren
koepel van blauw? Maar ik heb u toch gezegd, hoe moe zij kon wezen, omdat zij
door de week geen moeheid voelen mocht, en dan, wie zou haar begeleiden, en ook,
wie had haar tot het verstaan van de geheimen van de weiden en de bloemen
opgevoed? Neen, zij zette zich na den maaltijd als gewoonlijk neder in het hoekje
der verbittering. Doch de pijn, die zij daar placht te zoeken, overkwam haar ditmaal
niet. Want wat zij het eerst ontwaarde, opziend, waren de kronen der linden, die
bloeiden als een bruidsboeket, en dan, als zij het hoofd boog, wenkte het water, waar
een bonte weerschijn wiegde, uit het spiegelbeeld van loover, hemel en het gevelrood
tezaamgemengd. Dit bleek genoeg om haar de voorbijgangers te doen vergeten, en
haar den schoonen droom weder op te doen vatten over de vrouw uit Samaria bij den
waterput.
Ge zult straks wel denken, dat ik nu zoo uitvoerig geweest ben, om u op een
slinksche wijze op het wonder voor te bereiden, u er gunstig voor te stemmen, door
het bij voorbaat van zijn onaannemelijkheid te berooven. Want zooals ge zult hooren,
om een wonder gaat het hier. Dít was het, dat Henriette plotseling op het voorhoofd
werd gekust.
Ge hebt misschien weleens over schutsengelen gelezen. In oude boeken wordt
over een daemoon gesproken, en sommigen vertellen u van den onzichtbaren
dubbelganger van hun ik. Ik weet niet of dit hoogere geesten zijn, of nederige dienaars,
maar Henriette zegt, dat zij door een gevleugeld wezen werd gekust. Het meisje
strekte de armen uit, maar tegelijk was de verschijning
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verdwenen, de straat op, meende het kind, want zij ontdekte een vluchtenden schijn
tusschen de boomen. Meteen sprong zij van de vensterbank op, snelde de gang door,
rukte de voordeur open, en liep zoomaar naar buiten, in haar bloote hoofd en haar
schortje nog voor, wat een ernstig zondigen beteekende tegen de gebruiken van het
stadje. Zij ijlde de gracht langs, en sloeg een nauw zijslop in. Heur hart bonsde, en
het zong en jubelde in haar van een bijna waanzinnige vreugde. Als ze uit de duistere
schaduw der bouwvallige hutten in het opene kwam, stond zij aan den zoom van een
landschap, dat zij niet kende. Het bleek dor en steenachtig, als door een woestijnwind
doorploegd en verpulverd. Het liep in lage heuvelen op. Henriette volgde een steil,
smal pad, aan den rand waarvan dik-bladige, gestekelde gewassen groeiden. Den
hemel had zij nooit zoo laaiend blauw gezien. Zij ging vlug en gemakkelijk, hoewel
zij een zware, aarden schenkkan op den schouder droeg. Zij steunde hem met de
rechterhand, en daarbij fonkelden de koperen ringen, die haar naakten, bruinen arm
omsloten. Nederblikkend, bemerkte zij, dat zij een grauw linnen gewaad droeg, dat
de borst onbedekt liet. Mijn God, dacht zij, wat geschiedt er met mij? Doch de
onuitsprekelijke blijdschap, die haar vervulde, scheen zelve een andere wereld te
wekken in zalig herscheppen, zonder dat zij zich verzetten kon. Zoo klom zij willig
opwaarts, en weerstreefde niet. Waar het pad een bocht maakte, vond zij de fontein
met een scheef gegroeiden palmboom erover gebogen. Zij haakte haar kruik aan de
ketting, de katrol knarste, het water in de diepte gorgelde, en langzaam en met moeite
trok zij de gevulde drinkkan naar omhoog. En terwijl de koele droppen over den
gladden buik drupten, zette zij hem voorzichtig op den bemosten putrand neer. Zij
legde een vochtige hand aan het voorhoofd, en tuurde over het dor en dorstig
landschap uit. Zij voelde een groote liefde voor het naakte veld, dat als in hartstocht
gloeide, en had gaarne uren ver tusschen de verbrande struiken tot aan den okergelen
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horizont gedwaald. Zij greep de kruik bij de hengsels, en wilde hem optillen, maar
hij bleek te zwaar te wegen voor hare geringe, kinderlijke kracht. In een ootmoed
van geduld bleef zij wachten, of niet iemand haar zou helpen, een vrouw als zij soms,
of misschien zelfs een vriendelijke grijsaard. Doch er was geen sterveling op den
weg te bekennen, behalve een in zijn wijden en kostbaren mantel gehulden jongen
edelman, die slank en zwierig naderde, met een bloem tusschen de lippen. Het meisje
keek naar hem en zuchtte. De zon brandde, maar een kilte steeg op uit de fontein.
Toen de jonkman voorbijging, keerde hij het gezicht naar het meisje, en zag haar vol
en onderzoekend aan. Dan boog hij zich tot den groet van het welkom, en greep naar
de kan, als om haar behulpzaam te wezen. Het meisje deinsde terzijde.
‘Mijn zustertje, schrikt ge van mij?’ vroeg hij vleiend.
‘Ach, schrikken niet’, antwoordde zij haastig, als ademloos, ‘hoe zou ik. Maar
weet ge, dat er niet één is, die mij aanziet, of hij knielt waar de beek vloeit, om zich
de oogen van mijn beeltenis te reinigen? Wie in mijn huis treedt, vindt armoede, wie
mijn ouders noemt, spreekt over de verworpenen onder de menschen; de arbeid heeft
mij grof en gebogen, de hitte in den wijngaard heeft mij zwart gemaakt. Ik bid u,
jonge vreemdeling, ga vàn mij’.
Maar hij streelde haar zachtjes de hand, die zij om het drinkvat hield gevouwen,
en zeide:
‘Ik had een hof vol schoone vogels, en als de zon scheen, fonkelden hun bonte
vederen, als de juweelen, waarmede het gewaad van den viervorst is versierd. Wanneer
ik rondging, en de korrels strooide, gaf ik rijkelijk aan de pronkende dieren, maar
den kleinen, donkeren vogel, die, ik weet niet op welke wijze, tusschen het prachtige
pluimvee geraakt was, vergat ik bij het voederen vaak. Op een middag toog ik uit,
omdat een geitebok in de bergen verdwaald was. Ik wilde hem zoeken.
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Bij het beklimmen van een rotswand stortte ik naar beneden, en verwondde mij zóó,
dat ik niet meer op kon staan. Waar ik lag was het eenzaam, en ik vreesde, dat ik
hier verhongeren zou. Nog voor de avond was gevallen, hoorde ik vleugelslagen
boven mij ruischen; mijn kleine, donkere vogel daalde naast mij neder, en bracht mij
een stuk brood in den bek. In den nacht kwam hij wreder, en de volgende dagen
ontelbare malen, en steeds met spijzen, waaraan ik mij verkwikken kon. Ook vruchten
droeg hij aan, dat ik niet zou versmachten. Dit duurde tot ik mij weer op kon richten,
en terug naar mijn woning kon strompelen. Ik deed een gelofte, en ziet ge het wel,
hoe het eenvoudig juweel van de goedheid boven schittering van purperen pluimen
gaat?’
Hij knikte haar toe in een glimlach.
‘O, waarom brengt ge deze onrust over mij?’ klaagde zij smeekend.
‘Om u tot mijn donkeren vogel te maken’.
Behoedzaam hief hij de kruik op, en zette hem met teedere zorg op haar schouder.
En terwijl zijn rechterhand nog aan den wand van de kan rustte, omvatte hij met de
linker haar borsten, en kuste haar dan. Henriette sloot de oogen. Maar zij opende ze
weer schielijk, omdat er heftig tegen het venster werd getikt. Haar vader stond daar
buiten, verrukt over den heerlijken middag, en wuifde haar toe met den geleenden
hoed.
Nu zult ge wel zeggen, dat hiermee is bewezen, dat het meisje heeft geslapen, en
een droom heeft gehad. Maar Henriette verzekert, dat toen zij opstond, om naar haar
vader te gaan, zij de muiltjes, die zij eerst na den maaltijd aan had gedaan, met een
dikke laag stof van de wegen bedekt vond’.
Hier onderbrak de verteller zijn verhaal, om zijn geestvolle gezicht, met de vragend
opgetrokken wenkbrauwen naar mij toe te keeren, als wilde hij mijn meening weten
over wat wonderen genoemd worden. Maar ik verzweeg mijn gedachten, en tuurde
over het wemelende water. En dan zei mijn vriend nog:
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‘Dienzelfden dag leerde mijn pleegzoon haar kennen, en het is onbeschrijfelijk, hoe
haar stille rijkdom, al het ongewekte, door hun vriendschap, hun liefde mag ik wel
zeggen, tot bloei werd gebracht’.
Dit sprak hij langzaam en nadenkend, terwijl hij met zijn stokpunt een grillige
figuur in het zand teekende.
Verwachtingsvol keek ik op. Zou dit het begin van een nieuwe geschiedenis
beduiden, en zou die dan door het verhaal over Henriette heen worden gevlochten,
als de éene groene tak door den anderen? Ik had dien pleegzoon vroeger gekend als
een vurigen, moedigen jongen, die gaarne de handen uitstrekte naar roemvolle daden
en romantisch avontuur. Een tijd geleden was hij plotseling verdwenen, en niemand
wist te zeggen, waarheen. Er werd verzekerd, dat hij zijn ouders was gaan zoeken,
er werd gefluisterd, dat ook hier de sleutel van het raadsel bij de liefde moest worden
gezocht, maar door de meeste van mijn berichtgevers had ik hooren beweren, dat hij
op een verre zwerftocht om het leven was gekomen, en dat men daarom niets van
hem vernam. Nu echter zou ik over dit alles niet langer in onzekerheid behoeven te
blijven. Ik dacht erover na, hoe ik mijn vraag moest inkleeden, om geen verdriet te
doen, en niet onbescheiden te lijken. Doch eer ik het passende woord had gevonden,
werden wij gestoord. Een der wandelaars, die van de rivier kwamen genieten, groette
ons, en knoopte een gesprek met ons aan. Hij bleek een kennis van mijn vriend te
wezen, en op den terugweg naar de stad vergezelde hij ons. Ik troostte mij ermee,
dat ik een andermaal het slot van de vertelling wel zou hooren, vooral omdat het
mijn plan was, nog eenige dagen in het plaatsje te blijven. Maar dien zelfden avond
kreeg ik een bericht, dat mij dringend naar huis riep. Ik had geen keuze, dadelijk
moest ik vertrekken. Mijn gastheer bracht mij naar het kleine station, dat er oud en
vervallen uitzag, een laatste pleisterplaats leek het mij wel, voor wien voor immer
de bewoonde wereld, de oorden van de levenden, verliet. Wij namen schertsend van
elkander
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afscheid, met een belofte op handslag voor de wederkomst. Had ik het kunnen
doorgronden, wat er voor morgen beschikt is, dan had ik hem inniger en met ernst
vaarwel gezegd.
Nog geen maand later, ik was nog bezig met het afwikkelen der zaken, die mij
zoo overhaast het verblijf in het stadje af hadden doen breken, ontving ik een
doodsbericht. Het trof mij diep; vol weemoed bleef ik een stil verkeer onderhouden
met wat ik in dien wijzeren makker geacht had, en lief had gehad.
En Henriette? Ja, als ik aan háár dacht, kwam het mij voor, of mij een uitheemsche
plant getoond was, met vreemde, gevlekte bladeren, en een weelde van knoppen,
doch waarvan ik de bloemen niet ontloken had gezien. Ik wist, dat niemand het
onderbroken verhaal meer ten einde kon brengen. Maar die zekerheid gaf mij geen
rust. Er ging geen dag voorbij, dat ik niet allerlei over de vertelling mij in de
herinnering terugriep, en zelf dan een slotsom probeerde te trekken. Vooral naar de
oplossing van het wonder zocht ik onvermoeid. Een hopeloos zoeken, als naar een
kleinood, dat aan het strand der zee verloren is. En bij dit vruchteloos tusschen het
zand speuren, bleef het niet. Immers vaak ook stelde ik mij die groote, brandende
oogen en dat dorstige gezicht voor, zooals ze mij aanstaarden, toen wij haar voor het
venster op het bloemige grachtje hadden gegroet. Ja, waarop hoopte zij? Weer moest
ik beginnen en eindigen met vragen. Had zij gewisheid over den dood van haar
vriend, of tuurde zij uit naar een door zeewind gestaalden, en door tropenbrand
gebruinden jonkman, wiens verschijnen zij verbeidde op een schoonen zomer-Zondag
onder het lindeloof? Of wachtte zij op nieuwe wonderen?
Dikwijls kon de onzekerheid over dit alles mij zóó pijnigen, dat ik op het punt
stond, om naar het stadje te reizen, waar ik mij dan, het kostte wat het wilde, toegang
hoopte te verschaffen tot het geheimzinnige huis. Doch hierin werd ik weerhouden
door de ontnuchterendste van al mijn overwegingen.

Onze Eeuw. Jaargang 24

25
Mijn oude vriend was een dichter. Kon het niet wezen, dat hij, om mij den middag
in het uitgestorven stadje te korten, op het thema van een leelijk meisje voor een
venster, spelenderwijs zijn variaties had gebouwd? Maar dan bestonden die droomende
vrouw, met haar ziel als de ziel van een fee uit een sprookje, en de vroolijke vader,
die terzijde woonden van den weg, waarlangs het leven ging met zijn gaven, niet
eens.
Tenslotte bleef mij niets anders over dan mij aan het onvermijdelijke gewonnen
te geven, en zelf den arbeid uit de handen leggend, het aan den tijd over te laten, óf
om mijn onrust allengskens te slechten, óf om eenmaal te verklaren wat verborgen
bleef.
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Naar aanleiding van Albert Verwey's ‘Proza’
Door A.C.S. de Koe.
Mijn leven is met dit ééne heengegaan: dit uitspreken, dit uitbeelden van
een geloof aan de heerlijkheid van het leven.
(Proza VII, 116).
De uitgave van dit Proza1) in tien deelen is voor den schrijver een daad van beteekenis
en geen toevallige bundeling van een reeks opstellen. Hij vat daarin samen zijn
levenswerk, zooals dat naar één zijde, men zou kunnen zeggen de theoretische, tot
een afsluiting is gekomen; en in de overtuiging dat dit werk nog even actueel is als
toen de verschillende deelen ontstonden treedt hij daarmede nog eens voor zijn volk
en zijn tijd.
In de Inleiding voor het Eerste Deel spreekt hij van een afgesloten ‘geheel’, en dit
is inderdaad het aanstonds in het oog vallend karakter van deze reeks opstellen van
verschillenden datum. Op velerlei wijzen, aan tal van voorbeelden wordt altijd weer
dezelfde grondgedachte verduidelijkt en verdedigd; alles groepeert zich om die ééne
Idee, die hij aanduidt als zijn ‘Verbeelding-idee in haar onderscheiding van de
Verzinnebeelding’ en na de lezing van zoovele schijnbaar los-

1) Van Holkema & Warendorf en Em. Querido. Amsterdam, MCMXXI.
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staande artikelen voelt men de rust van een vasten bouw, ziet men al de lijnen in dat
ééne middelpunt samenkomen. Het blijkt geen toevallige voorkeur, maar een innerlijke
noodzakelijkheid te zijn, dat hij zijn Proza niet rangschikte naar den datum van
ontstaan, maar zoo, dat zijn werk zoo volkomen mogelijk te kennen was naar zijn
innerlijke bedoeling. Geen wonder, dat hij van die rangschikking zegt: dat zij hem
zeer ter harte gaat. Want juist in zijn karakter van verscheidenheid met vasten
eenheidskern is het een zuivere weerspiegeling van den man Verwey. Reeds bij een
oppervlakkige aanraking met zijn Poëzië en Prozawerk moet het opvallen, dat men
hier staat voor een geestesleven, dat zich uit één kern ontwikkelt en alle
levensindrukken op dien kern betrekt. En wie dit Proza wil verstaan naar zijn volledige
bedoeling en niet zich tevreden stellen met een interessant artikel over een toevallig
onderwerp hier en daar, zal goed doen zich eerst op den persoon van den schrijver
en zijn levensgrondslag te bezinnen.
Toen ik een kind was stond ik vóór het dagen
Waar Vondels standbeeld rijst tusschen de heesters,
En dankbaarheid als nooit mijn schoolsche meesters
In mij verwekten, welde in mij. De hagen
Verborgen hoe op mijn ineengeslagen
Handen mijn tranen stroomden, en mijn woorden
Verklonken die alleen de loovers hoorden,
Wijl ik beloofde dat ik al mijn dagen
Zou pogen zoo te zijn als hij, zoo open
Voor aarde en hemel, van gemoed zoo vurig,
Van geest zoo scherp en klaar, van taal zoo zuiver.
En met het denken overviel me een huiver
Van hooge zegen, van verblijdend hopen,
En toekomst, ver en schoon, scheen mij naburig1).

De jongen die zóó droomde en hoopte, die zoo ontroerd was én zoo bewust wist wat
hij wilde, is wel reeds geheel de latere man. Want er mag in dit herinneringsbeeld
door den volwassene scherp belijnd zijn, wat in het

1) Goden en Grenzen, 68.
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kind misschien vager zich vertoonde, dat het gelijkend is voelt ieder, die eenmaal de
schier ongebogen lijn heeft gevolgd van Verwey's ontwikkeling. Het kind ‘dat nooit
sprak, dat nooit toonde of (het) keek’, had zich zijn levensdoel gekozen, zijn
levensbelofte uitgesproken voor het beeld van wie hem als mensch en dichter meer
levend nabij was dan menig tijdgenoot, aan wien hij zich verwant wist, al dadelijk
hierin, dat ook in hem die schoonheidsbehoefte leefde, die Vondel van de Poëzie
deed getuigen:
Om wie ick 't leven lieve en sonder welcke ick niet
De majesteit der son aenschouw als met verdriet.

De jonge Verwey, die zich den weg gebaand had naar de schoonheid en in haar dienst
zich zijn blijde toekomst droomde, onderging tegelijkertijd en even diep een anderen
invloed: de sfeer van het ouderlijk huis met zijn eenvoudige, ernstige vroomheid.
Prachtig is het beeld geteekend van zijn Moeder, die hij jong verloor.
Ik zie haar nog hoe zij de eerste gebeden
Mij leerde en hoe zij 's avonds in den kring,
Staand, schoon al krank, stemde in het psalmgezing.
Haar strenge poëzie was voor mijn Vader
De schoonheid van zijn jeugd......

Dieper nog ging de invloed van dien vader, wiens karakterschoonheid het kind
gevoelde en, toen de tijd gekomen was, begreep:
Hij was mijn Mensch: hij had die eedle lijn
Van leven die naar andren heenbeweegt,
Gelijk een luchtstreep en een schijnsel veegt
Van schertsen over 't leed waaruit hij rijst.
Maar dóór dat leed had hij - wat niemand prijst
Die 't niet doorgrond heeft - de onbevangenheid
Voor álle leven en dat stil beleid
Dat boven allen strijd zich vredig houdt1).

Open voor alle leven en onbevangen zag deze vader ook het kind, dat ‘anders’ zijn
zou en trachtte het in

1) Verzamelde Gedichten III, 92, 93.
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vóór-zorgende liefde een vrij uitgroeien van eigen wezen te verzekeren:
ik had - maar wist dit niet Mijn Vader lief die mij zacht leven liet
En die kort voor zijn dood, beval: als hij
Anders dan wij zal zijn, laat hem dan vrij.

Die twee ervaringen blijven heerschen: de schoonheidsontroering en de religieuse
ontroering, die zich verwant voelt aan de vroomheid van het ouderlijk huis, ook als
haar vorm hem niet meer bevredigt. Mij dunkt dat de woeling van zijn geestesleven,
zijn blijdschap en zijn vrees, zijn zoeken en weer verwerpen in hoofdzaak hierom
gaat: voor zijn Godsgevoel bewustheid en vorm te vinden en dit diepste leven tot
een harmonische eenheid te doen samengroeien met zijn schoonheidservaring, die
van den aanvang af voor hem het leven zelf is. Als derde element is daar dan de
menschenwereld, zijn verbonden zijn met den eigen tijd, zijn zoo levend contact met
de menschheid van het verleden - veelomvattende buitenwereld dus, meebrengend
zooveel verhoudingen en zoo velerlei belangstelling, die met den kern van zijn wezen
spontaan en volkomen zich moet vereenigen, eer deze bewuste en eenheid behoevende
geest tot bevrediging zal komen.
Nog op den grens van den knapenleeftijd vindt Verwey voor zijn
schoonheidsbehoefte verrassende, óvervloeiende voldoening in de
Nieuwe-Gids-beweging: Zijn droom verhelderd tot haast grijpbaar ideaal, gedeeld
en versterkt door heel een groep geestdriftige gelijkgestemden. Van dan af blijft de
ontroering om een nooit te verliezen geluk:
‘In 't lachen van de schoonheid gaan wij schuilen’. -

de zekerheid ook van zijn levensroeping, hetzij hij in jonge trots juicht:
Ik ben een dichter en der schoonheid zoon!

of in deemoed zich ziet als ‘de opperman der schoon-
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heid’. Dan ook is er reeds de zekerheid, dat hij in zijn dienen van de schoonheid niet
staat buiten de maatschappij, maar in het leven van zijn tijd. ‘Aan [Perk] voelden al
de jongeren, dat het mogelijk was van hun tijd en schoon te zijn’. In zijn boekje:
‘Inleiding tot de Nieuwe Nederlandsche Dichtkunst’ geeft Verwey van dezen tijd
het hooggestemd verhaal en telkens keert hij in zijn later werk tot dit uitgangspunt
terug, in korte formule samenvattend, wat hem het wezen dezer beweging was: ‘onze
poëzie tot inhoud te geven een werkelijk leven, en daardoor zoowel als door onze
kritiek de retorica te bannen uit onze letteren’1).
Na deze periode van den enthousiasten strijd voor het gemeenschappelijk ideaal,
meer nog tegen den gemeenschappelijken vijand: de Retorica in allerlei vorm, komen
de verschillen in geestesaanleg, in levenshouding naar voren en er volgt een
uiteengaan, als droevig en onschoon ervaren, maar tegelijk als noodzakelijk gevoeld.
Bedenk ik nu mijn heldren knapentijd,
Toen zooveel liefde en zooveel vreugd mijn dicht
Bekoorlijk maakte en met verbaasd gezicht
Ik zooveel vrienden door mijn zang verblijd
Bijeenzag dat mijn toekomst mij wel wijd
En licht moest lijken: heel een bond gesticht
Tot hoop en werk, voor schoonheids dienst bereid, Gedenk ik dat en hoe zoo kort daarna
Vreugd stierf en ons hart hard werd en geen vriend
Zijn vriend zocht maar elkeen zijn tocht
Moeitevol ging, dan weet ik dat er ja
Menschlijke schuld was en elks lot verdiend
Doch dat zoo'n dood niet de een noch de ander wrocht2).

Die tocht, moeitevol maar noodzakelijk, bracht den dichter tot de zekerheid, dat met
het uiteengaan der

1) Proza VII, 197.
2) Verz. Ged. III, 51, 52.
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vrienden de Beweging zelf niet was doodgeloopen, dat iets in haar ‘niet van hun
jeugd en niet uit den vreemde’ was, het streven n.l. ‘wezenlijke waarden in de plaats
te brengen van traditionneele’1). Die overtuiging viel samen met het verhelderd
bewust-zijn van het bijzonder karakter van zijn schoonheidsgevoel, waardoor hij ‘de
draad weer kon opnemen, waar hij niet afgebroken maar gevallen was en voortweven
aan het werk van zijn leven’. Want het moet in dezen tijd zijn geweest dat een àl
stelliger vermoeden tot innerlijke zekerheid werd: welke ‘wezenlijke waarde’ de
grondslag van zijn leven zijn zou, waardoor eerst de mogelijkheid geschapen werd
van een heel zijn leven bezielenden arbeid.
‘Want niemand kan arbeiden - arbeiden: dus ook dichten - tenzij hij een leven
vindt waar hij in kan wortelen’2).
Waar vond hij het zijne?
De godsdienstige indrukken van zijn jeugd waren in hem als een levende kiem
gebleven, de antieke wereld was hem een zelf-ervaren schoonheid, en tevens drongen
de gevoelens en idealen van een nieuwen tijd hem tot een andere levensbeschouwing
dan de in het ouderlijk huis beledene. Wel had zijn vader juist gezien: dat hij anders
zou zijn dan zij. Homerus, Vondel, Shelley zijn dé dichters voor hem in deze jaren.
Rust zal er niet zijn vóór deze elementen tot een harmonisch geheel zijn geworden,
doordat elk in de voor hem eenig mogelijke verhouding tot de beide andere komt te
staan.
In een terugblik op de jaren tusschen '80 en '90 schrijft hij:
‘Niets is schooner dan het Christendom, niet zooals het mij werd ingeprent, maar
zooals ik het als kind om me heen zag en beleefde. Bijbel en Thomas à Kempis gaven
onvergankelijke indrukken. Maar niet voor mijn jeugd ten einde liep, toen ik de
heidensche schoonheid

1) Proza VII, 197.
2) Proza III, 149.
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door de christelijke Goedheid bepaald en overwonnen zag, begreep ik hoe niets
hoefde verloren te gaan van de christelijke gevoelswereld, mits ze maar in nieuwe
vormen zich een rijk schiep van toekomstige verstandhouding.
‘Die gedachte heeft me niet losgelaten en ik zeg het met dankbaarheid dat de strijd
die naar buiten altijd die blijven moest van een kunstenaar, zoo zeer dat hij vaak een
esthetische gescholden werd, voor mijn hart een religieuze bleef’1).
Hoezeer deze groei niet zonder strijd en leed was, leed om het oude dat werd
losgelaten, zonder meer dan de hoop van een vernieuwd terugvinden, leed om
nieuwverkregen zekerheid, die broos bleek, leed van onbevredigdheid bij 't tijdelijk
overheerschen der heidensche schoonheidsliefde - dit alles is al gedeeltelijk te raden
uit deze sobere belijdenis, waaruit het als een zucht van verlichting opklinkt ‘hoe
niets hoefde verloren te gaan’ -, maar het is in schoone verbeelding weerspiegeld in
vele gedichten uit dezen tijd, volkomenst en schoonst wel in het bekende gedicht:
Cor Cordium2). De knaap, op wien Thomas à Kempis een onvergankelijken indruk
maakte, is de jonge man geworden, die bij alle zoeken en verwerpen in mystieke
zekerheid de bestendige aanwezigheid voelt van de Macht, die de bron zelf is van
zijn leven, wier instrument hij zich weet. In de behoefte aan nieuwe uitdrukking voor
't oud beleven zoekt hij den naam, den persoonlijk gekozenen, die het niet uit te
spreken ziels-ervaren voor hem bevredigendst aanduiden zal, en meest en liefst noemt
hij dat ‘veelnamig Mysterie’ ‘het Leven’. Voor wie geneigd is in dit en andere
gedichten te zien de verheerlijking van het eigen Ik - verwijt zoo vaak aan Verwey
en andere dichters van dezen groep gedaan, - zal het goed zijn op te merken de
eerlijkheid en de droefheid, waarmee vreugde-brengende

1) Proza VII, 121.
2) Verz. Ged. I, 88, vgg.
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wijsheid is verworpen, toen zij menschelijke waan bleek1) en vóór alles te luisteren
naar den zieletoon van deemoedig verlangen, die door heel het gedicht heenklinkt,
van diepsten eerbied waar hij zijn menschelijke onmacht in weten en zeggen belijdt
en, als Vondel in zijn Engelenrei, zoowel het pogen als het falen tegenover dit
allerhoogste bijna als schuld gevoelt.
Zoo staat daar aan den ingang van zijn mannenleven dit gedicht, met zijn
slotwoorden van zekerheid:
Daar leeft geen ándre God! Gij zijt alleen.
Der wereld heil moog' einden in geween,
Hij, die in u gelooft smaakt eeuwge vreugd.
U voelen is geluk, u zoeken deugd;
U kennen was altoos der grootsten droom:
Al hun gebed, dat uw koninkrijk koom',
Want wie u mint, bemint de wereld niet;
Werelden worden en vergaan - gij blijft:
En mét u blijft wat ge ons in 't harte drijft,
En al wat we u ter eer zeggen in 't Lied2).

En als de gerijpte mensch in zijn Goden en Grenzen de geestelijke ervaring verbeeldt,
die door de jaren heen hem de innerlijke vreugde gaf, dan eindigt hij met het gedicht:
De God en de mensch, waarin hij den eersten doet spreken:
Blijdschap en anders niet houdt nu verbonden
U en Natuur. Zij en gij dienen saam
Mij die van de aanvang aan u begeleidde:
Zal iemand mijn verborgenheid verkonden?
Ben ik een man? een vrouw? Heb ik een naam
Waarmee een mensch mij noeme en mij belijde?
Ik ben die 'k ben en niet één ingewijde
Weet meer dan dat ik leef. Toch kent uw hart
Mij zoo nabij dat gij niet vreest de verven
Van 't licht te ontberen noch aan 't lijf te ontsterven
Zonder mijn hand in de uwe. Als 't oog verstart
Ben ik u na en zult gij mij verwerven3).

1) Verz. Ged. I, 91.
2) Verz. Ged. I, 97.
3) Goden en Grenzen, 240.
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In dit religieus beleven bezit hij zichzelf; van dien kern zich af te wenden om zich
in te stellen op de wereld, maakt hem alle vreugde, zelfs het genot der schoonste
liefde, onhoudbaar:
Wee mij! wee ieder die zich zelf ontviel!
Want het verlangen naar zijn zelf zal dra
Gelijk een sterk man woeden in zijn ziel, En wie verhoort dan 't roepen om gena?1)

Wie zóó voelt, kan niet leven in twee sfeeren, al zij het dan dat tal van wegen hem
van de een tot de andere leiden. Immers levend in de sfeer der schoonheid, moet hij
zich verbannen voelen van zijn diepste zelf, zoolang althans die schoonheid zinnelijke
schoonheid is. Voor Verwey, wiens geest bewustheid en klaarheid behoeft, en boven
alles hem dringt naar absolute eenheid van leven, moest dus komen de zelfstrijd,
waar hij stond tusschen Schoonheid en Eeuwigheid en het loslaten van een van beide
hem op de verminking van zijn wezen zou komen te staan. De groote vraag was of
hij zou vinden den weg, waarlangs het element der schoonheid zich breukloos zou
kunnen verbinden met het religieus element, dat immers de opperste levensvoorwaarde
voor hem was.
Nu wordt het duidelijk, waarom Verwey zich moest afscheiden van de
Nieuwe-Gids, die in hoofdzaak in de richting van het Naturalisme en Impressionisme
zich bewoog. Hij zag hoe deze kunst moest leiden naar een gevaarlijk individualisme,
waarin de kunstenaar, in een wereld van uiterst persoonlijke zinsindrukken, in
schijnbaren levensrijkdom, toch vereenzaamd moest staan, want losgemaakt van het
leven der menschheid. In zijn verzet daartegen voelde hij zich verwant aan den groep
van Van der Goes en Gorter, zonder hen te volgen, waar zij een terugkeer tot het
leven zochten in 't maatschappelijk streven. Bij Verwey lag het zwaartepunt

1) Verz. Ged. I, 96.
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elders en dus moest hij zijn eigen weg gaan. De schoonheid van gewaarwording en
aanvoeling, zooals de Nieuwe-Gids-Kring haar had ervaren, toen zij als het ware de
zintuigelijke wereld opnieuw ontdekte en een taal schiep om haar te beheerschen,
die schoonheid had Verwey zelf innig beleefd. ‘Oog en oor, zin en zenuw, genoten
en onderscheidden de indrukken en wij weigerden naar andere aanraking de aard en
de waarde van een kunstwerk te bepalen. Tegelijk werd ook onze kunst niets anders:
dan indruk van zintuigen, stemming ontstaande uit aanvoeling van de werkelijkheid,
hartstocht ontstaan uit beroeringen van de zintuigelijkheid’1. Deze schoonheid nu
werd hem een onhoudbare schoonheid. De veelheid der indrukken was hem geen
rijkdom, omdat geen eenheid ze bond van dieper zin, de zintuigelijke schoonheid,
hoe ook verfijnd, reikte niet in de wereld zijner geestelijkheid. Van deze schoonheid,
hoe intens ook genoten, besefte hij:
(Zij) had in de dingen lief
in de menschen lief
het niet-eeuwige.

Hij wist: er moest een andere liefde zijn.
Zijn geluk was, dat hij met bewustheid onderscheidde, wat hij als mogelijkheid,
als eisch gevoelde. Geest kende hij als iets anders en meerders dan intellekt, gevoel
als iets diepers dan gewaarwording en zoo vond hij het wezen van een kunst, die
geestelijke waarden verbeeldt en daardoor de beperktheid te boven gaat van de kunst,
die van indrukken leeft.
Nu waren hem zijn schoonheidservaring en zijn religieuze ervaring niet langer
twee gescheiden werelden, waarin zijn ziel beurtelings den vrede zocht. De altijd
voorvoelde eenheid dier beide elementen, die zijn leven

1

Proza III, 56. Natuurlijk geeft deze karakteristiek van de kunst tusschen '80 en '90 haar
algemeene richting aan, en is daarmee niet ontkend dat de echte kunst gewoonlijk de grenzen
van haar soort te buiten en te boven gaat.
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beheerschten, toonde zich immers reeds in de wonderbare gebeurtenis der dichterlijke
bezieling zelf, die hij zóó verklaart: ‘Dat het scheppende leven zelf geest is, die zich
in ons uitstort, die gewaarwording en intellekt voor dienaars heeft, die als verbeelding
vizionnaire vorm geeft aan ontroeringen en verrukkingen die wij gevoel noemen in
hooger zin dan (de) fysiologische......’1) ‘Dit geloof in de onmiddellijke en
onverklaarbare aanblazing van het scheppende leven - dezelfde die vroeger inspiratie
heette - (is) van oudsher het onaantwijfelbaar bezit geweest van bezielden en dichters.
En alleen in tijden van ondergang kan de oorsprong van de poëzie worden nagespeurd
in brein en zenuw, en niet toegeschreven aan het onberekenbaar en-thousiasme, de
God-in-ons, de geest, waaiend waarheen hij wil’2). De dichter moet daarom wel de
eerste zijn, ‘die zich altijd afhankelijk zal voelen van een macht die hij regelen noch
doorgronden kan, naar wier openbaringen hij verlangt en die voor hem het leven van
het leven is’3).
In dezen zich verwonderenden eerbied raken dichterlijke bezieling en religieuze
ervaring elkaar reeds. Inniger wordt de samenhang, als de mogelijkheid blijkt van
een eenheid der schijnbaar tegengestelde staten: mystiek en dichterschap. In zijn
bespreking van ‘De Passielooze Lelie’ van Van Eeden gaat Verwey het diepst in op
deze vraag: Kan dat wezen: leven in dien onzinnelijke bestaansgrond, dien de ziel
beseft dat haar diepste wezen is, - en een dichter zijn? ‘Geen sfeer is zoo
tegenovergesteld aan die van de dichter als die van de Mysticus en hoe meer deze
zich verdiept in zijn wereld van het beeldloos eeuwige, hoe minder hij gene zal
kunnen zijn. Toch is de naam mystieke dichter mogelijk: zoo te verstaan, dat hij die
burger in het onzinnelijke rijk geworden is, nu somwijlen naar buiten treedt en zijn

1) Proza I, 93.
2) t.z. pl.
3) Proza VII, 119.
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innerlijk leven in de schoonheid van de zinnelijke wereld herkent’1).
In dit herkennen nu van innerlijk leven in zichtbare schoonheid is de weg gebaand
van religieus ervaren naar kunst-scheppen, of liever hier is geen weg meer te banen,
maar beide levens-staten vallen samen; daar immers van dien eeuwigheidskern uit
de zintuigelijke wereld niet als veelheid van indrukken wordt ondergaan, maar in
geestelijke vrijheid wordt beheerscht en bemind.
Maar o wie zal de stille liefde spreken
Die naar elk ding die minnaar uit voelt breken2).

Merkwaardig is, dat Verwey met dit inzicht bewust en volkomen gegrepen heeft wat
hij altijd reeds bezat. Met recht kon hij in dit verband van de Idee van zijn leven
spreken. Want van den aanvang af is er die neiging de wereld aldus ‘mythologisch’,
dat is als beeld van het onzienlijke, te ervaren. Van zijn vroegste gedichten zijn wel
de treffendste en blijkbaar ook voor hemzelf belangrijkste die, waarin hij een
Grieksche mythe herschept door er een zeer persoonlijken gevoelsinhoud ean te
geven, en uit veel later tijd is de merkwaardige bekentenis:
Ik ben geboren met die ban
Waarbuiten ik niet treden kan.
Ik smacht naar menschelijke min
En zie alleen de mythe erin.
De mythe is in me als breukloos glas:
Zij spiegelt zich in al wat was,
In al wat is en toont elkeen
Het beeld aan hem en haar gemeen.
Zij maakt de tuin tot paradijs,
De wereld tot een vreemde wijs
Waarvan het hart de zin verstaat,
En toont in menschen 't godsgelaat.

1) Proza III, 200 vgg. De cursiveering is van mij.
2) Verz. Ged. II, 98/99,
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En hij weet, dat dit ervaren: ‘Alles Vergängliche ist nur ein Gleichniss’, werkelijker
is, dan wat de meesten hun werkelijkheid noemen, en ver verwijderd van allegorische
fantasterij. Hij eindigt dan ook dit gedicht van wonderbeleven, ‘De Spiegel zelf’ in
een toon van blijde natuurlijkheid:
Wij staan zoo menschelijk gezond
En vol in 't leven; heel niet als
Gedroomde schimmen die met valsch
Gebaar en een verheven schijn
Zich goden huichlen die niet zijn.
Werklijk als wij is wel geeneen.
Zoo is mijn Lente. Als heerlijk leen
Gaf zij ons deze onsterflijkheid,
Dit oogenblik, deze eeuwigheid1.

Deze verhouding tot de zichtbare wereld leidt noodzakelijk tot een opvatting van het
dichterschap, die Verwey als ‘geestelijke kunst’ scherp en nadrukkelijk telkens stelt
tegenover de naturalistische.
Zij is de kunst der ‘scheppende verbeelding’, die door een voor den leek niet altijd
te herkennen, maar nochtans afgrond-diepe kloof gescheiden is van die kunst, die
verzinnebeelding van gedachte of idee kan genoemd worden en in wezen niet anders
is dan vernuftig verstandswerk, een opzettelijk bekleeden van de gedachte met
beelden, die hoogstens gelukkig gevonden, maar nooit geschapen zijn. Tegen deze
schijnbaar geestelijke kunst heeft Verwey gestreden, meedoogenloos voor zichzelf
en voor anderen.
Waarom mijn Vriend, hebt ge uw idee daarna
Geleeraard, in symbolen-taal haar schraal
Gezet op de open straat in 't koude licht
Van 't klaar begrijpen. Ja, 'k begrijp haar zoo,
Anders, niet beter, dan ik 't voormaals deed,
Vraagt ge of 'k haar liefheb? - Ik bemeely haar2).

1 Goden en Grenzen, 148 vg.
2) Verz. Ged. II, 92.
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Anderzijds wordt de scheppende Verbeelding door hem scherp afgescheiden van de
lijdelijke, die den kunstenaar slechts schijnbaar vrij laat. Zij immers aanschouwt de
voorstellingen, die door associatie in den geest opgeroepen worden. Door het
persoonlijk eigenaardige in deze aaneenschakeling van beelden wordt wel de indruk
gewekt van een keus, maar inderdaad her-ondergaat de kunstenaar zijn eigen
indrukken.
Heel anders is het met de ‘Werkdadige Verbeelding’. Deze scheppende kracht
beleeft de dichter, als hij ‘een toestand van zijn gemoed omzet in een beeld’. Het
maakt geen verschil of dit beeld een fantaisie, uit werkelijkheidselementen gevormd,
of een waargenomen werkelijkheid weergeeft - in beide gevallen gaat het de
uitbeelding van het waargenomene te boven. Het is een nieuwe schepping, omdat
de gemoedstoestand, primair en actief, de waarneming beheerscht en aan de
werkelijkheid een tweevoudig wezen verleent, waarbij nochtans de scheppende
dichter zich het door hooger macht bespeelde instrument gevoelt. De indruk der
reäliteit blijft, scherp omgrensd en zuiver, maar stijgt tevens tot iets hoogers:
Altijd een openbaring, een bezoek
Van onverwachte gast, die een geheim verkondt1)

Zoo wordt de werkelijkheid den dichter tot een ‘zichtbaar geheim’ niet door het
oordeelend verstand en niet door de lijdelijke ervaring, maar door de dieper grijpende
intuïtie ontsloten. En zoo kon hij in zijn beeld geven het wezen van het waargenomene
en tegelijkertijd het wezen van zijn geest, dat hij juist nu in dat waargenomen deel
der werkelijkheid en nergens elders vermocht te vinden. Of, zooals Verwey het
uitdrukt: ‘Zijn beeld is hij zelf, de mogelijkheid van een ander beeld tot
vertegenwoordiging van dat zelf is uitgesloten’2).

1) Het Zichtb. Geheim, 275.
2) Proza IV, 65.
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Zulk een verbeelding nu leeft een eigen leven, wordt door den dichter vrij gehouden
van andere, door associatie opgeroepen beelden, bewaakt voor al het niet-wezenlijke,
dat b.v. verstandelijke overweging er aan zou kunnen toevoegen. Juist door die
schifting van het wezenlijke en het toevallige staat de dichter vrij tegenover de
werkelijkheid, erbuiten en erboven, ook waar hij voor de verbeelding van zijn Idee
die werkelijkheid gebruikt.
Hoe Verwey zich dit denkt, heeft hij onder meer uiteengezet in zijn bespreking
van Van Schendel's ‘Een zwerver Verliefd’, dat dan ook tevens een proeve is van
de kritiek, die hij stellen wil tegenover de methode van '80, zooals vooral van Deyssel
die vertegenwoordigt.
In deze kunst der Scheppende Verbeelding nu zal de kunstenaar hetzij ‘in een
zekere voorbijgaande verhouding tot de ervaringen in zijn leven’, hetzij meer
wezenlijk, en als 't ware ‘monumentaal’, altijd zich zelf beelden en dus in allerlei
gradatie dien diepsten levenskern, waar hij zijn aanraking met het goddelijke beleeft.
In deze kunst dus kunnen schoonheidsdienst en eeuwigheidsbesef tot één worden.
De blijdschap om deze eenheid klinkt telkens op uit den bundel: ‘Het Zichtbaar
Geheim’.
Liefst te verwerven
Van alle dingen
Zijn: zingen
En sterven'
Zingen dat stroomen is
In 't eeuwige Duren,
Sterven dat komen is
In duurlooze Uren1).

Maar niet zonder strijd is die Harmonie te bereiken. We behoeven de bespreking van
Thomson's bundel: ‘De Pelgrim met de Lier’ maar te lezen om te gevoelen, dat
Verwey in dezen dichter den strijd om een bevredi-

1) Het Zichtbaar Geheim, 163.
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gende houding tusschen beide geestessfeeren daardoor alleen zóó heeft kunnen
verstaan, doordat hij dien zelf heeft gekend. We ontmoeten dan ook herhaaldelijk
uitingen als deze: ‘De strijd die Thomson uitspreekt wordt niet gevoerd in het
afgetrokkene. Het is er niet een tusschen gedachten, maar tusschen innig-doorvoelde,
zoowel genoten als geleden, levenstoestanden’.
Zoo heeft Verwey in het onderscheiden van tweeërlei dichterschap bewust de
verzoening gevonden van de beide sfeeren, waarin hij leefde en leven moest; van de
zijde der kunst gezien: de hoogste kunst is de kunst der scheppende Verbeelding;
van de zijde der religie gezien: ‘Het scheppende Leven, dat Natuur en Menschheid
draagt, wordt de kunstenaar zich bewust als schoonheid’.
In de rust van deze eenheid was nu ook gegeven de wijze, waarop hij dat derde
levenselement, zijn relaties met de menschenwereld, kon beheerschen.
Al vroeg heeft Verwey, met anderen van de Nieuwe-Gids-ers gevoeld de dreigende
vereenzaming en verdorring, die een te ver gedreven individualisme met zich moest
brengen.
‘Ik begreep
Dat tweeërlei; zich aan den donkren sleep
Te binden van 't gepeupel, maar dan ook:
Zich los van al wat worstelt aan den krook
Als eenzaam riet te wagen, dood zou zijn’1).

Maar terwijl Gorter en anderen zich wendden tot den maatschappelijken strijd, zocht
hij het levend contact met de gemeenschap langs anderen weg. Schijnbaar bleef hij
de individualist, die staat buiten de woelende menschenwereld, die leeft te midden
van zijn boeken en geschriften, een leven van den droom en niet van de daad. Maar
zelf wist hij, dat zijn droom een daad was, dat hij mede-streed voor een toekomstige
wereld, zoo goed als de oeconoom of welke maatschappelijke strijder ook2). De
beschouwende en tegelijk actieve houding

1) Verz. Ged. III, 108.
2) Verz. Ged. III, 108.
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van Verwey tegenover de buitenwereld is van het begin af kenmerkend voor zijn
werk als dichter en als literator. Zijn levensbeschouwing drong hem tot een
verwachtingsvolle houding tegenover elk mensch, dien hij naderde, 't zij in het heden
of het verleden. Altijd was daar de vraag naar dien innigsten levenskern, waarin hij
zijn verwantschap met dien andere, hun eenheid in den geest, kon beleven. En zoo
is Verwey geworden de man, die tot de persoonlijkheden of de cultuur van het
verleden in een even levend contact staat, als tot den tijdgenoot.
Over alle grenzen
Weten goede menschen
Elkaar te vinden,
Vraag niet naar hun talen,
Zoek ze aan u te binden,
Tot u nergens falen
De beminden1).

Zoo kan een kunstwerk, een boek, voor hem waarlijk een mensch zijn, zoo kan zijn
liefde voor de geschiedenis, zijn uitgebreide studie, zijn opgaan in de literatuur van
vele tijden en volken, zich harmonisch aansluiten aan zijn dichterschap, daar beide
gedragen worden door dezelfde levensgedachten. Het ontvangen van levenden indruk
gaat ongezocht over in een reproduceeren, dat herscheppen is. De hoofdstukken in
zijn Proza, die hij zelf als Portretten aanduidt, zijn geen beschouwingen van een
historicus of criticus over een historische persoon waar ons verstand belangstellend
kennis van neemt, maar we staan tegenover een mensch, die met menschen ons in
levende aanraking brengt, ons toonend den kern van hun wezen, die anders voor ons
licht verborgen zou zijn gebleven onder veel dat opvallend en toch bijkomstig is.1)Een
typisch voorbeeld van deze verrassende

1) Het Zichtb. Geheim, 235.
1) Zie o.a. Proza VII, 185 gvg. De verdediging van het Dichterschap en Proza II, 49.
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Portret-kunst is de studie over Saint-Yves d'Alveydre, waarin hij ons achter den
zonderling fantastischen denker met zoo strakke, zekere lijnen den merkwaardigen
mensch teekent.
Zoo staat Verwey in dergelijk werk ontvangend en tegelijk actief tegenover de
menschheid en wel mocht hij zeggen:
Ziehier mijn hart: het beefde
Aldoor als nu, van dat ik werd
En in mijn moeder leefde
Tot nu daar 'k uitzie in de vert.
En uit dit ééne beven
Is alles, wat ik deed, ontstaan,
Al wat ik heb geschreven,
Al 't menschlijke door mij begaan.
Ziehier mijn hart: ik luister
In stilte van zijn samenzaal
Naar, nacht en dag, 't gefluister
Van iedre toon in iedre taal1).

Maar ook als lyrisch dichter staat hij reeds in de jaren tusschen '80 en '90 bewust
naar de menschheid gekeerd. Geen schoonheid of blijdschap, die hij wint, of hij is
‘begeerig naar mededeeling’. In de jeugdverzen ziet hij zich als de
Dichter-Verkondiger van geheimenis tegenover de menschheid staan:
Want al mijn zangen in mij
Zijn boodschappers van vreugd:
Zij dragen goede tijdingen,
En hemelsche verblijdingen,......2).

en al zijn dichten is in de verwachting van die kunst, waarvan zijn verzen nu nog
maar een voorbereiding zijn, waarvoor heel zijn persoonlijk leven een voorbereiding
zijn moet; immers de ziel moet schoon zijn, of zij heeft

1) Goden en Grenzen, 58.
2) Verz. Ged. I, 47.

Onze Eeuw. Jaargang 24

44
‘voor de kunst, waarvoor zij werd, geen waarde’......1) Lang kan het duren, eer hij
zijn diepste wezen in die kunst verwezenlijken kan, maar dan ook zal hij voor de
menschen zijn een Koning van Blijdschap:
O 't kan lang duren eer ik 't uit zal houwen,
Mijn leven, dat zijn marmren muren rijzen,
't Dak blinken doet, waarhéén wie zwerven wijzen;
't Schoon Huis, waarom nooit mensch zal hoeven rouwen.
Láng eer 'k met handen, die niet zondgen, bouwen
Zal gouden trappen, die veel pelgrims prijzen,
Die op gaan treden met een heilig ijzen,
Vol vreugd om 't aller-heiligste te aanschouwen.
Maar àls 't zal staan, dan zal 'k daarbinnen wonen,
Koning van Blijdschap, en wie naadren groeten
Met woorden, die alleen poëten weten.
Daar zullen allen 't brood in blijdschap eten,
En zingend dansen met hun heilge voeten:
Met kronen van geluk zal ik hen kronen2).

Wie zich zóó zijn Ideaal stelt, heeft inderdaad het recht zijn dichten en droomen te
zien als een daad, als een vooral niet minder vruchtbaar inwerken op zijn eigen tijd
dan de man der meer praktische werkzaamheid vermag. Deze gedachte te verdedigen,
zijn opvatting van het Dichterschap te verkondigen en een daaraan evenredige plaats
te veroveren in het Nederlandsche geestesleven, is dan ook het streven, waaraan hij
zijn werk als Beoordeelaar dienstbaar heeft gemaakt. Deze dichter beleeft zijn
waarheden sterk en bewust en begeerig naar mededeeling, en daardoor kon hij
uitspreken wat in veel jongeren leefde als vermoeden of behoefte. Zoo werd hij de
leider van een belangrijken groep gelijkgestemden, die in het Tijdschrift ‘De
Beweging’ hun middelpunt vonden en kon hij ook langs dezen weg actief optreden
in den geestelijken strijd van zijn tijd. In zijn artikelen heeft hij, nu van de andere
zijde, zijn Ideaal benaderd,

1) Zie Verz. Ged. I, 113, 114.
2) Verz. Ged. I, 112.
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het theoretisch toegelicht, het in allerlei gestalte herkend, zooals het door dichters
en schrijvers met meer of met minder bewustheid, is vermoed of gezocht, of bereikt.
Zoo sluit ook dit werk aan bij zijn Idee der Verbeelding. De Dichter en de
Beoordeelaar in hem verwerkelijken naar twee zijden heen zijn ééne levensgedachte
en deze dubbele werkzaamheid vervult wel den innigsten nood van zijn wezen.
Verwey is de bezielde, maar tevens de bewuste, en in zijn sterke behoefte aan eenheid
beleeft hij dan ook dit samengaan van tweeërlei geesteswerkzaamheid als een geluk,
dat hem meer is geworden dan waardeerbare gave: het is hem een altijd weer te
ervaren en te genieten onderpand van de eenheid van zin en geest, eenheid, waarin
alleen de Eeuwige te kennen is. In ‘De Beoordeelaar en de Dichter’, komt deze
gedachte die in de vroegere verzen al telkens opdoemt, tot haar volle uiting. Zoo laat
hij onder meer den Beoordeelaar tot den Dichter spreken:
Uw stem en mijne strenglen door elkander,
Uw zoete en warme omarmt mijn helle toon.
En 't is me of elk van ons van aard verander
Als groeide een vader tot zijn eigen zoon.
Geheimen komen in mijn geest tot klaarheid,
Uit de uwe blinkt de regelrechte waarheid
Terug als ondoorgrondelijk en schoon.

waarop de Dichter antwoordt:
Wij vonden saam van alle wondren 't wonder:
De liefde die ons aan onszelf ontheft.
Alleen als zin noch geest zich verbizonder
Wordt in hun eenheid d'eeuwge Droom beseft.
Voor d' andere elk en saam voor 't ééne Wezen
Dat in ons werkt, dat in ons werk laat lezen
Zijn werk, dat alle menschwerk overtreft.
Want zoo in de aanvang een onzichtbre vleugel
- Zijn eigen aandrang en zijn eigen teugel Leven bracht in de chaos, en dat viel,
Als godlijkheid aan eigen grens gebonden,
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Door alle sferen, dan heeft iedre ziel
In zich die saamheid die wij samen vonden,
Als klein rad wentlend door het groote wiel.

De Beoordeelaar ziet op dit woord ‘hemelen openschuiven’, hij aanschouwt een
vizioen, dat het oordeelend verstand niet voor hem had kunnen oproepen en zijn bede
is:
Neem me op in uw omarming!
Ik wil wel zijn als gij. Maar o, ontfarming!
Niet als gelijke die u meestren mag1).

De voorrang is dus toegekend aan de dichterlijke intuïtie, die verder doordringt dan
het bewuste oordeel vermag? Ja en toch ook weer: Neen, want de Dichter antwoordt:
‘Al wat ik denk, zijt gij’.

en ten slotte staat daar ‘één zuivre Gestalte, zacht en klaar’. Ik geloof niet beter te
kunnen doen dan met een verwijzing naar deze merkwaardige verbeelding van 's
Dichters zelf te eindigen. Verwey heeft door de uitgave van zijn ‘Proza’ als het ware
opnieuw den strijd aangebonden voor het Dichterschap; hij komt daarmee weer tot
ons, het Nederlandsch publiek, om wat hij zelf noemt een bekeeringsoorlog te voeren.
Als wij tegenover deze zijn daad onze houding willen bepalen, zal een der eerste
vragen moeten zijn, of hij met zijn eisch dat aan het Dichterschap de eerste plaats in
't geestesleven gegeven worde, niet te veel vraagt. Die vraag kan ook zóó gesteld
worden: Is hier inderdaad vergoding van de kunst en wordt de kunst gesteld tegenover
en in plaats van de Religie? Mij dunkt dat alleen een ernstig overwegen van Verwey's
geestesontwikkeling en niet het minst van zijn belijdenis in bovengenoemd gedicht
zal kunnen behoeden voor een oppervlakkig en onzuiver antwoord, waardoor wij
onszelf zouden afsluiten van den rijkdom, die in deze uitgave in ons bereik is gebracht.

1) Goden en Grenzen 189 vgg.
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Prof. Dr. Is. Van Dijk
(Gedachteniswoord naar aanleiding van zijn Socrates)
Door A.J. de Sopper.
Hoe graag zouden wij den schrijver nog eens persoonlijk willen bedanken voor de
verkwikkende lectuur van bovengenoemd mooi boekje. Het is zijn laatste gave. Ze
brengt ons het verlies, dat we door zijn heengaan geleden hebben, weer levendig
voor den geest.
Veelschrijver is Prof. van Dijk nooit geweest. Natuurlijk schreef hij niet als hij
niets te zeggen had. Zelfs was hij ingetogen genoeg om niet altijd te schrijven als hij
wèl wat te zeggen had. Niettemin is hetgeen hij sedert zijn dissertatie (1877) en
gedurende zijn lange professorale loopbaan (sedert 1883) geschreven heeft, niet
weinig. De uitgaaf der ‘Gezamenlijke geschriften’, hem bij zijn aftreden als
hoogleeraar te Groningen (in 1917) door oud-leerlingen en leerlingen aangeboden,
omvat vijf flinke deelen. Ook aan belangstelling heeft het niet ontbroken. Het
omvangrijke werk is na vijf jaar nagenoeg uitverkocht.
Wie het kent, verwondert zich daarover niet. De inhoudsopgaven alleen prikkelen
al den leeslust. Welk een rijkdom van interessante onderwerpen op het gebied van
religie, theologie, literatuur, wijsbegeerte. Er is hier, al zouden wij menigmaal de
vragen anders of
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andere vragen stellen, ook voor ons geslacht heel veel te leeren en te genieten. Deze
geleerde heeft zich niet vastgeboord in één onderwerp, niet opgesloten in 'n vak.
Hetgeen niet wil zeggen, dat hij overal maar wat grasduinde en voor 't vaderland
weg schreef over alles en nog wat. Hij was even wars van oppervlakkig dilettantisme
als van mandarijnsche geleerdheid. Ook werd hij niet gedreven door den
onvruchtbaren hartstocht om àlles te weten. De ij dele begeerte een universeele kennis
te étaleeren was hem vreemd. Als hij zich met iets bezighield, dan was het omdat hij
er waarachtig belang in stelde. Daardoor is er in de veelheid en veelsoortigheid van
zijn studiën toch eenheid en samenhang, de eenheid en de samenhang van zijn rijk
en diep geestelijk leven, waardoor ze geselecteerd werden.
Het spreekt vanzelf, dat zoo iemand zich, voordat hij de pen ter hand neemt,
rondom in zijn stof inwerkt: waar men echt belangstelling voor heeft, dat wil men
ook goed kennen. Prof. van Dijk las nauwkeurig en veel, en meestentijds met de pen
in de hand. Hij kende de gevaren van het tè veel en was er steeds voor op zijn hoede.
Het streven naar volledigheid achtte hij een noodlottige dwaasheid. Men moet ergens
eindigen. Het vaststellen van de grens is een zaak van taktvol inzicht, dat hij in hooge
mate bezat, maar waarbij zelfs de beste niet tegen vergissingen gevrijwaard is.
Natuurlijk staat niet alles in de ‘Gezamenlijke geschriften’ op gelijke hoogte.
Deze auteur werkte zich niet alleen in zijn stof, hij wist er zich ook weer uit te
werken. Het laatste is ongetwijfeld nog heel wat moeilijker, en verdienstelijker, dan
het eerste. Hij heeft zelf de kostbare raadgevingen in praktijk gebracht, die hij
neergelegd heeft in zijn ‘Vota academica, overwegingen en wenschen op het gebied
van het hooger onderwijs’ (1904), een boek van zeldzame waarde, waarvan tengevolge
van den wansmaak van het boeken-koopend publiek alleen het eerste stuk heeft
kunnen verschijnen. Men hoeft nooit bang te zijn, dat men onder doode stof
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bedolven zal worden. De stof is verwerkt, beheerscht. De groote lijnen teekenen zich
duidelijk af. Onze blik wordt gescherpt, verhelderd, verdiept. Vooral: de dingen gaan
voor ons leven en we leeren iets van dat leven verstaan.
Wat daarenboven aan de geschriften van Prof. van Dijk zoo groote aantrekkelijkheid
verleent, is zijn onnavolgbare, eigen, persoonlijke stijl. Deze is niet gezocht en toch
niet gewoon of gemeenzaam. Hij bereikt in zijn oprechtheid en voornamen eenvoud
het effect, dat men met buitenissigheden tevergeefs najaagt. Hij paart aan
bewegelijkheid en lenigheid een opvallende raakheid en trefzekerheid. Hij is dikwijls
fijn geciseleerd, zelden précieus. Er is bewogenheid in, geen starre kilheid en geen
vlammende passie. Hij is eerder nuchter dan zwoel. Hij verrast u telkens, maar maakt
volstrekt niet den indruk van grillig te zijn. Hij is tintelend zonder druk of aanstellerig
te doen. Bloemrijk mag men hem niet noemen. Wel treft hij ons bij herhaling door
schoone beeldspraak en oorspronkelijke vergelijkingen. Het is te merken, dat
inderdaad, zooals de schrijver zegt, de voornaamste invloeden, die op zijn stijl hebben
ingewerkt, afkomstig zijn van zijne moeder, den Bijbel en Shakespeare.
Ik beeld mij niet in, dat hiermee alles van dezen stijl is gezegd. Prof. van Dijk is
vóór alles causeur. Als ge hem leest, is het alsof hij tegenover u zit en met u spreekt.
Om het oereigene van zijn stijl te leeren kennen, moet ge naar hemzelf luisteren. Ge
wordt onmiddellijk geboeid en komt onder de bekoring en luistert met onverminderde
aandacht tot het einde. En ge vindt het alleen maar jammer, dat hij niet nog wat
doorspreekt.
Aan het slot van zijn afscheids-college zegt de aftredende hoogleeraar o.a.: ‘Gij
staat, mijne leerlingen en vrienden, nog in den opgang van uw leven, ik treed thans
achteruit, al hoop ik nu en dan nog wel eens iets te zeggen. Ik vrees geen verwelking
van het hart......’ Het waren in zijn mond geen vermetele woorden. Ze zijn ten volle
bewaarheid, tot in het uur van zijn sterven toe.
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In 1920 verscheen van zijn hand ‘Dante's vita nova’. In 1922 zijn ‘Sokrates’. Van
‘verwelking van het hart’ is hier werkelijk niets te bespeuren. Er is in geen enkel
opzicht eenig spoor van aftakeling in te ontdekken. Hier is een man aan het woord,
wiens geest tot in hoogen ouderdom zijn jeugdige frischheid heeft behouden.
Ook het allerlaatste geschrift, op vijf en zeventigjarigen leeftijd geschreven, tintelt
van leven, sprankelt van geest. Het is een deeltje van de bekende
Volksuniversiteits-bibliotheek. De geweldige figuur, waarover het handelt, is voor
de onderstelde lezers aantrekkelijk en belangrijk. Het is voor den schrijver evenwel
buitengemeen moeilijk haar voor hen te teekenen. Er bestaat een zeer omvangrijke,
nog steeds aangroeiende literatuur over, en de meest tegenstrijdige opvattingen vinden
onder de deskundigen bekwame en hartstochtelijke, voor het meerendeel van het
goed recht hunner meening zeer zelfverzekerde, verdedigers. Kort geleden nog heeft
een Brusselsch hoogleeraar gepoogd versche lauweren te plukken door het bewijs
te leveren, dat Sokrates eigenlijk nooit bestaan heeft. Het verwonderlijke is hier
alleen, dat niet reeds veel eerder iemand op de gedachte is gekomen en Sokrates
aldus heeft doen deelen in het eervolle lot van zoovele groote mannen uit de oudheid.
Sokrates heeft echter niet gewacht met het vervullen van zijn wereldhistorische
roeping op het verschijnen van de geleerden, die met elkaar zouden twisten over de
Sokratische kwestie. En hij kan met het voortzetten van die taak niet wachten tot de
heeren het met elkander eens zijn geworden en de kwestie hebben opgelost. Wie
thans over Sokrates schrijft, behoort ongetwijfeld van den stand van het onderzoek
kennis genomen te hebben en daar zijn voordeel mee te doen zooveel als hij kan.
Prof. van Dijk heeft dan ook nagenoeg alles gelezen wat voor een verstandig mensch
in dezen lezenswaard is. Maar ten slotte reageert ieder op zijn eigen wijze op de
gegevens en is de schrijver genoopt Sokrates te teekenen zooals hij hem zelf ziet.
Evenals voor duizenden
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is Sokrates voor Prof. van Dijk meer dan een ‘kwestie’, misschien wel een ‘puzzle’,
die den stoot heeft gegeven tot het in beweging brengen van een perpetuum mobile
van verhandelingen. In 1890 had hij een nog steeds lezenswaardig geschrift uitgegeven
over ‘Het conflict tusschen Sokrates en zijn volk’. Als hij na dertig jaren opnieuw
over den grooten wijze gaat schrijven, kan hij zeggen: on revient toujours à ses
premiers amours. Sokrates was voor hem een der hoofdfactoren in het geestesleven,
dien hij niet voorbij kon gaan, een figuur, die hem had aangegrepen en hem niet
losliet, waarmee hij wel afrekenen moest. Hij zal de verwijten van deskundigen, wier
opvattingen hij niet volgt en naar wier meening hij dus totaal mistast, niet kunnen
ontgaan. Die verwijten zullen veelal tegenstrijdig zijn en elkaar neutralizeeren. Het
is overigens zeer goed mogelijk, dat hij met het een of ander punt van het ingewikkeld
probleem niet voldoende rekening gehouden heeft en een beeld geeft, dat in meer of
minder belangrijke opzichten niet juist is. Dat is zelfs waarschijnlijk. Ja
onvermijdelijk. Is er onder de specialisten één met wien dat in het oog van één of
meer collegas-specialisten niet het geval blijkt te zijn? Concrete aanwijzingen zullen
we dankbaar, zij het ook onder benefice van inventaris, aanvaarden. Het werk van
Prof. van Dijk zullen we er niet minder om waardeeren. Het philologisch onderzoek,
de historisch-kritische discussie gaat voort, wie weet hoe lang nog. Wij voelen niet
de minste behoefte op dien zelfverloochenenden, hoogst respectabelen arbeid te
smalen of zijn beteekenis te kleineeren. Doch dit doet niets af van onze dankbaarheid
den Sokratischen invloed te mogen ondergaan zooals hij tot ons komt door de
persoonlijkheid heen van 'n man als Prof. van Dijk, die levenslang Plato, een van
zijn lievelingsauteurs, heeft gelezen en vele jaren met Sokrates heeft verkeerd. We
vinden het alleen jammer, dat dit niet in veel sterker mate het geval is. We zouden
wenschen, dat de eigenlijke teekening van Sokrates een ruimer plaats had ingenomen.
Voor meerdere schetsen als
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over de superioriteit van de religie en de zedelijkheid van Sokrates boven die van
zijn aanklagers zouden we gaarne een heel stuk van de schermutselingen met moderne
auteurs, die daarenboven m.i. voor een deel op misverstand berusten, gemist hebben.
Achter heel het werk van Prof. van Dijk zien we zijn persoonlijkheid. Zij is het,
die daaraan de eigenlijke waarde geeft. Was het reeds een hachelijk pogen zijn stijl
te karakterizeeren, den indruk van zijn persoonlijkheid volledig en juist weer te geven,
is ten eenenmale onmogelijk. Voor degenen, die hem mochten ontmoeten, blijft die
indruk onuitwischbaar. Hij drong zich niet bij u op, hij overweldigde u niet, maar
hij had u ingenomen voor ge het wist. Hij had niet het gecompliceerde van
problematische naturen, die zoo moeilijk te benaderen zijn en u altijd weer ontglippen.
Eenvoudig en louter, trouw en oprecht, was hij gemakkelijk toegankelijk. Maar hij
was lichamelijk en geestelijk zeer fijn bewerktuigd. Hoog was hij in het geheel niet,
doch van een zeer bizondere distinctie, die alle vulgariteit instinctmatig op afstand
houdt. Hij wist, dat hoogheid dikwijls niet veel anders is dan vulgariteit achter een
masker. Hij had een helderzienden blik om schijn en waan, het onechte in èlken vorm
te onderkennen. En hij heeft het met verscheidenheid van geesels bewerkt. Want
deze man, met zijn tengere gestalte, kenmerkte zich wel door groote teederheid, maar
van slapheid of weekheid was geen sprake. Hij had den sterken wil en een zeldzame
gave om tot de kern der dingen door te dringen en daardoor werkte zijn woord meer
dan eens ontstellend ontnuchterend. Het overspannene stond hem evenzeer tegen als
het platvloersche. De maatstaven, die hij aanlegde, waren van geestelijken aard.
Schittering heeft hij niet gezocht, hoewel hij er das Zeug voor had. Hij gunde de
vooraanzittingen in de diverse synagoges gaarne aan de liefhebbers. Hij was een
door en door onwereldsche figuur. Hij was ernstig, doch volstrekt niet
zwaar-op-de-hand. Scherp kon hij zijn, terdege.
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Grof, hoonend, beleedigend nooit. Zijn pijlen waren nimmer vergiftigd. Daar was
hij te nobel voor. Hatelijkheid, bitterheid, zuurheid, wrangheid, het paste niet bij zijn
wezen. De geestige zetten en zetjes, waarover hij onbeperkt de beschikking scheen
te hebben, en die, natuurlijk, niet altijd door een ieder even zeer gewaardeerd werden,
kwamen niet voort uit een hooghartig, nurksch of gramstorig gemoed, maar uit een
opgewekten, levendigen geest, die de grens tusschen speelschheid en frivoliteit fijn
voelde en nimmer overschreed.
De toon, waarin zijn leven gestemd was, is die van een heerlijk, kinderlijk
optimisme. Hij was de levende weerlegging van de stelling, dat fijnbesnaarde lieden
in dit ondermaansche per se pessimisten moeten zijn. Dit kan trouwens alleen zeggen
wie volkomen vreemdeling is in de kinderwereld. De domineerende trek in Prof. van
Dijk is echte, gezonde godsvrucht. Hij liep niet, zelfingenomen, met zijn religie te
koop, maar het verkeer met God had op alles zijn stempel gedrukt. Zijn Bijbel was
hem ten slotte meer waard dan het Corpus Platonicum. Jezus ging hem boven
Sokrates. Deze man is zijn geestverwanten vooral dierbaar, omdat Jezus door hem
op een heel bizondere wijze tot hun ziel sprak. Het beste, dat hij te geven had, ontving
men in persoonlijk contact. Wie het voorrecht gehad hebben hem te kennen, zien in
zijn persoon en den weldadigen invloed, dien zij daarvan hebben ondergaan, een
gave van God, waardoor zij dichter bij Hem zijn gekomen en waar zij Hem hun heele
leven dankbaar voor zullen blijven.
Met hel sloopen van haar brooze lichamelijkheid is deze persoonlijkheid niet
vernietigd. Zij blijft niet alleen leven en nawerken door geschriften en in de
herinnering. Ze is toebereid om deel uit te maken van de eeuwige gemeenschap van
geestelijke persoonlijkheden, die het doel is van heel de schepping Gods.
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Holberg en Holland
Door H. Logeman.
Svend Leopold, de ook bij ons niet onbekende schrijver van Deense historiese romans,
heeft een bijdrage tot de viering van het Holberg-jubileum van September 1922
geleverd door het schrijven van een romanties Leven van de ‘vader der Deense
Literatuur’, waarvan het eerste deel de titel ‘De jonge Holberg’ draagt. Het is een
merkwaardig boek. Eerst erg vervelend. Zonder veel belangstelling reist de lezer met
Holberg door Frankrijk naar Italië en terug; zelfs een schuchtere poging om een frans
actricetje wat leven in de brouwerij te doen brengen zal hem de klaas-vaak-korreltjes
niet geheel uit de ogen houden. Maar dan op eens, nog maar een dertigtal pagina's
voor 't eind voelt hij als een frisse wind zich te gemoet waaien en blijkt hij werkelik
levende mensen voor zich te hebben met wie de schrijver meeleeft, omdat hij hen
en hun milieu kent. Het is de oude geschiedenis van de reus die op 't punt overwonnen
te worden, weer nieuwe krachten put uit het aanraken van de moederaarde, die eeuwig
jonge geschiedenis waarvan de laatste jaren ons steeds weer illustraties geleverd
hebben in de heilige gloed die zo velen bezielde wanneer ze na lange jaren hun
vaderlandse bodem weer betreden mochten. Ons boek begint n.l. pas levendig
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te worden, zodra de schrijver Holberg weer in zijn eigen land - hun beider land dus
- terug heeft gebracht.
Eigelik misschien al even te voren. Toen zijn hoofdpersoon Holland binnenkwam,
vertelt Svend Leopold, ‘was de glans van 't Franse en Italiaanse feërieke leven achter
de horizont verdwenen. De wereld was weer plomp en materieel, vierkante mensen,
tabak, jenever en Edammerkaas...... Te Amsterdam goot het, over de grachten lag
één en al mist, de kerktorens waren onzichtbaar in de dikke lucht.’
Heel erg vleiend voor ons nationaal gevoel is dit beeld niet, dat volgens onze
schrijver zijn iets meer beroemde 18de-eeuwse voorganger over Nederland voor de
ogen gestaan moet hebben. Holberg is, zoals men weet, méér dan één maal in ons
land geweest, vooral te Amsterdam heeft hij een betrekkelik lange tijd vertoefd, hij
was een man die de gewoonte had om zich héé'n te kijken en zo mensenkennis op
te doen. En zo wordt onze verwachting dat er in 's mans werken nog wat anders over
ons land te vinden zou zijn, dan ook gelukkig niet beschaamd; hij die zich de moeite
wil geven er zijn Holberg op na te lezen zal inderdaad merken dat de jonge Deen in
de eerste jaren der 18de eeuw een betere indruk van ons land heeft meegekregen dan
een die op de boven genoemde aangeduide wijze gekarakteriseerd moet worden. In
elk geval kunnen wij ons troosten met de overweging dat dit beeld niet onvriendelik
bedoeld is, - altans lezen wij dat Holberg zich daar dadelik eigelik half en half thuis
voelde, een kompliment waarvan het weerhaakje de Denen zelf dwars in de maag
zal zitten.
Dat Holberg zich steeds in ons ‘Kikkerlandje’ nu thuis gevoeld zou hebben laat
zich betwijfelen. Men sla er zijn Onderaardse Reis van Nils Klim maar eens op na,
waar men kan lezen dat dáár onder de amphibieën gerangschikt worden, d.w.z. hen
die even goed op 't water als op 't land leven, - ‘kikvorsen, zeevarkentjes en
Hollanders.’ En in zijn zelfbiografie horen wij daar meer van. Hij is n.l. volstrekt
niet te spreken al dadelik over zijn
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eerste ontvangst. Wel is waar had hij daar te Amsterdam ‘veertien dagen...... zeer
geneugelijk geleefd’ (ik citeer de Nederlandsche vertaling van zijn ‘Leeven’ van
1765) maar hij had het er toch maar half naar zijn zin in dat land, waar men in een
zeker opzigt, ‘een schipper veel hooger agt als een Grotius of Salmasius.’ Hij werd
daar n.l. lelik op zijn tenen getrapt. Men moet niet denken, vertelt Holberg verder,
dat men hem in die huizen waar zijn landgenoten hem soms brachten, ‘de voornaamste
plaats zal gegeven hebben die ik als Candidaat van 't Leeraars-ampt mij met regt had
kunnen aanmatigen.’ Stel U vóór dat hij, die dat examen nog wel ‘met het beste
character verkreegen’ had, ‘veeleer meenigmaal (moest) staan (terwijl) de bootslieden
en met pek overal besmeerde schippers zaaten.’ En dan - een proponent in de
Theologie op zijn pas te beschrijven als ‘le garçon Holberg d'Amsterdam’ is toch
waarlik wat al te kras.
Heel weinig flatteus is voor ons ook de lektuur van een van Holberg's
Metamorphoses waar men een niet volkomen duidelike maar zeker niet al te fijne
toespeling zal kunnen vinden op de wijde broek der Hollanders - hij heeft hier speciaal
aan zijn vrienden de schippers gedacht - en hun plompheid. Evenals bij Ovidius de
menschen in dieren en bomen herschapen worden, zo worden bij hem dieren tot
mensen, en als prototype van de Hollanders kiest hij...... een os! Elke voorpoot wordt
tot arm, het haar tot dunne huid, het achterbeen breidt zich tot broekspijpen uit in
dat land dat vroeger Batavia heette en ‘als men nu van een ossenstukje hoort dan
stelt men het op rekening van een Hollands schuitenvoerder.’
In 't voorbijgaan vermeld ik een beschuldiging naar aanleiding van de Spaanse
successieoorlog dat wij ook polities ons ‘manteltje wel eens naar de wind hangen’,
om iets langer stil te staan bij wat een hele lelike beschuldiging lijkt ons in een
spreekwijze naar het hoofd gegooid die wij èn in zijn brieven èn in zijn ‘Philosophus
in zijn eigen verbeelding’ aangevoerd vinden, n.l. ‘Wij
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zijn geen Christenen maar Hollanders.’ Maar het valt bij onderzoek gelukkig mee.
Het schijnt n.l. dat de Portugezen die vóór de Hollanders Japan trachtten te bereiken
daar wat àl te ijverig naar de zin der inboorlingen hun Christelike propaganda hadden
willen invoeren, waarop Japan zijn grenzen voor die Christenen sloot. Toen nu de
Hollanders permissie zochten om in Japan binnen te mogen komen kregen ze die
alleen na een verklaring dat zij niet zo, gelijk de Portugezen, zouden optreden, wat
begrijpelikerwijze in de niet-offisiele weergave, de hier boven gememoreerde vorm
aannam in plaats van: ‘Wij zijn niet van dat soort Christenen’ of iets dergelijks. Wat
dus een hatelikheid aan ons adres lijkt, blijkt eerder op een veroordeling der
gedragslijn van een ander volk te berusten. In verband hiermede is misschien een
uiting in ‘De gelukkige Schipbreuk’ te beschouwen, waar, in antwoord op Henrich's
verzoek van Gottfred om zijn ‘naaste toch niet zo te vervloeken’, deze laatste uitbarst:
‘hij is goddank mijn naaste niet, - hij is een Hollander.’
Zou het dus niet zo héél onschuldig zijn, als 't er zo verklaard uit ziet? Wij hoorden
zo even al een enkel woord over het huikje en de wind en zeer bedenkelik is dat wij
in Holbergs ‘De 11de Junie’ ook weer een veeg uit de pan krijgen wegens onze kunst
van te intrigeren, waar wij van een Nederlandse ossenkoopman horen die toch zo
handig weet te manoevreren. Als men hem vraagt ‘Zullen wij niet koopslaen mit
malkander, mijn Heer Adriaen?’ (ik geef alvast dit staaltje van Holberg's eigen
Hollands, zoals er veel in zijn komedies voorkomt) dan antwoordt hij: ‘Ik en weet
dat niet; dat is geen kans langer hier te varen, mijn heer Proprietaris’ (de
ossenhandelaar in kwestie is de ook elders genoemde Schipper Adriaan van
Enckhuizen), dat is geen Stuiver meer op die Ossenhandel te verdienen’, - het enige
middel om hem ‘zoo zoet als een teefkat’ te maken is hem wat bier te schenken, dan
komt het er ‘op een Daler of tien’ niet aan, en hij legt de ‘Proprietaris’ een kontrakt
voor dat...... vals blijkt te zijn of-
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schoon Adriaen ‘bij de zaligheid van een Hollander zwoer’ dat alles in orde was. Dit
laatste trekje toont wel dat Schipper Adriaen volgens Holberg niet de enige delinquent
is, die zo handelde.
Tot zekere hoogte verwant met deze beschuldiging is Holberg's verontwaardiging
over de expansie van Holland. ‘Natuurlik’, leest men in een van zijn latere Komedies
(Republiquen, II, 2) ‘zijn de Hollanders andere volkeren daar weer eens voor geweest.’
Herman van Bremenfeldt, van Tinnegieter-faam is op zoek naar ‘nieuwe landen’,
maar kan men die boven op de aardkloot niet meer verwachten - ‘daar zijn de
Hollanders ons overal voor geweest.’ En dus besluit hij als een waardige opvolger
van Niels Klim een onderaardse reis te ondernemen. Zijn Nils had Holberg door
Rothaugen, een zelfs nu nog bij Bergen in Noorwegen te onderscheiden rotsholte
naar zijn Gulliverse landen af laten dalen. En met 't oog daarop vervolgt de
ex-burgemeesterpoliticus van Hamburg dat hij niet durft zeggen waar zich het hol
bevindt waardoor hij zal verdwijnen, want anders zouden de Hollanders ‘daar dadelik
hun neus in steken.’
Heel erg ondeugend is zijn satire toch niet, - het draagt eerder 't karakter van
scherts. En als hij eens werkelik over iets wat aan te merken heeft, doet hij dat héél
kalm. Men klaagt bij ons terecht over de baldadige straatjeugd, - reeds Holberg weet
er van mee te praten. ‘Te Rotterdam zag ik 's avonds hoe de kinderen, zo als zij uit
de school kwamen, hun gewoon spel weer begonnen en voor tijdkorting met steenen
na het beeld van Erasmus gooiden.’ Toch voelt men hoe hij in zijn eerbied voor den
grooten Roterodamensis getast wordt, maar hij scheldt niet: ‘Ik verwonderde mij
niet zo zeer over den moedwil van deze jongens, als wel over hen die er het opzigt
over hadden............ 't Was waarlijk schande.’
Wat wij tot nu toe van hem hoorden schijnt grotendeels te danken aan de
ondervindingen gedurende zijn eerste bezoek in ons land in 1704 opgedaan. Het
beeld
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dat wij later te zien krijgen is heel wat gunstiger voor onze reputatie, - zonder dat
Holberg toch alle kritiek opgeeft gelukkig, wat ons slechts een garantie is dat hij het
oprecht meent waar hij onze loftrompet steekt.
Reeds in een histories werk van 1713 is hij, in het derde kapittel dat geheel aan
Holland gewijd is, over 't algemeen zeer vleiend voor ons volk. Zeker, zij zijn niet
vies, van een dubbeltje te verdienen, en staan nog al erg op hun recht, maar zij zijn
over 't algemeen toch heel geschikt. Ook zijn ze heel wat kalmer dan andere naties.
Men hoort zelden dat ze kibbelen, en jalousie of amour kent men er eigelik niet, wat
door hun dikke lucht veroorzaakt schijnt te worden, die ze van zulke subtiele passies
afhoudt, of wel zijn het hun zaken die de jalousie verdrijft en andere verliefde grillen
of passies. Ook zijn ze heel goed tegen de armen. Hun grootste ondeugd is gierigheid
maar dat is eigelik zo heel erg niet want dat brengt ze als van zelf tot hard werken
en spaarzaamheid, - een zusje of een broertje van de zuinigheid en zelfs de gierigheid.
In een van zijn satiren zegt hij plompweg dat eens Hollanders naturel nu eenmaal
is om te sparen en gierig te zijn, - tot zelfs - maar ik zal de passage voor zich zelf
laten spreken: ‘Tegen de winter kopen ze een koe waarvan ze een gedeelte zouten
en een ander roken. Van dat gezouten vlees koken ze dan een stukje des Zondags,
maar dat moet dan ook de gehele week op tafel blijven paraderen, - giöre Parade!’
Daar hebben wij zo waar - de ,‘parade hammetjes’ van een zekere goede stad......’
En die spaarzaamheid stelt de Hollanders dan toch ook in staat veel geld te besteden
aan publieke werken: ‘Kanalen, bruggen en wegen en heerlike publique gebouwen.’
Want aan geld ontbreekt het hun nlet, - ‘was er daar maar even veel geld als men
daar geldzakken ziet, dan zou die stad (Kopenhagen) rijker zijn dan Amsterdam’
(11de Junie I, 1).
Dus reeds hier overwegend lof, al zwijgt dan ook de kritiek niet. Maar dat alles
valt in 't niet bij de toon van
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zijn derde ‘levensbrief’ die even voor 1743 geschreven, de herinneringen bevat aan
zijn laatste Hollandse bezoek van 1726. Daar is het eigelik één en al lof.
‘De Batavier is 't die zijn eigen Land bereidde’, - zo citeert Holberg een onvindbare
Nederlandse Dichter Pickaerne, maar dat kleine nietige eigen gemaakte landje weet
toch maar aardig ‘zo veele honderd duizende monden ten volle (te) spijzigen.’ En in
gemoedsgaven en verstand, staan ze bij de Fransen en Engelsen niet ten achter!’
Holland verdient de...... allerwijste Republiek genoemd te worden. Want, schoon
hen al de natuur, in zekere opzigten eenige dingen mocht geweigerd hebben, zij
kunnen dit hun gebrek door hunne vlijt, naarstigheid en geld rijkelijk vergoeden en
vervullen. Elk land is gewoon zijn voorregten te roemen; en welke zijn ze die Holland
niet bezit, daar ze alles bezit?’...... ‘Andere volken verheffen zig om hunne deugden
en groote gemoeds-gaaven...... andere naties doen dingen die groot lijken, Holland
wat groot is...... en wat ze tot stand brengen doen ze zonder groot geschreeuw en
zonder veel ophef’ ...... en, als ze eens anderen navolgen dan overtreft bij hen
meermalen de copy nog het origineel!
Sterk bewondert Holberg onze Vrijheid; ‘daar bij dit Volk, in allen opzigten, zo
veele en verscheide heerlijke wetten, en nutte stichtingen heersen’, leest men in zijn
eerste Levensbrief, ‘geen wonder dan, dat zelfs de veraf-gelegenste volken na Holland
gelokt worden, zo dat men zelfs daarom, dit land als een algemeen Vaderland van
alle inwooners der waereld aan kan merken.’
Verder zijn de Hollanders arbeidzaam en naarstig en vooral zindelik, - welke
kwaliteit in het Hollandse ‘Leeven’ natuurlik zinlijkheid heet - niet alleen horen wij
hier van 't wondere feit dat de straten ‘geboend’ worden, maar ook dat men niet eens
op de grond mag spuwen, - bij die zindelijkheid vallen zij n.l. altijd in uitersten. Onze
‘spuwpotten’ veroorzaken ‘den Vremdelingen (eerst) wel eenen tegenzin’ maar die
‘viesheid’
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gaat wel over. En merkwaardiger wijze wassen ze met al die ‘reinheid’ niet eens hun
handen, - dit laatste volgens zijn Nils Klim, in zijn eerste Levensbrief worden wij er
juist voor geprezen dat wij dit wel doen.
Ook onze kuisheid prijst Holberg zeer, - vooral de vrouwen, ‘men bespeurd bij de
zelve nog veel van de oude schaamte en eenvoudigheid’, - wat wel ietwat verdacht
naar een kentering uit ziet. Als Holberg eens ergens op een der kleine Deense eilanden
met een heel reisgezelschap moet overnachten is daar in de enige kamer maar één
bed dat een juffer voor zig alleen gehuurd had. ‘Wij anderen lagen op den grond op
stroo, behalve een vroolijke Hollander, welke geloofde dat hij gemakkelijker op een
bank slaapen zoude.’ Midden in de nacht toen hij 't koud kreeg, kroop hij zeer zagt
bij de juffer in 't bed en lag bij haar met een regt hollandsche kuischheid tot aan den
helderen morgen. De juffer merkt dit pas 's morgens en sprong toen aanstonds met
een jufferlijke schaamte uit het bed. De Hollander maakt geen de minste moeite haar
tegen te houden maar verkneutert er zich over dat hij nu meer plaats heeft.
Het is zeer kenschetsend voor Holbergs opvatting van altijd de gulden middenweg
te kiezen, dat hij vindt hoe wij ook bij die reinheid geen maat weten te houden. Ook
bij die kuisheid, die ten minste niet tot gekke preutsheid hoeft te worden, als b.v. een
Deens meisje het haar plicht vond te bezwijmen als ze maar de naam van een jonge
man hoorde noemen, dan was dat gekke affectatie. ‘Geen vrouw ergert zich minder
aan vrije uitdrukkingen dan de Hollandse en Westfriese schonen en niemand is toch
in werkelikheid kuiser dan zij.’
Voor de Hollanders dus alle lof, voor 't land zelf heeft hij die niet zo uitsluitend
over. Zeker, het reizen is er heel aangenaam, met die gezellige trekschuiten die je
een hotel uit sparen, maar o wee! als je daar 't roefje niet in tijds besteld hebt, - dan
heeft men ‘eenen naaren en slaapeloozen nacht’, door ‘schandelik-ontugtige liedjes’
van de bootslieden (waardoor hij eens bijna om 't leven
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gebracht was) en door de ‘rook-tabak’. Zo graag als hij b.v. te Brussel zou willen
wonen, zo vèr werpt hij Amsterdam uit dat oogpunt van zich af. De mist maakt het
daar en overal in Holland zo ongezond. Hij raakt er zelfs zijn logies denken door
kwijt: ‘in dat land zich te vestigen zou 't zelfde zijn als op een komeet te wonen, daar
(efterdi) alles vol is met mist en tabaksrook’. In zijn Moralske Tanker lezen we zelfs
dat die zuinige rijke Hollandertjes eigelik van niets anders leven dan van tabaksrook,
‘zodat het hen vergaat gelijk de Cameel die een goudzak draagt maar van distelen
leeft, die wijn draagt en slechts water drinkt.’
Over de geschiedenis van ons land en de staatsinstellingen, schijnt hij zeer goed
op de hoogte, - de historiografie prijst hem trouwens over 't algemeen zeer voor zijn
metode - dat hij zich eens een enkele keer vergist en b.v. Prins Willem van Oranje
‘tot Delft’ dood laat steken, zal men hem nu wel niet zo heel hoog aanrekenen (maar
even later al: werd vermoord ‘blev omkommet’.) Vreemder is wat hij aan de hand
van Schoockius Belg. F d. over onze adel vertelt. Eigelik is er nu niet veel adel zegt
hij eerst, de grote Spaanse oorlog heeft die ‘udslukt’ maar vlak daarop krijgen we
de verdeling van die zelfde ‘uitgedoofde’ adel in drie klassen: 1o. de markiezen,
graven en baronnen; 2o. zij die niet een dergelijke titel dragen, maar toch van oude
adel zijn en 3o. de jonge nieuwbakken adel, die laten even als de ‘krijgsofficieren’
hun kinderen buitenslands opvoeden (een teer punt voor de schrijver van Jean de
France) en daardoor ‘affecteren zij veel Hof-galanterie’. De boeren prijst hij hier als
elders (in 't bijzonder in zijn tooneelstukken, Don Ranudo, enz.) sterk wegens hun
‘oprechte handel.’ Daarentegen hebben de renteniers of ‘Heerschappen’ (zò in de
Deense tekst) het heel anders. Die leven van hun rente en ‘de gemeene man’ noemt
die ‘wittebroodskinderen’. Ook die worden ter voltooing van hun opvoeding, na een
verblijf aan de ‘Academies’ van Leiden of Utrecht naar 't buitenland
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gezonden, met 't doel, voegt Holberg er echter bij, zich te bekwamen om bij hun
terugkomst hun vaderland te kunnen dienen.
Merkwaardig is 't nu bij die welwillende houding tegenover ons land, dat Holberg
in een later werk weer eens een geheel andere toon aanslaat. Het is alweer (zie blz.
61) in zijn Nils Klim (1741) dat wij dit te slikken krijgen. Daar vertelt de Tanian uit
een der Onderaardse rijken in zijn dagboek van een land dat de ‘Verenigde zeven
provincies’ wordt genoemd, ofschoon er van de minste enigheid eigelik geen spoor
te vinden is. ‘Hier pocht “het gepeupel” (pöbelen; ik moet mij helaas met de Deense
vertaling te vreden stellen, het Latijnse origineel zal hier allicht een woord met een
ietwat andere nuance hebben) op zijn macht en beweert zelfs het staatsgezag in
handen te hebben ofschoon het volk (almuen) eigelik nergens meer buiten de
staatszaken gesloten is en de hele regering in handen is van enkele weinige families.’
Voor de Hollanders alle lof, zeide ik daarstraks. Ja, maar één ding is er toch nog
dat hij ons niet vergeven kan: ons ‘belachelik’ taalpurisme. En wie ook maar een
enkele bladzijde van Holbergs proza gelezen heeft, zal zich herinneren hoe enorm
veel vreemde woorden, vooral Franse, Holberg zelf gebruikt.
De Duitsers beginnen nu tegenwoordig van Alterthümer te spreken in plaats van
‘oude geschriften en dokumenten’; dat betekent toch eigelik niet antiquitas maar
senectus! 't Klinkt werkelik, voegt hij er ondeugend bij, alsof men een man bedoelt
wiens smaak op 't gebied van de liefde zo bedorven is dat hij oude wijven achterna
loopt.’ Maar dat is nu hun zaak en nog niets vergeleken bij de Hollanders. Niet alleen
dat die algemeen gangbare vreemde woorden willen uitroeien, maar zelfs
kunstwoorden waardoor hun mathematiese, techniese en grammatiese taal zo
onverstaanbaar wordt dat een geleerd Hollander die gemakkeliker in 't latijn leest
dan in zijn eigen moedertaal. Wie begrijpt b.v. wat ‘roepende vall’ of ‘gebährende
vall’ of ‘teller’ be-

Onze Eeuw. Jaargang 24

64
tekent, waarmede zij nu Genetivus en Vocativus exprimeren. En ‘het maekende geval’
of ‘noemer’ voor nominativus, ‘werkwoord’ voor verbum. Blijspel, toneel, bedrijf,
voor Comoedie, kene, act, wie dat begrijpen wil moet het ‘udi et Lexicon’ naslaan!
En weet niet een ieder wat pr sens, pr teritum, futurum, subjectum, objectum is?
Maar de Hollanders moeten met hun tegenwoordige, voorleden, toekomende tijd,
onderwerp, voorwerp, eerst een heel nieuwe taal uitvinden.’
En toch zwaait Holberg in zijn objectiviteit onze taal elders de nodige lof toe: ‘De
Hollandsche Taal maakt hunnen scherts aangenaam,’ zegt hij in zijn 3de Levensbrief
van 1743; ‘want dezelve is natuurlijk, zuiver en aartig, en zeer bekwaam zo wel, tot
boertige uitdrukkingen en klugtspelen, als tot ernstige dingen en treurspelen.’
‘Eigenaardig’, zegt Holberg, ‘dat dezelfde Hollanders die alle vreemde secten
burgerrecht verlenen, tegen die onschuldige vreemde woorden nu juist zo streng
optreden!
***
Waar heeft Holberg zijn kennis van ons land en de Hollandse toestanden vandaan?
Zeker in de eerste plaats uit geschreven bronnen, waar trouwens een en ander uit
wat hier voorafgaat al op wijst. Holberg was een groot lezer en zo komt men dan
ook op bijna elke bladzijde van zijn werk de naam van de ene of andere Hollander
als zijn bron tegen: Aitzema, Grotius, Spinoza, Becker en andere die ik hier niet zal
opsommen. Voor de kennis van ‘Land und Leuten’ schijnt Holberg meer dan uit
historiese werken uit Grotius geput te hebben maar...... ik lees de beschuldiging dat
Holberg hier geen eerstehands werk levert, - de citaten uit Hugo Grotius heten uit
Puffendorf afgeschreven, wat voor iemand als Holberg wel vreemd lijkt. Voor zulk
een vage mededeling als dat Prins Maurits de Arminianen vervolgt en o.a. Hugonem
Grotium den Roterodamer en Johannem Barnevelt doet grijpen’, zou die konkluzie
ons niet opvallen, ook de talrijke toespe-
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lingen op hem bewijzen 't tegendeel natuurlik ook niet, zo min alweer als de
vermakelike uitbarsting in de Politieke Tinnegieter (V. 2) waar ‘Burgemeester Herman
von Bremenfeldt’ in antwoord op een suggestie dat ze wel zouden doen over een
zeker punt eens te vragen wat Hugo Grotius daar van denkt: ‘Hugo Grotius! De
drommel hale Hugo Grotius! Wat heb ik met Hugo Grotius te maken. Dat was een
Armeniaan en wat duivekater kunnen ons de wetten schelen die de mensen daar ginds
in Armenië maken!’ Maar moeilik valt 't toch de beschuldiging te geloven als wij
zien hoe Holberg b.v. over een werk als De jure Belli ac pacis spreekt. Dit werk
schijnt mij altijd nieuw te wezen, of het schoon al onder de oude boeken behoord.
Deze Groote man heeft het ijs in de zedeleer gebroken, ontelbare anderen zijn hem
hierin gevolgd, maar niemand heeft zijn volkomenheid bereikt. Elk woord is een
regel, elke regel is een Godspraak...’ Zo durft geen man van betekenis schrijven als
hij zijn kennis niet uit de eerste hand heeft.
Onder de beroemdheden welke hij in Holland heeft leren kennen behoort in de
eerste plaats Johannes Clericus genoemd te worden wiens naam met die van Bayle
men voortdurend in Holberg's werken tegenkomt; wij komen op hem terug. De
beroemde geschiedenis van de brief aan Boerhave in Europa kent hij, - op een zeer
vermakelike wijze maakt hij daar van gebruik door in zijn ‘Elfde Juni’ (V. 9) er één
te adresseeren aan ‘Monsieur Lars de Andersen, abzugeben in Europa’, een aardig
staaltje van adaptatie in zijn komedies. In zijn Erasmus Montanus vinden wij eveneens
een anecdote van een Nederlands geleerde terug, en een die menig Nederlander
misschien onbekend is, waar hij Rasmus Berg bij 't rooken een pijpesteel door een
gat in de rand van zijn hoed laat slaan (niet terwijl hij die op 't hoofd heeft maar
terwijl hij op tafel ligt, naar 't schijnt!) waarop hij uitroept: ‘dat noemt men
studentikoos roken!’ in Bayle wordt die geschiedenis van Prof. Boxhornius
(1612-1653) verteld. Heel groot is ook zijn bewondering
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voor Jan de Wit en niet 't minst voor wat hij eigelik als het geheim van diens grootheid
beschouwde, n.l. dat deze ‘grote staatsman’ de kunst verstond nooit meer dan één
ding tegelijk te ondernemen.
En nu een paar mindere goden.
Waar Holberg in de tweede Satire zijner ‘Schertsgedichten’ van een zekere Per
Jensen vertelt die o, abominatie der abominaties, altijd van 't ene uiterste in 't andere
vervalt, noemt hij als een van die gevallen op dat hij 't ene ogenblik even bang is
voor scherts als de duivel voor een Kruis, en 't andere in bed ligt te lezen in Jan
Tambour en Per Paars:
Nu bange er for Skiemt, som Fanden er for Kaars,
Nu findes i hans Seng Jan Tambour og Per Paars.

Met Holberg's eigen Deense tegenhanger van Boileau's Lutrin op één lijn gesteld te
worden, al is die lijn dan ook van zulk een wispelturig heer als Per Jensen, is werkelik
een grote eer voor onze menigeen mijner lezers misschien geheel onbekende
landgenoot, zelfs als men zijn ware naam kent: Jan Pietersz. Meerhuysen, ‘Acteur
van de Amsterdamsche Schouwburg, tamponistus van de burgerij’ - aan welke laatste
hoogdravende titel hij zijn meer bescheiden bijnaam te danken heeft, die weldra
overging op een door hem in 1656 uitgegeven anecdotenverzameling, natuurlik was
't dus dit boek dat hierboven bedoeld is.
Holberg veroorlooft zich heel dikwels filologiese grapjes die ons sterk aan
afleidingen herinneren als Minerva (dat eigelik ‘mijn erf’ zou betekenen) van het zo
nu en dan weer eens serieus genomen ‘Oera Linda bok’. Men neme hem toch vooral
niet al te ernstig op wanneer hij beweert in zijn Peder Paars ‘bewezen’ te hebben dat
de naam van ‘die god van de wind, welke Virgolius en anderen Aeolus noemden,
eigelik niets anders is dan een verdraaide vorm van Olaus, een oud Noors zee-koning,
die over dat district van Noorwegen geregeerd
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heeft, dat nu Wiigen heet.’ Als ik mij wel herinner noemt Holberg ergens in zijn
werken onzen onsterfelijken Gorropius Becanus (welke fraaie naam door zijn
beroemde dienstbode, volkomen in zijn eigen geest, als Bek-aanneus verklaard werd)
en niet onmogelik is het dat Holberg hier juist door die geestverwant geinspireerd
is, ofschoon in elk geval Gorropius hier niet de enige bron is geweest, daarvoor heeft
Holberg de werken van de Zweed Rudbeck te goed gekend; hij maakt zich altans
meer dan eens vrolik over diens Atlantica, waarin Rudbeck o.a. met dergelijke
geleerde etymologieën ‘bewijst’ dat de Atlantis waar Plato over spreekt eigelik
Zweden is!
Maar uit de geschriften van deze Hollanders die Holberg dus gekend heeft - en
hun aantal is zeker heel wat groter dan hier opgegeven wordt - kan hij toch de kennis,
de intieme kennis van ons volk niet geput hebben die uit al zijn werken spreekt. En
van degenen onder zijn tijdgenoten die hij noemt zal ook niet veel te halen zijn
geweest. De enige van wie wij met zekerheid weten dat Holberg gedurende zijn
verblijf in Amsterdam omgang met hen heeft gehad is de reeds genoemde Leclerc,
Holberg stelt hem zéér hoog; wel was Bayle de ‘schranderste’ van de twee in zijn
oog, maar Johannes Clericus was toch de geleerdste. Niettegenstaande Holberg zoals
hij ons vertelt, anders te Amsterdam ‘als een kluizenaar’ leefde, - een interessant
trekje dat nog te pas zal komen - maakte hij voor Leclerc een uitzondering en bezocht
hij hem meer dan eens gedurende de korte tijd van zijn verblijf. En als hij eens door
de meid van Leclerc met die ‘grooten man’ in de kamer wierd geslooten’, zegt hij
dat hem ‘deze gevangenis ongemeen aangenaam was: want (in die tijd) spraken wij
over allerhande geleerde zaken.’ Over zulke zaken als kennis van de Nederlandse
volksklasse zal Holberg daar ook niet veel opgedaan hebben. Trouwens, ook Leclerc
kan niet veel omgang met 't volk gehad hebben, daar stond in de eerste plaats zijn
taal hem in de weg; zijn naam was ten andere ‘op de gracht daar hij woonde ten
eenenmale onbekend, waarover
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men zig billijk ergeren zoude. Want, wanneer men vraagt waar Jacob de Wisselaar,
Cornelis de Looyer, Ephraïm de Jood, en Adriaan de Schipper, ja andere gemeene
menschen, tot de vischwijven toe, woonen’, dan weet iedereen dat.
En hier brengt Holberg ons geloof ik op 't rechte spoor bij ons zoeken naar de
bronnen van zijn kennis van ons volk, hij voert ons hier n.l. tot het resultaat dat wij
van een fijn opmerker als Holberg ook al à priori, als van zelf sprekend, zouden
hebben kunnen opstellen, n.l. dat die kennis natuurlik op eigen observatie berust.
Van Cornelis de Looyer horen wij verder niets, maar Ephraïm de Jood is een zeer
goede bekende uit zijn Comedies, bijna een staande figuur, met die zelfde naam in
Abracadabra, als ‘een Jood’ in minstens drie anderen, Adriaan de Schipper zijn wij
al als Adriaan van Enckhuyzen in de 11de Junie tegen gekomen, hij ‘Voerte het
verlorne scheep dat dees Heerschap toegehoert heeft’ in ‘De gelukkige Schipbreuk’
(IV, 6), zie verder Jacob v. Tyboe II, 1 enz. enz. En Jacob de Wisselaar? Ja, in zijn
komedies geloof ik niet hem getroffen te hebben, maar de lezers van Holbergs
‘Leeven’ zullen zich zeker herinneren dat Holberg klaagt dat hij nergens geld ter
leen kon krijgen, toen hij naar zijn land terug wou keren, zou hij misschien bij die
gelegenheid bovenstaande ondervinding opgedaan hebben? Men zal zich de verachting
herinneren waarmede Holberg over die ‘vuile schippers’ spreekt (zie hierboven blz.
56) welke god betert, hem, een theologies proponent werden voorgetrokken. Die
verachting heeft hem dus blijkbaar niet verhinderd, heeft hem integendeel misschien
wel geprikkeld, ze goed te bestuderen en ze ten tonele te brengen, 't geen ons een
wenk geeft dat Holberg in zijn komedies zeker in één opzicht, misschien dus wel
ook in méér dan één, niet alleen Kopenhagen, Bergen en Hamburg reflecteert, wat
wij wisten, maar ook Amsterdam.
En er is meer dat op omgang, althans direkte kennismaking met ons volk wijst.
Een van de ‘vier honnette
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“meiskes” met wie Henrik in “Zonder kop noch staart” een ontmoetinkje afgesproken
heeft, is “zo verlekkerd op maskaraden” dat zij haar intiemste gunsten voor
maskaradekleeren verkoopt, maar niet voor “Carnaljes” of “Jan Chagel” maar alleen
voor knappe en honnette jongens die raisonnabel kunnen betalen.’ Dit echte Hollandse
Jan Hagel is als uitdrukking al interessant, maar vooral ook wegens de spelling, want
als die in alle oude uitgaven zo gedrukt staat, moeten wij wel aannemen dat die van
Holberg zelf stamt en dat kan dan alleen maar betekenen dat hij 't woord van horen
zeggen kende. In die zelfde richting wijst een vermakelike passage in Holberg's relaas
over de godsdienstige toestanden bij ons. Over de Anabaptisten sprekende, zegt hij:
‘Men zal er zich over verbazen hoe deze ongeleerde secte zich zo zeer heeft kunnen
vermeerderen en zich in zoveel takken splitsen, onder welke de voornaamsten zijn
de Waterlanders, Vlamingen, oude Vriesen en Dreck wagens, welke allen in 't
algemeen Mennomisten genaamd worden of Mennisten naar Menno Simonis.’ Hier
vindt men waarheid en verdichting zo verward door een gemengeld, dat het alle
schijn heeft alsof hier ook geen geschreven bron aan ten grondslag ligt, maar wel
een populair mondeling gebruiken van een destijds zeer gewoon scheldwoord: Een
drekwagen - enkelvoud - was n.l. een vullisvat, een epitheton waarmede de meer
rechtzinnigen de Waterlanders orneerden, ‘om hun rekkelijkheid’ (op 't stuk van
wijding vooral), zij ‘lieten ligtelijk anderen toe tot hun gemeenschap’ (zie 't W.d.b.
der Ned. Taal en de Doopsgezinde Bijdragen voor 1894). Het is dus volkomen
verkeerd dit woord, zo als Holberg doet en in 't meervoud nog wel, zo in een deftig
histories relaas op te nemen en blijkbaar ziet hij er het komieke niet van in en voelt
hij er het beledigende karakter niet van, wat wel 't geval zou zijn als hij het uit
gedrukte bronnen of uit geleerde gesprekken had geput. Hij moet 't dus uit de
volksmond opgetekend hebben.
En daarbij denkt men van zelf aan het Hollands in
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zijn komedies waarvan wij al een aardig staaltje getroffen hebben, wij komen er nog
op terug; hier memoreer ik eerst nog een paar andere passages uit zijn geschriften
die duidelik tonen dat hij te Amsterdam goed rondgekeken heeft.
Rondgekeken, ook in de letterlike zin, want afgeschreven heeft hij zeker wel de
‘schone verzen’ die hij op een ‘Wafel-huis’ in Holland gezien had. ‘Als Phaeton
door Stoutheit van den Hemmel viel, So backt men Waflen hier op mijn ziel’, het
zou interessant zijn als het origineel nog ergens op te diepen viel, al was 't maar alleen
om te zien of de eigenaardige vormen en het niet zeer fraaie metrum ook op Holberg
(of zijn drukker?) te schuiven valt. In elk geval verstond hij toch Hollands wat ook
duidelik wordt uit het ondeugende distichon in ‘de Kraamkamer’ geciteerd als iets
wat ‘de Hollander zegt’:
Hoe kan en yonge vrouw en oude man bedriegen.
En ander maekt het kind, en ick moet staaen wiegen,

waar een en ander er op schijnt te wijzen (en voor een, enz.) dat Holberg dit heeft
gehoord en niet gelezen. Heel erg zuiver in de leer, d.w. hier z. in de Nederlandse
grammatica, was hij n.l. niet. Dat is ons al gebleken uit de paar citaten van De
Gelukkige Schipbreuk en de Elfde Junie die ik hierboven aanhaalde ‘Vor sess Dagen
is die Onglyck gearriveert’, meldt de gewaande matroos in het eerste stuk: ‘In
Cattegat, mijn Heer, tuscken twalf en een uur tegen Mitnacht’...... Scheep, man,
Ladung altegar is verloeren...... ick alleen ben davongekomen’, kan ick tuygen dat
Scheper Adriaan was een van die vermaersten Schippers.’ Ik moet de lust weerstaan
van meer staaltjes te geven van dit uiterst komiek ratjetoe van Duits, Vlaams, Deens
(plaats van was) en dan toch weer dat echt Hollandse altegar, en dit alles in al zijn
schijnbare onmogelikheid toch zo in-natuurlik; schrijver dezes is altans in zijn
onmiddelike nabijheid dageliks in staat de echtheid van 't hier geciteerde aan de
werkelik-
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heid te toetsen en...... in alle opzichten conform te bevinden. Dus, al was 't dan ook
ver van de perfectie, Holberg kende Nederlands. Wat ook nog geillustreerd wordt
door de Nederlandse woorden die hij kent en in zijn werken invoegt. Dat hij
‘Mijnheer’ kent bewijst hier niets, dat kan hij in Engeland geleerd hebben, hij vertelt
n.l. in zijn Leeven dat hij daar voor een Hollandse ‘Mijnheer’ werd aangezien, voor
een Engelsman was het woord dus blijkbaar toen al het synoniem voor een Hollander
(Southey zou zich later to mynheerify veroorloven). Ook met woorden als cabeljou
en smous moet men voorzichtig zijn, die moeten n.l. vóór hem bekend zijn geweest.
Maar zijn stuivers zal hij wel bij ons gehaald hebben, misschien ook wel zijn bagbeest
waar hij in zijn Henrich en Pernille (II. 8) zulk een vermakelike toepassing van geeft,
later tot bakkelsesbeest (een ‘gebakbeest’!) verbasterd. Natuurlik kent Holberg zo
als wij reeds zagen ons trekschuit en zelfs roefje. Het woord kalfskoepers dat in de
gedrukte tekst van onzen schrijver voorkomt lijkt erg mooi, maar is toch onmogelik,
wij zouden van ossenkopers spreken; het is dan ook als zeker aan te nemen dat
Holberg hier de Hollandse ‘Kaeskopers’ bedoeld heeft. Ook uitdrukkingen als byen
er over de stad is over(gegaan) schijnen aan Nederlandse invloed te danken te zijn.
Hier is het woord Holl nder zelf te noemen natuurlik niet omdat het op zich zelf
in enig opzicht interessant is, maar wegens de zéér eigenaardige
betekenis-ontwikkeling die het doorgemaakt heeft en de rol die het in de nieuwe
Noorse literatuur-geschiedenis speelt.
In Holbergs Jacob v. Thyboe (II, 1. bij ons, naar 't Duits: Bramarbas of de
Snoevende offisier) laat deze zich voortdurend weer op zijn heldendaden in Holland
voorstaan. Een van de ‘Heren Staten’ zelf die Thyboe beweert als een koolstronk in
tweeën gesneden te hebben, riep drie maal voor hij stierf ‘in 't Hollands’: Mors, Mors,
Mors, en daarom durf ik nu nooit meer in Holland komen. Maar’, vraagt hij de
vleier-flikflooier Jesper,’ hoe weet jij dat men die plaats nu ‘van Thyboe's kerkhof’
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noemt, zij noemden mij daar gewoon Jacob.’ En Jesper: ‘Ach, Heer, ze hebben dat
wel ondervonden, waarom Mijnheer die reputatie gekregen heeft,’ - en dan komt het
woord waarom het ons hier te doen is: ‘De duivel hale die Hollanders, zij hebben
overal hun spionnen,’ - Skam faae Hollaenderen, Hand haver sine Spioner ude
allevegne.’
Ongeveer 150 jaar later, in de jaren zestig van de negentiende eeuw zou niemand
meer of minder dan Henrik Ibsen en zijn literaire vrienden die toespeling onsterfelik
maken. Paul Botten-Hansen, criticus en biograaf had te zijnen huize te Kristiania
een kring van vrienden weten bijeen te brengen die niet alleen op zijn geestige en
leerrijke conversatie af kwamen maar ook vooral op zijn bibliotheek, hij was n.l. ook
bibliofiel. Een van de gasten drukte eens zijn bewondering voor de kunst van hun
gastheer om zeldzame boeken op te sporen met die woorden uit: ‘de duivel hale dien
Hollander, die heeft overal zijn spionnen’, en de naam van de leden der club, waar
o.a. ook L. Daae, Botten-Hansens biograaf toe behoorde, was geschapen1). Men
spreekt - altans Professor Gerhard Gran spreekt - zelfs van een hollandske tone, die
Gran b.v. in Peer Gynt meent te herkennen, wat dan natuurlik hier betekent dat de
passage in kwestie in opzet en uitdrukking aan de toon

1) Ze heten ook Westphalere, naar Gert Westphaler, Holberg's veel-sprekende barbier uit het
stuk van die naam, met welk epitheton Henrik Ibsen zelf bedoeld werd - het beste bewijs dat
hij er als een van de hoofdpersonen van beschouwd werd. Die moet dan in zijn jonge dagen,
heel anders dan in zijn later leven, zeer praatziek geweest zijn. Ernst Sars herinnerde zich
heel goed dat Botten-Hansen hem meer dan eens tot zwijgen moest brengen met een ‘Nee,
Hendrik, nu moet je werkelijk 's even je mond houden, zodat de anderen er ook eens een
woordje tussen kunnen krijgen’; volgens Ludwig Daae zou Ibsen daarentegen meer geluisterd
hebben dan gesproken; dan zou het woord ironies op te vatten zijn. Dat Ibsen zelfs in latere
jaren met klem en gevoel spreken kon, blijkt uit wat Lorenz Dietrichson in zijn Svundne
Tider vertelt van de indruk die de leden der Skandinaviese club te Rome ontvingen bij Ibsens
relaas van zijn ondervindingen te Berlijn in 1870 bij de Siegesrausch der Duitsers.
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van die club herinnert. Dat die ‘Hollander-tiden’ indruk op Ibsen gemaakt heeft,
blijkt o.a. uit de manier waarop hij er in een speech bij zijn 70-jaars jubileum over
sprak. (Aftenposten. 20, III, '23)
***
Tot een heel andere kategorie dan deze volkswoorden behoren die welke Holberg
weliswaar gehoord kan hebben maar die toch misschien op zijn lectuur terug te voeren
zijn, b.v. Generalstaten of Herrenstaten (drukfout? anders uit de gesproken taal)
jonckheren, dorp, schepenen, zelfs tvededragt, dat Gemene Beste (holl. woorden in
Deense grammaticale dracht!) men vergelijke ook wat reeds opgemerkt werd over
Herschuppen, wittebroodskinderen en Dreckwagens.
Maar van veel meer belang is de vraag of Holberg behalve woorden, ook zaken
aan ons land ontleend heeft, of hier literaire invloed ondergaan heeft. Een ieder die
Holberg's Jeppe op de Berg gelezen heeft zal getroffen zijn geweest door de
overeenstemming in motieven met dat van Langendijk's Krelis Louwen of Alexander
op 't Poetenmaal. Maar op een direct teruggaan van Holberg op Langendijk hoeft
dit nog niet te duiden, misschien zal het bij onze landgenoot Dr. Jan de Vries, blijkens
zijn opstel in 't Holberg-jaarboek, in bewerking zijnde onderzoek dit waarschijnlik
kunnen maken, op dit ogenblik doen wij voorzichtig voorlopig nog slechts te denken,
hoogstens aan de mogelikheid dat Holberg door Langendijk op de stof opmerkzaam
zou zijn geworden, of - eenvoudig op gemeenzame bron. En wanneer wij zonder
nadere aanduiding horen beweren zo als onlangs van Deense zijde het geval was, bij
Nyström in zijn boek over de oorsprong van het Deense Blijspel, dat er ‘invloed van
't holl. franse en italiense theater op Holberg was’, dan zal niemand dit met 't oog op
de twee laatstgenoemden willen bestrijden (Moliere, Destouches ‘Théatre Italien’!)
maar voor de boute bewering wat het Hollandse teater betreft zal men wel met
belangstelling naar enig bewijs omzien.
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Een onderzoek zou het b.v. verdienen of Holberg van wien wij dus mogen aannemen
dat hij werkelik Nederlands kende, ook met Hoofts Warenar bekend was, dat zoals
men weet door Hooft, van Plautus geadapteerd was geworden of, gelijk hij het uitdrukt
‘Na 's landts ghelegenheyt verduytst.’ Bij 't lezen reeds vroeger van Martensens'
inleiding voor Holberg's Abracadabra, en vooral nu onlangs weer bij de studie van
Dr. Carl Roos' dissertatie over de Duitse Vertalingen van Holberg's komedies, trof
het mij hoe juist die woorden van Hooft de kern van de theorie aangeven welke
Holberg zo zeer verdedigt. En hoewel Holberg die teorie later opgaf, waar het n.l.
de vertaling van zijn eigen werk in 't Frans gold, betekent dit niet dat de Deen hier
niet eerst onder Hollandse invloed geweest kan zijn.
In één punt schijnt Hollandse invloed op Holbergs toneel vast te staan en wel wat
betreft de bij ons vooral uit de 17de en 18de eeuw bekende ‘vertoningen’.
In de oudste Redactie van de ‘Barselstuen’ (II, 5) spreekt Mester Bonifacius over
die ‘Fortoninger’ als of ze van Duitsland kwamen, maar dat wij hier werkelik met
Hollandse invloed te doen hebben blijkt al duidelik uit de vorm van dat woord.
Bovendien erkent Holberg dit zelf in een van de ‘Twee brieven ter verklaring van
de Politieke Tinnegieter’ die hij in 1724 in 't licht zond. Daar vertelt hij van iemand
in zijn stuk die ‘schijnt te imiteren wrat de Hollandse koordedansers “Vertoëningen”
noemen, en dat die ook door Nederlandse akteurs in praktijk werden gebracht mag
uit de Nederlandse literatuurgeschiedenis, vooral die van 't toneel (Worp) bekend
worden geacht.
***
Hij die hier te lande een onderwerp uit de Scandinaviese literatuur behandelt,
zonder toegang te hebben tot de hulpbronnen welke alleen de grote inheemse, dus
voor hem vreemde, biblioteken kunnen verschaffen, loopt altijd gevaar een onvolledig
beeld te geven, doordat hij niet alle bronnen heeft kunnen bestuderen. En in een
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geval als dit waar nog zo weinig algemeen toegankelik is, zal een later onderzoek
van meer bevoordeelden zeker veel nieuwe illustraties kunnen leveren. Of echter die
nieuwe feiten de grote trekken van het hier gegeven beeld omver zullen halen is zeer
de vraag. Eén zaak komt mij altans waarschijnlik voor, n.l. dat de mist waar wij in
't begin van dit opstel van hoorden, altans gedeeltelik is opgeklaard en dat de
Hollandse wereld waarmee de grote Noor bij ons in aanraking kwam volgens diens
eigen oordeel, niet alléén bestond uit plompe en materiele vierkante wezens en
liefhebbers van roken, drinken en Edammerkaas.
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Verzen
Van Nine van der Schaaf.
Langs de aardsche kusten.
I.
Over de witte bloem der stilte vaart de wind,
En in de suizing van de wind een stem verwart,
En kleine woorden stijgen, glijden neer,
Van droomen en herinnering, donker en zacht
Wonen zij nog in 't land van kleur en licht
Vormen in 't windgeruisch een eenzaam gefluister.

II.
De menschenvorm is eeuwig geworden in de liefde,
Ook de eenzame leeft door de aarde te zien
En de geliefde in de armen te wenschen en warm
Fluisterend met deze een te worden, uit zijn kluis
Treedt hij op 't veld en ziet arbeid en bloem
En het schoon lichaamlijke van mensch en daden,
Maar het leven is rustloos, mijn droom is stil en heeft
Geen begeerte dan de slaper te vinden die glimlacht.
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III.
Wat is het geluk groot in de droom, het is
Als een vrije vogel die dicht nabij komt, niet om
Gekoesterd te worden, niet om te dwalen, maar om
Zijn vlucht te toonen en zijn stilte en zijn wezen
Uit te drukken in blik van oogen die schuw zijn,
In stralend en rijkkleurig gevederte, vogel der liefde
Die het hemelrijk kent en het aardrijk en immer
Verschijnt in droomland: aarde in droom opgeheven.

IV.
Ik ben niet mijzelf doch anderen
Die van eendere liefde zijn,
Het eendere zal als de golven der zee
Saamstorten; eenzaamheid is een sombere waan
Van de zwerver, als hij heel stil is en zijn verlangen
Is ver van hemzelf geweken, blinken de vriendenoogen
Der onbekenden, hij ziet een gestalte en vele,
Weet niet wat deze nieuwe liefde zijn mag,
Nu het oud sterk verlangen is weggedreven,
En toch is de zang die hij hoort eender gebleven,
Hij is opgenomen in het wijd heelalduister,
Daaruit gekomen en daar weergekeerd
Tot de anderen, eendere lichtende droomen,
Slaap over alle denkbeelden heengeschoven
Neemt hem; eindlooze teederheid wordt in slaap opgenomen.

V.
Een deel van ons is de daad, een deel het eeuwige,
Voor de daad is de aarde, voor het andere is ook
Deze, en de daad is meer zooals het jaar
Waar wij in leven meer is dan oude en komende tijden,
Maar ook het andere is meer zooals de vogelvlucht
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Meer is dan de stap van het werkdier, en een liefdedroom
Op aarde nooit wordt vervuld, het diepst aardebegeeren
Zelf doet ons vluchten, daarom is liefde meer
Dan dit leven en doet ons de dood roemen.

VI.
Eerst is de bloem dagbloem,
Dan geurende in zomernachten,
Bleeker des daags, en daarna in 't spel van de wind
Ontbladerend leeft zij niet meer
Dan diep in de aarde,
Onzichtbaar in de zaden,
Het beeld van de dood zeilt rondom het leven,
Wit vlaggeschip langs de aardsche kusten.

VII.
Het geluk ligt bezijden alle wegen, is nooit
Aan het einde te vinden, want aan het einde
De landen der toekomst verrijzen, die zijn steeds
Verder bij de nadering, ook is aan het einde
De afgrond waarin alle kracht neerstort, maar bezijden
Is meer, daar is de glimlach van die verpoost en schouwt
En het zoet woord van de liefde wordt daar gesproken.

VIII.
Als mijn oogen dof worden
En mijn hart wordt loom
Zal ik geen aardsch vuur verlangen als eertijds,
Dat verlangen is een gift die zich verstrooit,
Het glijdt uit mijn handen en ik zie het minderen,
Waarom zou het blijven?
In mij het blijvende
Kind van de droom gaat uit,
Eenzaam lichtende door de grijze dagen
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En de voetstap is nauw hoorbaar op de wegen
En de sproken liggen verspreid op het land.

IX.
Het nieuwe is opengegaan, waar het te aanschouwen?
In dit snel flikkerende leven een te groot fantoom,
Wij allen komen daarheen en sterven,
Doch daarvóór voelen wij een stroom
Die door de landen stuwt en het hart aanraakt,
Het is in heel ons bewustzijn, er omheen
Davert het donkere rumoer der wording.
Ik wilde zijn een der droomgeesten,
Die in de huizen van de armen fluisteren
Van welvaart en van het andere dat mee zal komen,
Heel de wereld zende zijn ontastbaar volk,
Uit bosschen en zeeën en velden moeten zij aankomen,
De wilde, de onvredige en de bloem-geesten
Die stil zijn en heerlijkste in de levensspelen.

X.
Armoede is eerste der machten,
Glansloos leeft zij uit chaos,
De menigten van haar geteekend, rijzen en haten haar
In het spiegelbeeld van zichzelf, maar zij is wezenloos groot,
Buiten liefde en haat die in tranen geteekend staan,
Haar tanden zullen lang bijten eer winnende macht
Haar terugstoot buiten de aarde-grenzen,
Dreunend komt het groot strijdfront haar nader,
Zij zal verslaan en zelf verslagen worden,
Dat is in bleeke verte, waar nog geen landen staan.
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De twee.
I.
Een is in schoon kleurengewaad zichtbaar,
De andere is donkere begeleider,
De eene is van de andere niet te scheiden
Door het hart dat zijn warme liefde spreekt,
En de beide stemmen vloeien in elkander.
Die in het licht treedt vraagt:
Waarom ben ik donker in mijn vriend's gestalte?
En de andere vraagt: hoe is mijn stem in hem zoo volkomen
De vogel die in het hemelruim zingt, hoe is
Mijn lach zoo blank in zijn gaaf jong wezen?
Zijn groote ervaringen zijn ook mij gegeven,
Als ik de keten ophef uit de glanzende stroom,
Glijdt schakel na schakel van ijzer door mijn handen;
Hoe de dagen vergleden vóór mijn dag? Al het lichte
Is heengegaan, gebleven een keten van herinneringen.
Zie hoe het water bewegende is als wij er over
Varen, de wind vormt golven en zoo kort duren
Onze woorden, waarheen gaan onze gedachten?
Waarheen drijven de wolken? In het zon-branden
Worden zij ijler, zullen wij onze gedachten bewaren?
Wij bootsen gaarne de fonkeling na van de golven,
In onze harten is eendere bewogenheid, voor
Elkander zijn wij en hebben onszelf lief; zooals
De dag hemel en wolk beheert, zoo beheert
Eén ziel ons beider verschijnen, onze woorden
Verklaren die ziel niet, zij doen als
De golven die ijdel ritselen in dagstilte.
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II.
Die de geliefde meevoert die heeft gevonden
En zijn ziel sterkt zich aan onzichtbare krachten
En hij roeit vredig over een rustloos meer.
Hoog glijden de vogels van zijn gedachte
En de taal van de wind hoort hij in zijn zwijgen,
Het bor'lende water veelstemmig omspeelt zijn boord.
Er liggen woorden in zijn ziel gevlochten
Van liefde. Oogen werden donker die in zijne zochten,
Licht als de blauwe dag straalden de oogen der liefde
En donker met de donkere woorden van het zielsgefluister.
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Aanteekeningen op de wereldgebeurtenissen
Door Mr. J.C. van Oven.
XLVIII.
De verkiezingen in Engeland.
Een lagerhuis-verkiezing in Groot-Brittanië was immer en is nog steeds een
gebeurtenis van wereldbelang. Niet omdat Engeland de wereld regeert of omdat de
Britsche prime-minister de machtigste man der wereld is - zooals men in Engeland
zoo gaarne beweert - maar omdat het groote Britsche imperium, al wordt het dan
steeds meer een federatie van grootendeels gelijkgerechtigde onderdeden, in zake
buitenlandsche politiek nog altijd van uit Downing Street geregeerd wordt, en vooral
omdat het politiek-parlementaire leven daarginds veel zuiverder zijn karakter
behouden heeft dan elders en de volkswil zich duidelijker dan in andere landen
uitdrukt in een stembus-uitslag, daar men de verkiezingen laat houden over weinige
en duidelijke leuzen en de strijd gevoerd wordt tusschen slechts enkele partijen. Het
gevolg daarvan is, dat een overwinning of nederlaag der regeering meest terstond
conclusies wettigt over de politiek die te wachten staat, terwijl men in andere landen
met hun groote verscheidenheid van partijen en van politieke
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programma's na een stembusstrijd veelal voor een groot vraagteeken geplaatst wordt.
Ditmaal zagen wij de Britsche verkiezingen met bijzijndere spanning tegemoet.
De staatkunde der regeering in Londen is sedert 't heengaan van Lloyd George zoo
weifelend en onduidelijk geweest en heeft daardoor zoo zeer ertoe bijgedragen den
treurigen staat van zaken in ons werelddeel te bestendigen of te verergeren, dat een
duidelijke uitspraak van het Britsche kiezerscorps met als gevolg een wijziging van
de buitenlandsche politiek der regeering een lichtstraal kon werpen in het duister
verschiet. Of onze verwachtingen verwezenlijkt zijn? Zonder ons al te groote illusies
te maken, gelooven wij de vraag bevestigend te mogen beantwoorden. En wel hierom:
de nederlaag der conservatieven heeft althans dit duidelijk aan het licht gebracht, dat
de oorlogspsychose in Groot-Brittannië tot het verleden behoort en het verlangen
naar herstel alles overheerscht. Geen regeering zal voor deze realiteit de oogen kunnen
sluiten en de Britsche wereldpolitiek moet hierdoor beheerscht worden.
De oorlog had tijdelijk een einde gemaakt aan het gezonde partij-leven in 't
Vereenigd Koninkrijk. De liberale regeering van Asquith die aan het bewind was in
Augustus 1914 en die, vooral dank zij Lloyd George's enorme werkkracht en
bekwaamheden, in weinige jaren een groot aantal democratische hervormingen had
gebracht, bleek niet in staat de leiding te houden toen de oorlogsgeest zich van 't land
had meester gemaakt en alle krachten ingespannen moesten worden om de
overwinning te behalen. Lloyd George was de aangewezen man voor die taak en op
welke wijze hij zich ervan gekweten heeft, ligt ons allen nog versch in de herinnering.
Een vereeniging van liberalen en conservatieven onder George's oorlogsvaan was
hiervoor noodig en toen de oorlog gewonnen was, bleef deze coalitie in stand. Ze
verloor evenwel aan kracht naarmate zij minder noodig werd, en zoo moest Lloyd
George, de man der coalitie, plaats maken voor een zuiver conservatieve
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regeering. Bonar Law, haar leider, moest op zijn beurt aftreden om zijn wankele
gezondheid, en Baldwin werd opvolger maar zijn leiding bleek zwak, zoowel naar
buiten als in 't land zelf en nieuwe verkiezingen werden een dringende
noodzakelijkheid. Directe aanleiding daartoe was de oude vraag van protectie en
vrijhandel. Engeland zucht onder den druk der werkeloosheid, noodzakelijk gevolg
van de ineenstorting van Duitschland en Rusland; de rijks-conferentie, d.i. de
bijeenkomst van de regeeringen der koloniën met die van het moederland, die voor
eenige weken in Londen gehouden werd, zag als reddingsmiddel geen ander dan het
uiterlijk zoo eenvoudige geneesmiddel van de sluiting der grenzen voor vreemden
import, en daar Bonar Law de belofte had afgelegd den vrijhandel niet te verlaten
zonder een beroep op het volk, moest het parlement ontbonden worden en een
verkiezing uitgeschreven. Vrijhandel of protectie werd aldus de verkiezingsleus en
zonder voorbehoud heeft het Britsche volk, zijn traditie getrouw, de protectie
verworpen: de conservatieven verloren 'n honderdtal zetels en de voorstanders der
protectie zijn ver in de minderheid tegenover de tegenstanders.
Ziedaar het eerste, heugelijke, resultaat dezer verkiezingen. Want de vraag
vrijhandel of protectie is niet alleen een belangrijk probleem van theoretische
staathuishoudkunde of van practische handelspolitiek, maar ze hangt nauw samen
met de geestesgesteldheid van een volk. Als het Britsche volk, op Amerikaansche
wijze, zijn economische nooden had willen genezen door de grenzen te sluiten, dan
zou het, gesteld het middel had gunstige uitwerking, dit resultaat slechts kunnen
verkrijgen ten koste van anderen en de kansen op herstel van Europa zouden kleiner
geworden zijn; een muur meer zou er tusschen de volkeren van ons werelddeel zijn
geplaatst. Nu daarentegen is de komende regeering geplaatst voor het probleem, den
nood in Groot-Brittannië tegen te gaan, alleen en uitsluitend door te streven naar
verbetering van den economischen, dus tevens
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van den politieken toestand, i n E u r o p a . Dit dwingt haar de buitenlandsche politiek
in verzoenenden, d.i. anti-Franschen geest, te voeren uit welke partij of welke partijen
ze ook zal worden saamgesteld. Het Britsche volk heeft den zevenden December
zijn wil kenbaar gemaakt om vrijelijk handel te drijven met het buitenland. Dat
beteekent onweersprekelijk, handel te drijven m e t D u i t s c h l a n d , misschien ook
met Rusland, en dit is onvereenigbaar met een politiek die Roer-bezetting en dergelijke
maatregelen zou steunen of gedoogen. Vandaar onze uitspraak, dat de nederlaag der
conservatieven de verdwijning der oorlogspsychose bij het Britsche volk bewezen
heeft.
Een tweede gunstig resultaat van den stembusstrijd is de hereeniging der groote
liberale partij, zich manifesteerend in het samengaan der leiders Lloyd George en
Asquith. Immers voor een deel der liberalen is de coalitie uitsluitend een tijdelijke
maatregel geweest die noodig geacht werd om den oorlog te winnen, door een ander
deel is na de overwinning de oude liberale politiek zuiver hersteld. Lloyd George
die, zoolang hij minister was, de man der coalitie moest wezen op welke hij immers
steunde, heeft zich na zijn aftreden met groote snelheid naar links gewend en de
hereeniging met zijn oude vrienden werd aldus een noodzakelijkheid, een zeer
gelukkig verschijnsel en nieuw bewijs van het wijken der oorlogs-mentaliteit. Het
Britsche partij-leven is daarmede in al zijn zuiverheid hersteld en het kiezersvolk
heeft zich, naar de goede traditie, verdeeld in slechts drie partijen, conservatief,
liberaal en arbeiderspartij.
Dit alles is heugelijk en geeft weer wat hoop op de toekomst, maar wij verhelen
ons allerminst, dat hiermee nog slechts weinig gewonnen is, want al zijn de
conservatieven bij deze verkiezing geslagen, geen der beide overwinnende partijen
is in de meerderheid gekomen, en alleen indien zij, liberalen en arbeiders, te samen,
konden besluiten tot een ‘working community’, daarop
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gebaseerd, dat zij met terzijdestelling van het vele dat hen verdeeld houdt, samen
zouden streven naar verbetering van den buitenlandschen toestand en daardoor van
het economische leven in Engeland zelf, zouden wij onze verwachtingen hoog kunnen
spannen. Dan zetelt in Londen een regeering die zich krachtig verzet tegen elken
maatregel waardoor Duitschland nog dieper in den afgrond wordt gestort en daarnaast
krachtig aanstuurt op snelle en afdoende regeling van het schadeloosstellingsprobleem,
de regeling der onderlinge schulden van de gëallieerden en daarmee op herstel van
Europa. Helaas lezen wij dagelijks in alle uitlatingen, zoowel van liberalen als van
arbeiderskant, dat geen van beide partijen hiervan willen weten. 't Gevolg is nu dat
de verslagen regeering, tegen de goede Britsche traditie, niet terstond aftreedt, maar
haar ontmoeting met het nieuwe parlement afwacht. Pogingen om opnieuw tot een
conservatief-liberale coalitie te geraken worden ongetwijfeld in het werk gesteld, en
het spreekt van zelf, dat indien deze mochten slagen, wij al onze verwachtingen
voorloopig weer moeten opbergen daar de Britsche staatkunde even weifelend en
zwak zou blijven als ze het nu reeds sinds maanden geweest is. Een andere
mogelijkheid, welke men ons in Londensche berichten voorspelt is die van een
regeering, alleen uit de arbeiderspartij gevormd, die bij een nederlaag in het parlement
- een nederlaag die niet zou kunnen uitblijven, nu zij nog geen derde deel van de
zetels bezet - nieuwe verkiezingen zou uitschrijven. Evenwel wij kunnen ons moeilijk
voorstellen dat bij deze nieuwe verkiezingen de arbeiders opeens in de meerderheid
zouden komen en tot alleen regeeren in staat zouden wezen. Mocht dit inderdaad
wel gebeuren, dan zou het een gebeurtenis wezen van nog heel wat grooter belang
voor deze wereld dan deze conservatieve nederlaag.
Wat dit alles betreft zullen wij in onzekerheid blijven tot na den achtsten Januari.
Dan komt het nieuwe lagerhuis bijeen en we zullen spoedig zien, welke richting
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de zaken gaan. Wij voor ons blijven in stilte hoop koesteren op een tijdelijk
bondgenootschap tusschen Asquith en Ramsay MacDonald, of althans op een
regeering-Asquith met welwillende neutraliteit en steun van arbeiderskant in zake
de buitenlandsche en economische politiek. Iets nieuws zou zulk een toestand in het
Britsche parlement niet zijn; jaren lang hebben de liberalen geregeerd, en goed
geregeerd óók, steunend op de Ieren, die niet minder ver van hen verwijderd waren
dan thans de Labour-Partij.
***
Juist op dit oogenblik zou een krachtige regeering in Londen, die alles er op zetten
wilde, om het schadeloosstellingsprobleem en de verhouding van Duitschland tot
zijn overwinnaars afdoende te regelen, zóó dat Duitschland eenige kans had uit de
misere te raken, zoo uitermate welkom wezen! Want ondanks Poincaré's wekelijksche
redevoeringen valt er eenige neiging tot toenadering te bespeuren aan Fransche zijde:
er is dan toch bewilligd in de samenkomst van een commissie die Duitschland's
betalings-capaciteit zal onderzoeken, en zoo juist is er bericht dat Amerika daaraan
wil deelnemen, zij het dan maar als belangstellend toeschouwer. Onvermijdelijk
komt bij het onderzoek dat deze commissie gaat instellen de quaestie der
Roer-bezetting ter sprake en nog vele andere problemen die in Frankrijk zekere
prikkelbaarheid teweeg plegen te brengen. Het spreekt vanzelf dat er dan nieuwe
wrijvingen tusschen de geallieerden opkomen en evenzeer spreekt het vanzelf, dat
Frankrijk's houding geheel anders zal zijn, als er in Londen een regeering zetelt die
liever de Entente ziet uit elkaar gaan dan de Fransche politiek verder te volgen of
zelfs maar te gedoogen. Komt er een regeering van liberalen en arbeiders in Engeland,
dan zal aldus hoogstwaarschijnlijk haar houding wezen; blijft Baldwin of komt er
een nieuw liberaal-conservatief bewind, dan zal dit misschien - met 't oog op de
duidelijke taal welke deze stembusuitslag sprak - ietwat meer tegen
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de tot dusver gevolgde Fransche politiek ingaan, maar zwak zal en moet zij blijven
in vergelijking met Poincaré's vasten wil, als ze het niet op een breuk wil laten
aankomen.
Het oogenblik is voor regeling van het Duitsche probleem om nóg een reden bij
uitstek geschikt: wij weten niet of Duitschland - zooals men ons telkens vertelt - staat
vlak vóór de ineenstorting maar wel weten wij, dat juist eenige pogingen om een
uitkomst naar de eene of de andere zijde te forceeren mislukt zijn, te weten de
separatisten-beweging in Rijnland en die van de nationalisten in Beieren. Beide
mislukkingen geven eenige troost en hoop. Want het moge dan waar zijn dat het rijk
op het punt staat ineen te storten, het is dan toch nog krachtig genoeg om pogingen
tot omverwerping te doen mislukken. Men zegt wel eens: de Duitsche republiek zou
vallen, als ze slechts wist naar welken kant. Goed, maar men kan hetzelfde ook aldus
uitdrukken: de verschillende krachten houden elkaar in evenwicht en daarom bestaat
er hoop dat intusschen de republiek zooveel kracht opdoet dat ze kan blijven leven.
Nu is wel is waar de politieke toestand in Berlijn buitengewoon ongunstig en al het
gedoe met de elkander opvolgende kanseliers en ministeries bewijst dat een normale
parlementaire regeeringsvorm op het oogenblik onmogelijk is in Duitschland trouwens hoe zou 't anders kunnen zijn in een land waar het economisch leven volledig
ontwricht is door de ineenstorting van het ruilmiddel en waar derhalve de klassieke
nervus rerum in den letterlijken zin des woords ontbreekt? - maar intusschen is er
klaarblijkelijk geen andere regeeringsvorm mogelijk dan deze.
Dat het separatisme in Rijnland een belachelijke, hoewel zeer tragische, mislukking
werd, ondanks den steun of ten minste welwillende neutraliteit der buitenlandsche
troepen die het land bezet hielden, is een zeer veelzeggend teeken: het Duitsche volk
is daar nog krachtig genoeg om afscheiding te verhinderen. En meer nog
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zegt de mislukking van de misdadige poging dier rampzalige helden van het oude
regime in München om van daaruit een tegen-revolutie te beginnen waarvoor Berlijn
spoedig zou moeten zwichten. Alles wees er immers op, dat deze poging groote kans
van slagen had. De heeren nationalisten hadden wapens en mannen, afgericht en tot
legertjes gevormd, geconcentreerd en gereed om op te rukken tegen de ‘Jodenbende’
in Berlijn die niet op de troepen kon vertrouwen, zoo zeide men. En de tegen-revolutie
had reeds beslag gelegd op den man die zoovele jaren de afgod van het militaristische
Duitschland is geweest, op Ludendorff, de lugubere, onheilbrengende figuur, die
direct verantwoordelijk is voor de Duitsche nederlaag, en wiens naam genoemd wordt
bij elken aanslag tegen de republiek en die toch zoowaar immer nog als vrij man
rondloopt! Maar dat alles heeft niet gebaat en de groote, goed-voorbereide
tegenrevolutie werd een belachelijke comedie in een Münchensche bierkroeg.
Van uiterst linkschen kant wordt zelfs geen poging gedaan; blijkbaar acht men
daar het oogenblik nog niet gekomen, wacht op nog grooter ellende, op honger en
kou, om den aanval te beginnen. Welnu, is 't dan niet juist nu het goede oogenblik
voor diegenen buiten Duitschland die macht hebben en die de volslagen ineenstorting
willen tegenhouden, om de hand aan den ploeg te slaan?
Ook in dit opzicht, helaas, kunnen wij ons geen al te schoone illusies maken. Er
werken in Frankrijk en in Duitschland zelf angstwekkend veel destructieve krachten:
in Frankrijk de mannen die de volslagen ineenstorting van Duitschland noodzakelijk
achten voor Frankrijk's veiligheid, en in Duitschland de Ludendorffs en de mannen
van uiterst links, die allen gezamelijk Duitschland dieper in den afgrond dringen, op
welks helling 't reeds naar beneden glijdt. Is een voldoende tegenwicht van
regenereerende kracht tegen dit alles mogelijk? Wij moeten 't antwoord op de vraag
schuldig
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blijven en angstig de komende dingen afwachten. Zij die met den schrijver van het
opstel ‘Het fatum der bevolkingsvermeerdering’ in de vorige aflevering van ons
tijdschrift, alle misère die wij thans beleven zien als het fatale gevolg van een zich
te snel uitbreidende menschenmassa, zullen niet anders dan ontkennend kunnen
antwoorden, ja voor hen moet 't bijkans verloren moeite zijn, een poging te wagen
om de onvermijdelijke ineenstorting tegen te houden. Wij voor ons...... wij erkennen
dat zij gelijk kunnen hebben, maar wij pogen voorshands wat minder ver te kijken,
omdat het verre uitzicht àl te troosteloos zou zijn, en wij gaan het nieuwe jaar in met
de hoop, dat het Britsche gezond verstand dat aan de stembus getriomfeerd heeft,
moge nawerken in de vergaderzalen van hen die weldra de betalingscapaciteit van
het bankroete Duitschland zullen moeten beoordeelen, en dat het gevolg moge zijn:
de opheffing van de Roerbezetting, die Frankrijk niet helpt en Duitschland te gronde
richt, en een eerlijke poging om dit land in staat te stellen, zijn verplichtingen na te
komen.
Groningen, 13 Dec. 1923.
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Leestafel.
Henri Borel, Karma. Amsterdam, L.J. Veen.
Een aantal schetsen van ongelijke waarde, maar waarbij eenige zeer fraaie. Kleurig
en forsch is de laatste vertelling (Het recht van den sterkste) waarin de Schr. het heeft
over zijn haan en kippen en waarbij dit gedierte en hun lotgeval met een schitterende
verve in het groot geschilderd wordt als ware het een Hondecoeter. Meestal is de
toon der verhalen teerder en pensiever, zooals in het fijne stukje, waarnaar het boek
genoemd is. Een diepe schoonheid bezit de schets: De liefde die verzwegen blijft.
In de andere verhalen worden vaak fijne dingen fijn gezegd, maar daardoor heen
mengt zich ook een zekere gekunsteldheid en niet zelden een tot cliché geworden
geringschatting voor de geleerdheid, die per se dom en voor de deskundigheid die
per se onwetend is. Een verhaal als: Wat de Boeddha's zeiden, ware fijner uitgevallen
zonder dit cliché. Men proeft hier te zeer den bijsmaak om geheel van de lezing te
kunnen genieten. Ook wordt nu en dan het Oostersch theosofisme tot een bijna
piëtistisch-naieve wereldopvatting, waarvan de kinderlijkheid ons eer verbluft dan
ontroert. Overigens, gelijk ik zeide: een boek waarin teere dingen vaak schoon worden
gezegd.
B. DE H.
De toegepaste kunsten in Nederland, een reeks monografieën over
hedendaagsche Sier- en Nijverheidskunst. Het Tooneel-decor door J.W.F.
Werumeus Buning. Rotterdam. W.L. & J. Brusse's Uitg. Mij.
Van deze zelfde serie hebben wij reeds een voorafgaand nummer aangekondigd.
Ook dit munt uit door zorgvuldige uitvoering en geeft een aantal fraaie afbeeldingen
te zien van belangrijke ensceneeringen bij ons tooneel. De schr. schetst de
Europeesche beweging op dit gebied, handelt over het Nederlandsch decor tot 1908,
waarvan veel wetenswaardigs wordt meegedeeld, voorts over Verkade's
ensceneeringen en over het Nederlandsch Tooneel onder Royaards; ten slotte bespreekt
hij wat andere gezelschappen op dit gebied gepraesteerd hebben. Wie inzicht en
overzicht wil krijgen betreffende de bedoeling der tooneel-leiders bij hun opvoeringen,
vindt in dit geschrift belangrijke aanwijzing door schoone afbeeldingen toegelicht.
B. DE H.

Onze Eeuw. Jaargang 24

92
Middelburg. Rotterdam W.L. & J. Brusse's Uitg. Mij.
Tegelijk met een werk over oude huizen te Middelburg, verschijnt bij dezelfde
Uitgeversmaatschappij dit album van Middelburg, waarin behalve genoemde oude
huizen nog zijn opgenomen afbeeldingen van de Abdijgebouwen, van de Choorkerk
en Oostkerk, het Stadhuis, de beide Doelen, Stadsschuur, Pakhuizen en poortjes.
Hoeveel schoons in het middelpunt van het eiland Walcheren is overgebleven blijkt
aan wie dit boek doorbladert. De zinco's zijn scherp en helder en bij gunstige
belichting genomen. Uitgaven als deze werken mee tot de liefde voor het
vaderlandsche stedenschoon, zoo rijk en karaktervol, dat wij bij beschouwing en
bewondering met vrees de vraag voelen opkomen: hoe lang nog blijft deze schat
bewaard? Zal ook dit schoon wijken voor de gladde spiegelruit van het
konfektiemagazijn?
B. DE H.
Uren met Platoon, een keur van stukken uit zijn werken, vertaald en van
inleidingen en aanteekeningen voorzien door P.N. van Eyck. (Boeken van
wijsheid en schoonheid). Hollandia-drukkerij te Baarn.
De schrïjver van dit Plato-werk geeft aan den lezer het hooge genot van een verkeer
in de Platonische gedachtenwereld. Nog niet genoeg bevroedt de
intellektueel-belangstellende mensch hoe rijk het genot is dat de Plato-lektuur
verschaft. Daarvoor is zorgvuldige vertaling noodig en aanwijzing waar de schatten
schuilen, want zonder gids loopt men allicht de schoone waarden voorbij en begrijpt
niet welke rijkdommen hier verscholen zijn. Van Eyck vertaalt uit Drinkgelag
(Symposion), Kratylos, Theaitetos, Sophistes, Philebos, Phaidoon, Staat, Timaios,
Gorgias, Wetten en Phaidros en heeft elk vertaald stuk voorzien van een inleiding.
De indeeling der stukken is niet chronologisch, maar volgens een ideeëlen opzet.
Daarbij zijn de zoogenaamd Sokratische dialogen, die inderdaad eer tot de
voorbereiding dan tot den opbouw der Platonische gedachte behooren, weggelaten.
Bij dezen opbouw nu heeft van Eyck een zeer eigen gedachte ontwikkeld, die zoo
individueel is gedacht en zoozeer een van-Eyckschen Plato schept, dat wie niet in
deze zelfde gedachte medevaart hier slechts als van ter zijde Plato herkent. Deze
opmerking geldt natuurlijk niet voor de vertalingen, die de grootste plaats in het boek
innemen, maar voor de inleiding. ‘De persoonlijkheid van Plato, zegt hij vormt een
eenheid, waarin een kunstenaar, een leeraar en een wijsgeer te onderscheiden zijn,
welke te zamen een priester-koninklijke gestalte vormen. Zoo zien wij, hoe ook in
Platoon's gestalte de leeraar, boven zichzelf uitgestegen, in hoogere functie als
priester-koning de anderen omspande en hoe die priester-koning uit wat wijsgeer en
kunstenaar ten dienste
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der eenheid te bieden hadden, de mythen schiep, die het midden van een eeuwige en
algemeene religie konden zijn, de wetten afleidde onder welke hij, naar het goddelijk
gebod, de samenleving der menschen tot een schoone gemeenschap ordenen en
regeeren kon’. Plato als godsdienststichter; het begrip van Plato's priester-koningschap
komt herhaaldelijk in deze inleiding voor. Daarmee is echter datgene wat Plato tot
wijsgeer maakt, de behoefte aan waarheid, begrip, inzicht, de drang des denkens,
naar een tweede plan verschoven. Plato's wijsheid wortelde naar v.E. meent ‘in zijn
behoefte aan een levensleer, wier toepassing het goede, schoone menschenleven zijn
zou’. Ook hier een verschuiving van het aspekt. In Plato is dit Sokratisch element
niet de hoofdzaak, noch de eigenlijke drijfkracht. Van ouds heeft de Griek kosmisch
gedacht; Sokrates wendde zich van de kosmische gedachte af, maar Plato het
Sokratisme doorleefd hebbende, is weer wijsgeer in den vollen zin des woords: het
ethische element is daarbij van zeer groot belang, doch niet beweeggrond des geheels.
Het is niet mogelijk bij een Plato-onderzoek de wijsgeerigheid als ondergeschikt
element van Plato's wezen te beschouwen; al zijn leeraarschap en kunstenaarschap
onlosmakelijk aan deze wijsgeerigheid verbonden, toch hebben zij in Plato beteekenis
voorzoover zij het wijsgeer-zijn dienen. Het priester-koningschap is een begrip dat
slechts kunstmatig als hoofdaspekt in een Plato-behandeling kan worden aangewend.
In de inleiding van Van Eyck's Plato spreekt m.i. te zeer de individualistische
kunstenaar, wiens eigene gedachtebeweging een zeer sterk cerebraal karakter heeft,
maar daarmee toch niet in den vollen zin des woords wijsgeerig is gericht. Aan de
scherpzinnigheid der vindingen beantwoordt wel een eigen-persoonlijke denkbehoefte,
maar geen algemeengeldige noodwendigheid. Zoo is van deze verdeeling der aspekten
van de Idee aanstonds duidelijk dat zij niet door 'n innerlijke logika gedragen is: de
Idee heeft vier stadia: ‘de idee eerst als hypothese, vervolgens als godsaanschouwing,
daarna als levensvorm, eindelijk als godsverwerkelijking’.
Zoo ik dus eenig bezwaar heb tegen van Eyk's Inleiding, is het anderzijds toch uit
eerbied voor de knapheid en strenge doordachtheid van zijn werk, dat ik daaraan
uiting geef. Een lezer van het geschrift merkt bij den eersten oogopslag, dat hij hier
met een bizondere opvatting te doen heeft, welke hij aan den schr. moet laten zonder
haar tot de zijne te maken. Zij maakt geen aanspraak op alge meengeldigheid; zij is
dichterlijke opvatting, begrip volgens dichterlijke vrijmacht,
cerebraal-individualistisch. Het zal overigens iederen Plato-minnaar verheugen, het
welverzorgde Nederlandsch te lezen, waarin van Eyck het Grieksch heeft omgezet.
Ten slotte ligt de waarde van het boek in de vertalingen: het genot voor den lezer
bestaat in dezen omgang met Plato-zelf, voorzoover dit in vertaling mogelijk is. De
keur der stukken en de Nederlandsche overzetting getuigen van edelen smaak en
eerbied voor den grootsten denker.
B. DE H.
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P.H. Ritter Jr. Karakters. Amsterdam. Em. Quérido.
Het zijn niet individueele karakters, die hier geteekend worden, maar karakter-typen,
en ook weer niet typen zooals de bizondere psychologie ze vaststelt op grond van
empirisch onderzoek, enquetes en menschenkennis; maar typen zooals de maatschappij
ze voortbrengt als haar faktoren, waarin dus het persoonlijk-menschelijke voorbij
wordt gezien voor het maatschappelijk-karakteristieke: de O.W. 'er, de Publieke
Man, de Medicus als zieleherder, de Koning in Ballingschap, de Conservatief enz.
Dergelijke ‘karakters’ zijn merkwaardig, omdat ze in de maatschappij niet vormen
de groote middenstof, maar de (veelvuldige) uitzonderingen, in welke het
maatschappelijk leven zijn humoristische aureool bezit. De Attische komedie indertijd
heeft met Menander zich op het teekenen van dergelijke typen toegelegd en
Aristoteles' leerling Theophrastus is de stichter eener litteratuur, waarvan deze
maatschappelijke typen de stof uitmaken. De taktlooze, de praalzuchtige - zoo heeten
Theophrastus' karakterstudies, en ook hier is niet vooral individueele maar
maatschappelijke psychologie, en niet vooral objektieve analyse maar humoristische
uitbeelding bedoeld.
Het boekje van den Heer Ritter nu is waard dat men op dit oude voorbeeld
terugwijst, want het is in zijn soort een zeer goed geschrift, belangrijk door subjektieve
eigenschappen, vooral door 'n zeer sterke ironie. Allerminst de koele opmerker is
hier aan het woord, maar de scheppende kunstenaar, die uit kracht eener sterke
verbeelding en van een levend gevoel figuren teekent alsof hun diepste geheimen
hem in helziendheid openbaar zijn geworden. Dit boekje is vol met kostelijke invallen,
soms breekt 'n ingehouden schaterlach door de beschrijving heen. Zekere statigheid
van zeggingswijs en niet zelden een geïmiteerde hoogdravendheid treffen wij aan,
die het ironisch gehalte te sterker doen uitkomen. Naar mij voorkomt bestaat de klem
dezer beschouwingen grootendeels in een den lezer opgedrongen fiktie, dat de hier
geteekende karakters bestaan volgens een innerlijke wet en noodwendigheid, zoodat
zij niet anders zouden kunnen zijn. De schr. weet den indruk te wekken van een
noodlot dat over deze menschen hangt en dat men kennen moet om ze ten bodem te
doorzien. Zij zouden niet anders kunnen zijn, omdat zij zijn volgens een logika van
hun innerlijk wezen. In de teekening dezer figuren ontbreekt alle aarzeling. Deze
toon van zekerheid werkt sterk mee tot het hooger-komisch effekt der beschrijvingen.
Tot de meest treffende dezer studies reken ik: de Medicus als zieleherder, en de
Koning in ballingschap. Dat zij met korte tusschenruimten geschreven zijn bewijst
de eenheid van toon, die bij lange tusschenpoozen niet ware volgehouden.
B. DE H.
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M.J. van der Flier. War finances in the Netherlands up to 1918. (Economic
and social history of the World war; Dutch series). - Oxford: at The
Clarendon Press. Humphrey Milford, 1923.
Gelijk de titel aanduidt, is dit boek een volgnummer - het Hollandsche - in een
internationale reeks. Toen in den zomer van 1914, aldus de ‘editor's preface’ - de
wetenschappelijke studie der gevolgen van een oorlog op het moderne leven plotseling
van theorie in feitelijkheid omsloeg, besloot de Afdeeling voor Economie en
Geschiedenis van ‘the Carnegie Endowment for International Peace’ het programma
van haar onderzoekingen te richten naar de nieuwe, gewijzigde vraagstukken, welke
de oorlog aan de orde stelde. Men wilde in een historisch overzicht nagaan de
‘economische oorlogskosten’ en de veranderingen, die in het beschavings-proces
door den oorlog werden teweeggebracht, m.a.w. men beoogde de economische en
sociale geschiedenis van den wereldoorlog te boek te stellen, aldus gegeven bijeen
brengend, welke het publiek tot de vorming van een juist inzicht in staat zouden
stellen en welker verzameling een steun zou geven aan het streven der instelling voor
de zaak van internationalen vrede.
Deze korte aanhaling uit de (omstandiger) voorrede dunkt mij voldoende om den
aard van dit werk (dat ten aanzien van Nederland reeds in 1919 was voltooid) in het
licht te stellen. Laat ik hieraan nog toevoegen dat voor Nederland in de lijst van
‘editors and editorial boards’ wordt genoemd Prof. B.H. Greven en dat na dit werk
van Mr. van der Flier nog een ander deel zal verschijnen, aangekondigd als ‘Economic
and social effects of the war upon the Netherlands; a series of studies by Messrs
Posthuma, Vissering, Holstijn, Zaalberg, Methorst, Alting, and others’.
Wat nu Mr. v.d. Flier's arbeid betreft, schr. begint met een beknopt historisch
overzicht van onzen ‘status’ in den loop der 19de en den aanvang der 20ste eeuw,
om daarna allereerst stil te staan bij de aanvankelijk getroffen Regeerings-maatregelen,
waarop een uiteenzetting der verschillende crisis-uitgaven volgt en eene aanwijzing
der daarvoor gezochte dekking. Hierbij sluit zich eene beschouwing over de openbare
geldmiddelen aan het einde van den oorlog aan. De laatste hoofdstukken zijn gewijd
aan den invloed van den oorlog op de volkswelvaart in het algemeen en op
verschillende bevolkingsgroepen in het bijzonder, waarna een korte ‘conclusion’
volgt. Vier bijlagen en een uitvoerige index voltooein het geheel, dat stevig
gedocumenteerd is en tal van statistische gegevens bevat, waarvan de kennisneming
ook voor ons, Nederlanders, nog van groot belang is, omdat wij daaruit met de cijfers
voor oogen, opnieuw duidelijk zien, wat de oorlog ons allen gekost heeft.
Zooals men weet, deze geschiedenis reikt tot 1918. Zij is in zichzelve
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volledig en omvat een afgesloten tijdperk. Maar daarop is een ander tijdperk gevolgd,
dat der na-oorlogs-misere, hetwelk andere, ten deele waarlijk niet geringere
moeilijkheden dan het daaraan voorafgaande heeft meegebracht en nog steeds
oplevert. Wij gaan nog steeds - en in zeer bedenkelijke mate - gebukt onder wat ons
de oorlog heeft gekost: ‘la douloureuse’ is nog allerminst vereffend. De vermelding
daarvan lag buiten Mr. v.d. Flier's kader, maar volledig is de beschouwing over de
periode 1914-1918 natuurlijk niet, indien daaraan ontbreekt eene uiteenzetting van
wat uit die jaren als een zware last op ons blijft drukken.
H.S.
Niederländisches Jahrbuch 1923. Herausgeber Dr. Th. Metz. Richard
Pflaum. Verlag A.G. München.
Reeds vroeger had ik gelegenheid, te dezer plaatse te wijzen op het ‘Holland-Institut’
te Frankfort a/M., hetwelk zich aanmeldt als ‘Universitäts-Institut für das Studium
der Niederlande und ihrer Koloniën’ en met de leiding waarvan Prof. Dr. van der
Meer en Dr. Metz belast zijn. In de lijn van dit (zeer gelukkige) streven om in
Duitschland meer kennis omtrent ons land te verbreiden, ligt ook de door Dr. Metz
bezorgde uitgave van dit Nederlandsche jaarboek, hetwelk ons aangekondigd wordt
als eerste nummer van een onderhanden zijnde reeks. In het volgend jaarboek zullen
besproken worden ons ‘Kleinwohnungswesen’, voorts muziek, tooneel, stand der
wetenschap, spoorwegwezen enz. ten onzent. Aldus voortgaande, hoopt men te
komen tot het teekenen van een volledig beeld onzer kultuur en van ons
‘Wirtschaftsleben’.
In het jaarboek 1913 zijn aan de orde: Nederland uit aardrijkskundig oogpunt,
onze rechtspraak, bankwezen, handel, nijverheid, verkeerswezen, landbouw,
dagbladpers, techniek, sociale wetgeving, onderwijs, reis-wezen, kunst en
kunstnijverheid, sport, koloniën, statistiek, al welke hoofdstukken bewerkt zijn door
schrijvers, die uit hoofde van hun beroep of betrekking geacht mogen worden met
de door hen behandelde onderwerpen vertrouwd te zijn. ‘Multa’, gelijk men ziet in
een boek van 208 blz., maar ook ‘multum’, want de schrijvers hebben klaarblijkelijk
er naar gestreefd (en zijn er wel in geslaagd), met vermijding van minder beteekenende
bijzonderheden den Duitschen lezers een klaren kijk te geven op wat voor hen ten
aanzien van elk der besproken aangelegenheden wetenswaardig is.
H.S.
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Politieke moraliteit
Door Ph. Kohnstamm.
In het jaar 1864 deed Fruin in een open brief onder den titel, dien ik ook boven deze
regels plaatste, een fellen aanval op Groen van Prinsterer. Het was kort voor den
grooten omkeer in ons staatkundig leven, den overgang van het regieme der
koninklijke ministeries naar het tijdperk van het parlementaire stelsel. Thans staan
wij waarschijnlijk voor een even gewichtige wijziging of eigenlijk zijn wij er al
midden in. Tenzij onze politieke partijen en hun leiders wakker worden en zich
grondig bezinnen, aanschouwen wij den ondergang van het stelsel, waaronder wij
een halve eeuw hebben geleefd, zonder dat iemand vermag te voorspellen waarheen
wij drijven. Onder die omstandigheden verdient het wellicht aanbeveling door den
spiegel van het verleden onzen blik op de kwalen van het heden te scherpen.
‘Politieke moraliteit’, zoo had Fruin den aanval genoemd, waarin hij Groen van
Prinsterer kenschetste als den ondermijner van de gangbare politieke moraal. Het is
natuurlijk onmogelijk hier op de details van het lijvige requisitoir in te gaan; ik
formuleer slechts in 't kort de hoofdzaak. Groen van Prinsterer heeft aan een aantal
aftredende leden van de conservatieve partij nauwkeurig gestelde vragen voorgelegd
omtrent hun
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houding in de schoolquaestie; van het antwoord heeft hij den steun der
anti-revolutionairen bij de verkiezingen afhankelijk gemaakt. Hij heeft zelfs omtrent
gepreciseerde wetsbepalingen een verklaring van hen gevorderd. Aldus heeft Groen,
volgens Fruin, ‘van de verlegenheid, waarin de kandidaten die niet zeker zijn van
hun verkiezing, verkeeren, gebruik gemaakt om hun de belofte af te persen, dat zij
voor een voorstel zullen stemmen, hetwelk zij buiten dien dwang hoogst waarschijnlijk
verwerpen zouden’. Hij heeft ‘ontruste kandidaten in de engte gedreven’; het slot
zal zijn dat ‘de vertegenwoordigers van een partij in de Kamer van een waggelend
ministerie, als loon voor hun ondersteuning, concessies afpersen, die anders nooit
ingewilligd zouden worden’.
Dit stelsel tracht Groen ingang te doen vinden in de plaats van het oude beproefde,
volgens hetwelk de vertegenwoordiger handelt zonder eenige ruggespraak met zijn
kiezers; hij heeft ‘meer acht (ge)geven op de stem van den kandidaat dan op zijn
inborst’, hij heeft het beginsel verloochend, ‘dat de uitstekendste de voorkeur verdient’
dat de volksvertegenwoordiger ‘geen orgaan (is), waardoor ik mij kan uiten; hij is
de man, die mij vertegenwoordigt en dien ik dus vertrouwen moet’. Fruin noemt die
‘handelwijze onbegrijpelijk en niet te rijmen met hetgeen ik betamelijk en plichtmatig
acht’.
Aldus de aanval. Nog eens, alleen om de groote lijn is het mij te doen. In de details
van zijn optreden schijnt Groen mij niet overal gelukkig en voorzichtig te zijn geweest;
ook zijn repliek en dupliek nemen dien indruk niet weg. Maar daarop ga ik hier niet
in, ik houd mij aan de hoofdzaak. Wat heeft nu de discussie omtrent die hoofdzaak
ons heden nog te zeggen?
Allereerst, dunkt me, dat groote voorzichtigheid geboden is bij het verwijt van
politieke immoraliteit. Eer is teer. En al tracht Fruin zorgvuldig den persoon van
Groen te sparen bij den aanval op zijn stelsel, het antwoord van den diep gekwetsten
tegenstander toont
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wel hoe weinig hij daarin is geslaagd. Die voorzichtigheid is dubbel geboden omdat
uit het geciteerde blijkt - en daarop wil ik in de tweede plaats de aandacht vestigen
- dat de meeningen omtrent politieke moraal in een halve eeuw geheel kunnen
verkeeren. Dat de verantwoordelijke partijleider de eischen van het staatkundige
leven beter begreep dan de Leidsche historicus, zal thans vermoedelijk slechts worden
ontkend door hen, die over deze dingen plegen te spreken of te schrijven zonder er
over te hebben nagedacht. De politieke psychologie van den laatstgenoemde in haar
naieve geloof, dat de brave man wel steeds - mits hij, het spreekt vanzelf, niet handele
‘in seinem dunklen Drange’, maar volgens de zienswijze dier ‘middelklasse, die
doorgaans de meest verlichte is’, - den rechten weg zal vinden, ontlokt slechts een
glimlach aan een nageslacht dat al te zeer is gaan beseffen het smartelijk-tragische
en toch onontbeerlijke van den belangenstrijd in de worsteling om, het moeizaam
streven naar een beter en rechtvaardiger maatschappij.
Zoo zullen in dit conflict tusschen Fruin en Groen de voormannen onzer politieke
partijen in theorie wel zonder uitzondering de zijde van den laatstgenoemde kiezen.
Maar hebben zij er ook naar gehandeld? Ziedaar de belangrijkste vraag, die ik wil
vastknoopen aan het ophalen van deze oude strijdherinnering. Een vraag, die ons
midden in het actueele leven plaatst, ja naar mijn overtuiging den vinger doet leggen
op de wond in ons staatkundig leven, die maar niet wil genezen en ons parlement
dreigt te vergiftigen. In 't kort komt mijn diagnose hierop neer. De verantwoordelijke
leiders onzer politiek hebben de leer en waarschuwing van Groen uit het oog verloren.
Zij hebben vergeten, dat de grondslagen waarop een sterke Regeering kan worden
gebouwd, niet moet gelegd worden in onder-onsjes van kamerleden. Maar dat het
de taak is van het volk zich bij de verkiezing uit te spreken over den koers, die moet
worden gevolgd en over de groepen van personen,
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die te zamen naar dien koers het schip zullen hebben te sturen.
Het is een zonderlinge ironie der geschiedenis, hen die zich nazaten noemen van
Groen te zien handelen lijnrecht in strijd met diens fundamenteele inzicht. Als dociele
volgelingen van Fruin verkondigen zij, dat de kiezers moeten prijzen wat de gekozen
heeren wijzen. En wat erger is: zij handelen naar die leer, op een wijze die zelfs Fruin
niet zou hebben gebillijkt. In geheim gehouden overeenkomsten wordt beslist wat
richtsnoer voor het beleid zal zijn in een vierjarig tijdperk. Onbescheiden vragers
worden met een kluitje in 't riet gestuurd. En alleen als resultaat van onderlinge
kibbelarijen - gevolg van de geheime overeenkomst - dringt na jaren tot het
Nederlandsche volk door, wat zijn machthebbers hadden vastgesteld.
Men pleegt zich, ter verdediging van deze gedragslijn, te beroepen op het stelsel
der E.V. Vroeger - zoo zegt men - dwong het stelsel van de toewijzing der districten
aan een candidaat van verbonden partijen tot overleg vóór de verkiezingen. In een
gemeenschappelijk program werd een basis gevonden voor dit overleg, en dit program
werd dan aan de kiezers voorgelegd; het was vanzelf publiek eigendom. Maar thans
eischt het stelsel der E.V. een gescheiden optreden. Ieder komt op uitsluitend voor
eigen beginselen; stembus accoorden zijn niet alleen overbodig, ze zijn in strijd met
den geest van het nieuwe stelsel. Het mooie daarvan is juist dat niemand behoeft te
schipperen, dat niemand een ander naar de oogen behoeft te zien; ‘onnatuurlijke
stembusverbonden’ worden aldus vermeden, de politieke moraliteit verhoogd.
Reeds jaren geleden heb ik herhaaldelijk1) tegen deze drogredeneering
gewaarschuwd. Het schijnt, dat er velen zijn’ - zoo schreef ik in 1917 - ‘die meenen
dat als de kamer eenmaal gekozen is, de verschillende

1) ‘De Schakel’, Mei 1916, p. 77. De Toekomst der Democratie en de oorlog, p. 47, seq. Muusses
& Co., Purmerend, 1917.
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fracties de hoofden maar eens bijeen moeten steken om een gemeenschappelijk
Regeeringsprogramma op te maken, en over mogelijke Regeeringscombinaties te
onderhandelen. Het is duidelijk, dat aldus, al blijven ook alle wettelijke bepalingen
onveranderd, de geest onzer staatsinstellingen tot onherkenbaar wordens toe zou
worden verminkt. Het is immers niet voldoende zekere programma's te kennen, alles
komt op het gezelschap aan, dat men zich voor de uitvoering kiest. Het “zeg mij met
wien ge omgaat en ik zal U zeggen wie ge zijt” (in casu mijn vertrouwensman of
niet) geldt allereerst in de politiek’.
Dat het volgen van dien verkeerden weg het formeeren van parlementaire kabinetten
onmogelijk zou maken en dus op niet minder moest uitloopen dan de débacle van
het parlementaire stelsel, heb ik toen eveneens betoogd. Mijn conclusie luidde: ‘Zoo
zal men dus in de toekomst staan voor het dilemma, of een zoodanige
partijgroepeering reeds vóór de stembus tot stand te brengen, dat er een
Regeeringsmeerderheid kan gevormd worden, of den bestaanden toestand eener
extra-parlementaire Regeering te zien voortduren. Wordt deze, in stede van een
noodmaatregel, een blijvend element onzer staatsinstellingen, dan zullen, daar de
overwegende koninklijke invloed van vóór 1867 wel niet zal terugkeeren, machtige
economische en ambtelijke invloeden grooter aandeel in den gang van zaken erlangen,
dan wij in Nederland ooit gewoon zijn geweest’.
Slechts in één opzicht heb ik mij, helaas, vergist. Naast de ‘economische en
ambtelijke’ invloeden heb ik die van partij-intrigue en persoonlijke gevoeligheden
onderschat. Als ten minste waar is, wat van alle zijden over de moeilijkheden der
kabinetsformatie is gefluisterd, want ook hier tasten wij immers in 't duister.
Maar hoe komt het nu, dat deze invloeden zóó aan kracht gewonnen hebben onder
een stelsel, aanbevolen in naam der politieke moraliteit? Het antwoord vonden wij
reeds in de controverse, die ik boven aanhaalde.
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Fruin, optimistisch aanhanger der verlichting, is overtuigd dat alles voortreffelijk zal
loopen zoo wij maar, zonder hen verantwoordelijk te kunnen stellen, vertrouwen op
de karaktervastheid en onkreukbaarheid van de vertegenwoordigers des volks. Hij
acht het onbehoorlijk, ja cynisch van Groen, dat deze gebruik wil maken van de
‘verlegenheden’ der candidaten bij de stembus, dat hij hen wil ‘vastleggen’ op een
bepaalde gedraagslijn, dat hij er mede rekent dat zij plooibaarder zullen zijn vóór de
stembus dan daarna. Groen, met zijn dieper menschenkennis, ziet in dat dit optimisme
onhoudbaar is. Hij beseft, dat ieder mensch, wij allen, aan verleidingen blootstaan,
al ware het slechts aan die der zelfoverschatting. Hij weet, dat daarom een ieder
behoefte heeft aan den steun, dien het toezicht der publieke opinie geeft, dat het
wachtwoord van alle democratie, ja van alle gezonde publieke leven is:
verantwoordelijkheid, dus openbaarheid. Het is geen cynisme daarmede rekening te
houden; het is veeleer onbarmhartig het niet te doen. En zeker wordt het landsbelang
er niet door gediend. Of is er iemand die betwijfelt dat de partijen ter rechterzijde
het wel spoedig eens zouden zijn geworden wanneer zij in 't publiek verantwoording
hadden moeten afleggen van de redenen, die hen verdeelden? En is niet ook de direkte
aanleiding tot de crisis slechts het gevolg daarvan, dat men afspraken had gemaakt
in het geheim, die men niet geneigd was voor het voetlicht te brengen? Over de
vlootwet was in den verkiezingsstrijd van 1922 nauwelijks gerept. Hoe het volk
daarover denkt, kon - ondanks het petitionnement - niemand zeggen. Maar van tweeën
een: of de Vlootwet-politiek wordt gedragen door de overtuiging van de meerderheid
van ons volk. Dan was oplossing van de crisis door kamerontbinding het eenige en
afdoende middel. Of ons volk verwerpt die politiek, dan is het ergerlijk misbruik van
macht, - nog wel in zóó ernstige tijden als deze - den weg naar een krachtige
Regeering te blokkeeren door als conditio
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sine qua non vast te houden aan een programpunt, dat toch niet verwezenlijkt kan
worden.
Hoeveel zuiverder, hoeveel conscientieuzer is in dit alles de Engelsche praktijk.
Wanneer Baldwin tot de overtuiging komt niet te kunnen regeeren zonder een
maatregel waarvan in den verkiezingsstrijd met geen woord is gerept, dan brengt hij
liever een groote meerderheid in gevaar, dan het hem toevertrouwde mandaat
eigenmachtig op het politiek meest belangrijke punt te wijzigen. Men heeft in onze
pers die houding roekeloos genoemd; die veroordeeling treft hem die haar uitspreekt,
niet hem tot wien zij is gericht. Niet behoud van de macht voor eigen groep, maar
zuiver houden van de grondwettige democratie wordt ginds als het meest
noodzakelijke gevoeld. En, komt dan geen regeeringsmeerderheid uit de stembus,
dan gaat men geen afspraken en accoorrden treffen, waarvan men de kiezers onkundig
heeft gelaten. Een gemengd Ministerie, een gemeenschappelijk progran, waaraan
men van weerszijden gebonden is, kan naar Engelsche opvatting alleen tot stand
komen door een nieuwe kiezersuitspraak; niet uit geheime overleggingen. De publieke
zaak eischt licht en publieke behandeling. Omdat de leiders van 1922 dat niet hebben
begrepen is het kabinet van 1922 niet alleen ‘in onvoorzichtigheid geboren’; het is
getroffen door de nog zwaarder en zeldzamer straf: van niet te kunnen sterven, terwijl
het reeds lang niet meer kan leven.
In stede van in de leer te gaan bij het eenige volk, dat getoond heeft de
zelfbeheersching, ook in den politieken strijd, te bezitten, die voorwaarde is van
slagen voor het zoo uiterst moeilijk te hanteeren parlementaire stelsel, gedragen wij
ons, na een halve eeuw van oefening, als de jongste en politiek meest achterlijke der
zich zelf regeerende volkeren, onze Oostelijke nabuur. Hetzelfde partijgekonkel,
dezelfde opzienbarende verrassingen en halve onthullingen, dezelfde onzekerheid
omtrent wat zich afspeelt achter de schermen.
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‘Naar wij vernemen’ is aan de Koningin de raad gegeven met verbreking van de
bestaande partijkaders over te gaan tot de vorming van een ministerie, dat zich herstel
van het begrootingsevenwicht tot taak zou stellen met een beroep op allen, die
begrijpen dat met achteruitzetting van al wat de partijen verdeelt, hier een weg moet
gevonden worden, die er zal zijn als de wil er is. ‘Naar verluidt’ hebben de oudste
en meest ervaren staatslieden van rechts en links aldus geadviseerd. Maar wij
vernemen niet, wie de zware verantwoordelijkheid draagt, dat dit advies niet kon
worden opgevolgd. Wie heeft geweigerd en op welken grond? Was er niet een aantal
mannen in Nederland te vinden, al of niet uit de bestaande partijen, die in staat en
bereid waren een werkelijk bezuinigingsplan - niet wat groote woorden op papier,
weder los gelaten voor met de uitvoering is begonnen - te ontwerpen en dit voor te
leggen aan het Nederlandsche volk? Toch ware dit de eenige weg geweest om tot
normale, parlementaire verhoudingen terug te komen.
Of is men er als van een axioma van uitgegaan, dat zulk een poging toch zou zijn
mislukt, dat de bestaande partijorganisaties zich sterker zouden toonen dan de
nationale nood? En dat dus een beroep van Kroon en Kabinet op de kiezers tot steun
voor een weloverlegd bezuinigingsplan, dat bezuinigt over de geheele lijn, reeds bij
voorbaat tot mislukking zou zijn gedoemd? Ik voor mij durf helaas niet verzekeren
dat het anders zou zijn uitgekomen. Want ik weet hoe krachtig de invloeden zijn, die
de gezonde ontwikkeling van ons staatkundig leven in gevaar brengen. Naar de mate
van dien invloed rangschik ik ze aldus: Vooreerst, het stelsel van E.V., theoretisch
volmaakt en principieel juist, maar dat hooge,1)blijkbaar

1) Ik wil daarbij in 't midden laten of dit in elk geval door Kamerontbinding had behooren te
geschieden. In abstracto ongetwijfeld wel; maar wegens den noodtoestand, die tot uitersten
spoed maant, ware hier m.i. een uitzondering mogelijk geweest, als de Tweede Kamer althans
het beroep op de kiezers niet noodzakelijk had gemaakt.
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al te hooge eischen stelt van politieke rijpheid aan de kiezers en nog meer aan de
leiders. In de tweede plaats, de antithesepolitiek, erfenis van den onzaligen
schoolstrijd, de schuld gelijkelijk van rechts en links, die de partijorganisaties althans
ter rechterzijde samengeklonken heeft met het sterkste motief dat tot menschen
spreekt. En die daardoor zelfstandige kritiek en de vrije bewegelijkheid der kiezers
smoort, aan de partijleiders een machtspositie geeft, veel bedenkelijker dan de invloed
op de samenstelling der lijsten, die door buitenstaanders altijd als het groote euvel
wordt genoemd. Eindelijk als de sterkste van alle, de moreele inzinking in gansch
Europa door den oorlog en den ‘vrede’. En als gevolg daarvan de onzinnige
‘defensie’-politiek, die met handen vol het geld verkwist aan maritiem en militair
speelgoed en de groote kansen, die wij, juist in dezen tijd, uit cultureel en nationaal
oogpunt in Indië hebben, ongebruikt laat passeeren in onze onmacht tot werk in
grooten stijl. Een boek als Nieuwenhuis' Opvoeding tot autonomie wijst aan de hand
van het Amerikaansche voorbeeld in de Philippijnen zoo duidelijk den weg, dien wij
zouden hebben te volgen1). Maar wie van onze Christelijke staatslieden heeft
Christelijk geloof genoeg om het met God op dien weg te wagen?
Uit mijn kenschetsing een rangschikking van de factoren, die de crisis onoplosbaar
maakten en dus doen voortduren, blijkt reeds dat ik weinig verwacht van dezen of
genen maatregel. ‘Men, not measures’ geeft aan, wat ons ontbreekt. En dan het eerste
woord niet genomen in de beteekenis die velen er thans zoo gaarne aan hechten. De
roep om den sterken man leidt slechts tot krachtsvertoon, met sterken nadruk op de
tweede helft van dit woord. De werkelijke kracht van een volk, althans een in vrijheid
levend volk, huist niet in enkele

1) Ik hoop op dit uiterst belangrijke boek binnen kort in Onze Eeuw uitvoeriger terug te komen.
Hier is het daartoe niet de plaats.
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leiders. Al acht ik hun taak en invloed waarlijk niet gering, ik zie maar al te duidelijk
dat zij niets vermogen, wanneer niet een geest van samenwerking, eerbied voor
anderer overtuiging, bereidheid tot offers, tot verzaking van eigen wenschen vaardig
is over de groote massa.
‘Geven en nemen’ heeft een slechten klank. De stuurlui aan den wal plegen er
staatslieden een verwijt van te maken. De politiek heet te staan op een laag moreel
peil, omdat zij zonder compromis niet kan leven. Ach, hoe veel koppigheid, hoeveel
ijdelheid, hoeveel kleinheid gaat er vaak schuil achter de leuze der beginselvastheid.
‘Geven en nemen’ is integendeel de politieke deugd par excellence, zoo zij naar
behooren wordt toegepast. Zij is dan het zoeken van de gemeenschap, van de eenheid,
op al die terreinen die uit hunnen aard gemeenschappelijke regeling vereischen. Die
politieke deugd kan daarom niet ons geheele leven beheerschen; er zijn gebieden,
waar het persoonlijke opklimt boven de gemeenschap. Maar: Wee het volk en zijn
leiders, die niet in diepen ernst en met volle bewustheid er naar streven die deugd te
betrachten op het publieke terrein. Die blijven staren op het ‘beginsel’, dat hen scheidt,
ondanks den nood die tot eenheid maant. Die de hand tot samenwerking weigeren
in hooghartigheid en eigengerechtigheid, wanneer alleen uiterste krachtsinspanning
in een ontredderd werelddeel het ernstigste gevaar kan keeren.
Robespierre's woord: Vivent les principes, périssent les colonies, toont niet slechts
een tekort in staatkundig beleid; het verraadt, wat erger is, een slap staatkundig
geweten. Zelfs, wanneer de beginseltrouw oprecht gemeend is; hoeveel te meer, als
er, hetzij dan vol of half bewust, persoonlijke motieven achter schuil gaan.
Een volk heeft de leidslieden die het verdient. Niemand kan het helpen, als het
niet den wil heeft zichzelf te helpen. Daarom past niet een verwijt aan bepaalde
personen. Wij allen schieten te kort, want niemand bezit de zedelijke kracht, die tot
volgen dwingt. Wij staan voor een ongekend tekort op onze begrooting,
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een economische inzinking van ons achterland, die generaties zal duren. Koloniale
ontwikkelingen bereiden zich voor, die over onze toekomst in Indië definitief zullen
beslissen. En wij handelen niet, wij overleggen zelfs niet; wij kibbelen slechts.
Ik ben diep bekommerd over ons volk, en zijn donkere toekomst.
Amsterdam, 10 Januari 1924.

Naschrift bij de Correctie.
Nu ik de drukproeven ontvang is juist de interpellatie Troelstra behandeld. Maar zij
heeft niets nieuws geleerd. Dezelfde geheimhouding, hetzelfde tekort aan
verantwoordelijkheidsbesef. Althans de schijn ervan, want niemand weet welke stille
krachten achter de schermen werken? Waarom thans zonder de Geer, de politiek
gevolgd kan worden, wier afwijzing in Augustus dezen tot aftreden noopte? Waarom
in October alles op haren en snaren moest gezet, terwijl nu blijkt, dat men,
desgewenscht, ook wel anders kan? Waarom drie kostelijke maanden zijn vermorst,
en wat erger is, overal in het land verbittering en achterdocht is gewekt?
En het eenige lichtpunt, het slot der Regeeringsverklaring, schijnt door de discussies
weer verduisterd.
Eerst de Memorie van Antwoord op Hoofdstuk I, zoo heeft de Minister ons
toegezegd, zal het gewenschte licht geven. Zal zij ons werkelijk het bewijs brengen,
dat de nationale nood de nationale ondeugden doet zwijgen? Dat er gestreefd wordt,
met ernst gestreefd, naar gemeenschappelijk handelen?
Laat ons afwachten, maar mijn vrees is groot.
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Emma Holm
Door Albertine Draaijer-de Haas.
Hoofdstuk I.
- Weer stond Emma Holm voor 't raam van de kleine wachtkamer.
Haar blik was starend gericht op 't donk're water; in de drukke beweeglijkheid van
de Amsterdamsche grachten aan weerszij werd geen oogenblik haar aandacht
betrokken.
Ze staarde in een tijdlooze verdooving en bezon zich op het alom tegenwoordige
en haar vervullende feit, dat één jaar precies geleden zij hier ook stond en wachtte...
Als een beeld buiten zich om zag ze zichzelf op dien dag.
Weifelend was ze ook toen gegaan, de voeten zacht op de met lood beslagen treden
der trap, die 'n dof geluid opgaven. Boven hadden de vele deuren met witte
naamplaatjes haar verwondering gewekt; overal daarachter zoo'n deur was een
kantoor, een apart leven.
De donkre deuren leken haar nog steeds gezichten met één enkel, gewichtig oog.
Hoe beklemd en verschrikt had ze voor dat eene gestaan met den naam: Kuppers.
Die naam, voor welken zij was aanbevolen.
Hoe klein had ze zich toen gevoeld: een weduwe, die werk komt zoeken......

Onze Eeuw. Jaargang 24

109
Dat weduwe-zijn voelt men soms inplaats van een recht op deernis, als een gebrek......
men schaamt zich ervoor als de kreupele voor zijn been.
Alleen voor een kreupele wijkt men altijd wat uit; een weduwe wordt als iets
lastigs, zelfs voor de eigen familie, beschouwd.
De uitgever Kuppers had door de wederzijdsche kennis, die dit bezoek had
bemiddeld, al veel van haar gehoord en trouwhartig had ze hem op zijn speurend
vragen zitten vertellen van haar leven: van Willem, haar zwakken man, die griep had
gehad en plotseling was gestorven en van de twee kinderen, waarvoor ze zorgen
moest.
De uitgever had vlugge, snel begrijpende woorden gehad; zelfs had hij haar hand
gedrukt, toen er onwillekeurig tranen welden, tranen die er altijd waren, sinds het
einde van haar jeugd.
's Avonds toen zij van dat eerste bezoek in Haarlem terugkeerde, had er thuis een
dikken brief gelegen van hem aan haar. Een brief vol nuttige wenken, die bovendien
't verlangde vertaalwerk beloofde, meisjesboeken die hij wilde uitgeven en die hij
haar zou opdragen te vertalen.
Er waren de volgende dagen meer brieven gekomen, weinig meer handelend over
't vertaalwerk: brieven die vertrouwen vroegen en zelfs vertrouwen gaven.
In iederen brief had hij van zijn eigen leven verteld en van zijn eenzame jeugd,
toen niemand hem begreep.
Ook sprak hij van haar vaderlooze kleinen, van de genegenheid, welke hij voelen
moest voor deze kinderen.
Dàt waren woorden, die balsemden, woorden die de pijnlijke stip midden in heur
wond heelde.
De uitgever had haar in die eerste weken korte bezoekjes gebracht. Er was toen
iemand in Haarlem, met wien hij zaken deed; na afloop liep hij dan even bij haar
aan.
Hij had een groot behagen gehad in haar huishoudinkje. - Wat een popperig
gedoetje! had hij wel eens uitgeroepen en geglimlacht terwijl hij zelf, breed en zwaar,
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het lage, kleine suitetje met zijn oogen mat en lachte naar de kinderen en naar haar
zooals ze een oogenblik tusschen de kinderen inzat.
Dan was ze weer bij hem gaan zitten in de voorkamer, zij op 't rose canapeetje,
hij in de rose crapaud. Tusschen de stemmen van de kinderen in ging hun gesprek.
Zijn vriendschap was inniger geworden, vol vaderlijke zorgen. Indien hij niet
getrouwd was, zou zijn vriendschapsgevoel liefde zijn, had hij haar eens uitgelegd.
Doch hij wàs gehuwd en zij konden niet trouwen...... Althans voorloopig niet.
Zijn zoon was een opgroeiende jongen, bijna een student, zijn dochter ook al een
meisje van vijftien; die moest een goed huwelijk doen: rijk, want zijn ouders waren
ook rijk geweest. Het was zijn plicht dat kind weer terug te brengen in zijn
oorspronkelijken stand. De levenskansen van zijn kinderen mocht hij uit egoisme
niet verminderen.
Emma Holm zelf had hem aangestaard, nam alles aan als spreuken, die plotseling
voor haar werden gesteld en toen had ze naar zijn vrouw gevraagd.
Zijn vrouw? had hij dat nog niet verteld? Zijn vrouw hield niet van hem, had hem
genomen zooals zooveel vrouwen dat doen: om getrouwd te zijn. En omdat hij wat
fortuin had.
Emma Holm herinnerde zich nog de wuivende handbeweging, terwijl hij deze
dingen zeide. Alsof het bestaan van zijn vrouw daarmee werd weggewuifd naar een
achtergrond.
Ja, zijn vrouw had een weerzin jegens hem; ze hield van een ander soort mannen,
meer mannen van de wereld, chique mannen die hun kleeren mooier droegen, die
niet zulke werkezels waren als hij.
Hij leefde als een kluizenaar; zijn vrouw ging naar alle concerten en comedies.
Nog staarde de acht en twintigjarige Emma Holm op deze feiten; de indrukken
warden dooreen, als zij zich een voorstelling wilde vormen van deze vrouw,
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die geen liefde meer had en toch haar man bond.
Ontzet van medelijden had ze hem aanschouwd. Doch hij lachte weer snel, zóó
erg was 't ook weer niet; hij had geleerd te leven zonder geluk. Maar nu had hij haar
gevonden.........
Zij beiden moesten nu vrienden zijn, had hij haar uitgelegd; een goede vriendin
moest zij voor hem worden. Nu er geen liefde tusschen hen mocht bestaan......
voorloopig niet......
Zij had haar hand uitgestrekt, hij greep die en kuste ze vurig en met eerbied.
Toen was er in haar hart een vreugd opgerezen, die zij niet meer in zich wist.
Hij, deze ernstige, goede man had haar lief en, o schoonste wonder, haar kinderen
had hij lief!

Hoofdstuk II.
Ze stond er nu weer in diezelfde kleine spreekkamer, in roerlooze houding voor het
venster, terwijl al die wisselingen van het afgeloopen jaar als een beweeglijk wezen
heen en weer flitsten in haar herinnering. Ze wachtte al een half uur.
Ja, ja, dat alles was nu een jaar geleden. Het was opnieuw één Mei geworden.
Ze had eigenlijk niet weg gekund want Klaartje was vannacht weer onrustig
geweest, van slapen was bij haar niet veel gekomen. Maar het verlangen naar hem
was toch niet te weerstaan geweest thuis. En alsof er een geheime macht was, die
wilde helpen, had de oude mevrouw naast de deur Frederik en Klaartje op visite
gevraagd: er waren nieuwe schelpen in haar tuintje gestort en de kinderen mochten
de allermooisten er uit komen zoeken.
De dag was als de vorige Meidag, alleen was er niet zooveel licht en zon als toen.
Vanmorgen bij 't wakker worden had deze dag een vervulling geschenen, een eindpunt
van al het wachten op zijn steeds zeldzamer
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brieven. Nu zou het plotseling om kunnen keeren, een vol jaar kenden ze elkander;
het was toch een plechtig feit! En dat, terwijl haar familie nog van niets wist:
‘geheimhouding, zooveel mogelijk’, het was zijn steeds keerende vraag.
Ze moest die belofte houden, al was het moeilijk tegenover Charles, haar broer,
dien goeierd, den eenige van de familie, die het kleine pensioen wat aanvulde en
dien ze zoo gaarne ontheven had van zijn bezorgdheid in haar toekomst.
Emma Holm zuchtte, haar tengere boezem bewoog snel en licht bij 't hameren van
den hartslag. Het gespannen droomen op het grauwe grachtwater werd plotseling
onduldbaar. En bezadigd met rustige bewegingen in tegenspraak met haar jeugd,
haalde ze den stoel wat naar zich toe en zette zich in de statige rust van een bedwongen
zenuwgestel voor het tafeltje. Daar was weer vlak tegenover en dichtbij de kaart van
Nederland en getrouw gleed haar oog terzij, naar het kleine Zutfen, waar haar ouders
hadden geleefd en waren begraven.
Doch nu vlug moest ze een anderen kant opkijken, want dadelijk welden tranen,
als in dien eenen terugblik het ouderhuis opdoemde met vader en moeder, wier
trouwhartigheid en menschenliefde verraden leken door wat hun kinderen in 't leven
ervoer: Charles, ongelukkig met zijn heerschzuchtige vrouw, Greta, haar eenige
zuster, onverzorgd rondzwervend, beurtelings hier of daar hulp-in-de-huishouding,
met den last immer dat zij domineesdochter was en zich verstoutte eenige
standsgevoelens te bewaken en zij - moeder van Frederik en Klaartje - weerloos zelf
in deze liefde, die al haar levenskracht nam.
De trieste pijn van mislukking rondom schrijnde en onmogelijk werd het verblijf
op den rustigen stoel.
Als een gevangene stond ze nu weer voor 't raam en tuurde. Het duurde dezen keer
wel héél lang...... Ze had hem toch geschreven, dat ze hem verrassen wilde......
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Was er nu dringend werk of deed hij haar opzettelijk zoo lang wachten? Om haar
gevoel te temperen, te matigen? Want vriendschap mocht geen liefde worden.....
Althans voorloopig niet.
Ja, ook dat dubbele in haar: vriendschap, die allang liefde was en liefde, die op
wantrouwen geleek.
Wantrouwen en onweerstaanbare liefde.
Een rilling doorvoer haar; passen naderden.
Ineens rechtte ze haar rug, uit haar taschje nam ze een klein spiegeltje en bekeek
zich vlug en intens.
Och, och, wat had dat haasten van morgen vroeg - omdat ze immers uit haar
huishouding wegbrak, de kinderen op visite gingen en er van alles te beredderen was
- haar een afschuwelijke kleur gegeven, felroode vlekken op de jukbeenderen, die
den laatsten tijd uitstaken; mager werd ze.
Met een schrik bedacht ze zijn woorden, een van zijn uitspraken - een knappe
vrouw zonder distinctie is niets voor mij Haar mond vertrok ze, alsof 't een mekaniekje was, heen en weer dat hij uit zijn
moeë plooi zou komen. Ze lachte tegen zichzelf in een snelle grimas en zoo raakte
dan toch haar gezicht uit den neerslachtigen druk, die in haar jonge trekken wel leek
verstijfd.
Een snel gerucht van voeten klonk; de deur kraakte.
En ineens was het vertrek vol van een vlugge, lichte stem, die woorden praatte
van drukte, altijd overstelping van werk.
‘Ja, ja’, ze lachte hem toe. Zijn woorden drongen als immer niet tot haar door; ze
hoorde slechts zijn stemgeluid en zag hem voor zich staan.
‘En met jou, hoe is 't met jou en met Frederik en Klaartje? Praat ze nu al wat beter?’
Hij bukte zich, hij keek in haar oogen; zijn oogen gleden haar zachte en nog zoo
kinderlijk gevormd gezicht langs, tot zij bleven rusten in de hare.
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Alsof een stroom zijn eindelijke bedding vond, vloeide de blik van mevrouw Holm's
oogen in de zijne over. En in dien somber-zachten blik leek haar heele bestaan
verzwonden: haar kinderen en haar zware levensstrijd.
‘Niet kussen’, zei hij waarschuwend.
Want hij zag dien drang weer in haar komen.
‘Nee’, antwoordde ze als een gehoorzaam kind, ‘ik zal sterk zijn’.
‘Sterk-zijn’. De uitdrukking had hij haar geleerd in een van zijn brieven. Hij
meende er mee, dat zij zich bedwingen zou in liefdesuitingen: een moreele wet, die
zij beiden zich hadden te stellen.
Ze praatten nog wat over dingen, die er niets toe deden en nog altijd dacht hij niet
er aan, dat het de verjaardag was van hun kennismaking: ‘hun band voor 't leven’.
Ze dorst er haast niet aan herinneren want ineens leek het haar in zijn drukke, almaar
doorpraten, als vreesde hij de stilte en in het voelen naar zijn horloge in de vestjeszak,
dat hij echter niet greep om er op te kijken, als drong hem zijn werk en had hij geen
tijd over voor andere gedachten.
Beklemd, daar hij nu eindelijk het horloge over den rand van de vestzak kantelen
deed, bedacht Emma: had ik al eerder op moeten staan?
Ze rees op langzaam en talmend. De groote treurigheid, die ze voelde, als ze weg
ging en hem, den sterke aan wien ze haar wankelen, weifeligen wil zoo gaarne bond,
weer missen moest, vloeide als een lam makend vocht door haar leden. Ze stak haar
hand uit en vlug strekte hij de zijne.
‘Wat heb je toch prachtige oogen, kind’. Hij meende wat hij zeide en hij zeide het,
omdat zij nu toch wegging.
Het weduwtje daalde weer de trappen af, de loodbeslagen treden, waarop haar
voeten dof klonken. Een diepe teleurstelling deed zwaar haar beenen slepen...... Nu
weer naar huis.
Langs de boomenrij op de Prinsengracht liep ze voort, in het water spiegelden de
ijle kruinen; zij bezon zich
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haar vreugd van dien morgen: dat 't op hun jaardag mooi weer had beloofd te worden;
de temperatuur was tegen den middag heel zacht geworden, de volle zomer leek zich
plotseling te hebben ontplooid. Vroolijke kinderen naar de middagschool gaand,
kwamen haar voorbij; Frederik was nu ook op weg; in haar verbeelding zag ze Klaartje
in 't buurtuintje, en in haar starenden blik was het, of daar op het klinkerpad langs
de Amsterdamsche gracht als werkelijk gebeurend haar kindje trapte door de blonde
schelpen......
En nu sneed een pijn om dat kindje, dat ze verlaten had, haar door de ziel; de
ongewone warmte klemde plotseling rond haar hals, een benauwing steeg naar haar
keel: een bedelares leek zij zichzelf, die was weggestuurd, een bedelares die moeder
was.
Kinderen schuurden met hun schooltasschen langs haar; een scherp zonlicht was
voor haar voet, het grachtwater schommelde zijn flikkerende vlakken heen en weer,
heel het vroolijke ongestoorde straatleven leek een blij complot doch waar zij buiten
stond. Dit was nu de dag, waarnaar ze als naar een verhoopte levenskentering had
uitgezien en die ze geschonden mee naar huis nam.
Ze worstelde met haar leed, strompelde voort in driftige, soms struikelende en
ongelijke passen. Door de benauwing der onnatuurlijke warmte van al haar denken
ten slotte leeg gestroomd en alleen bedacht uit dien zwaren druk van leed dat ééne
voornemen te redden, dat plotseling een gewichtig en belangrijk besluit geleek: voor
de kinderen wat mee te brengen. Hoe mislukt de dag ook was: chocolade voor de
kinderen moest er zijn.
Zoo drentelde ze voort naar de electrische tram, door de stekende Meizon geplaagd,
even moe van den slapeloozen nacht als van het vooruitzicht vanavond nog urenlang
te moeten vertalen - tot ze met een schrik bedacht: ook over het werk was niet gepraat.
Geen nieuw boek had hij in 't vooruitzicht gesteld en zij werkte aan het laatste......
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Och, och wat viel alles tegen, wat had ze weinig genoten van haar verrassing hem
te zien op den eersten jaardag van hun ‘levensverbond’. Het woord was van hem,
zoo'n mooi woord.
Geluk was er voor haar niet in geweest, alleen het verdriet hem weer opnieuw te
moeten missen.
Toen de tram weggleed, was ze zoo moe, dat in het sluiten harer oogen al die
teleurstellende gedachten als een te groote last van haar afvielen en in een suizende
halfbewustheid, vermengd met de schuivende beweging der voortglijdende tram,
wist ze niets dan een weldoende duisternis, die haar omsloot, die haar een oogenblik
beschermend voortdroeg. Tot ze eindelijk schrikte van iets blijs, een vonk die in het
donker gleed; niet meer het: geen leed, doch iets goeds, een liefkoozing - ‘wat heb
je toch prachtige oogen, kind’.
Ze werd wakker, dàt had hij toch gezegd.
Het zinnetje bleef bij haar, zong in haar.
Haar tengere rug was weer strak aangetrokken, tot zijn zeer rechte houding, toen
ze in Haarlem den langen weg naar huis begon.
Om drie uur kwam ze bij de oude mevrouw, zat ze een oogenblik in het frissche
nette tuintje, dat als een gepoetst ding blikkerde in de zon.
In de schaduw van een ribesstruikje speelde Klaartje in de nieuwe, nog ongebroken
schulpen als tusschen allemaal speelgoedjes.
‘'t Is, of 't kind heel den dag op u heeft zitten wachten’, zei 't oude mevrouwtje,
‘en slapen wilde ze niet’.
‘Dat kan nog net even’. De stem van Emma Holm met altijd iets weifeligs en
vragends er in, klonk dof, ‘'k bedank u toch zoo’ zei ze en de hand van 't kleine
mevrouwtje nemend, drukte ze die in een onwillekeurige beweging even tegen haar
hart.
‘En Frederik?’ vroeg Emma.
‘Ik heb nooit last met hem maar toen hij even thuis wat halen moest, waren met
Coba dadelijk de poppen aan 't dansen’.
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‘Ja, ja’ zuchtte de moeder, ‘Frederik wordt lastig en soms stout’.
Klaartje sliep al, toen Emma haar in 't bedje legde.
Het suitetje beneden gaapte haar aan met 't leege gezicht van iemand, die zich
verveelt; het rose canapeetje, de rose crapaud behielden door iedere stemming heen
hun dierbare beteekenis.
Vlug schoof ze de inktpot op de gladde tafel. Vóór kwart over vier kon ze nog een
uurtje vertalen.
Misschien kon ze dan vanavond nog bij tijds naar bed komen. Want de
begeerlijkheid danste voor haar uit: naar bed en daar uithuilen in lange snikken, die
niemand 's nachts meer hooren kon.
De tranen kwamen al, terwijl ze 't bedacht, maar ze droogden vanzelf, verdwenen
stil als gasten, die op een ongelegen oogenblik binnen komen, haar hand zette zich
al in beweging tot vertalen gereed.
En na den eten, toen ze met Frederik de verplichte bladzijden gelezen had - want
hij las altijd nog zoo weinig vloeiend - en het briefje beantwoord had van klachten,
dat hij twee morgens achtereen te laat was gekomen, legde ze opnieuw op de leege
tafel de groote vellen neer.
Tot twaalf uur dien avond zat Emma Holm te vertalen; op een hard gestookt vuur
dat de machine snel doet loopen, geleken haar wangen met de twee roode, scherpe
vlekken; dit vuur joeg haar schrijvende hand immer sneller voort.
Dieper werd langzamerhand de rechtopstaande rimpel tusschen in de fijngestreepte
wenkbrauwen, die daar overigens een vaste plaats was gaan innemen van het
oogenblik dat ze 's ochtends, moe nog, de oogen opendeed en de stemmen der
kinderen vernam.

Hoofdstuk III.
In het kleine keukentje stond mevrouw Holm te strijken. Coba, 't dagmeisje, kind uit
groot gezin, mocht elke week een middag haar moeder helpen.
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Het loon, dat mevrouw Holm gaf, was klein; bovendien bleef ze er hardnekkig
vleeschlooze dagen op na houden, een overblijfsel uit den oorlogstijd, waarop geen
vredesbesluit eenigen invloed had kunnen oefenen.
Tegenover het loon en de zuinige kost hielden de vrije Zondag en de vrije
Woensdagmiddag het evenwicht.
En langzamerhand was voor Emma Holm die Woensdagmiddag ook iets
aangenaams geworden, waarvan ze geen afstand meer zou willen doen.
Het was wel eens een verkwikking een middag lang Coba's stem niet te hooren,
niet haar sisgeluiden waarmee ze al Klaartjes gedragingen begeleidde en die de scala
van hoogste goedkeuring tot scherpste afkeuring vertolkten.
...chsz of szch......: bewondering als Klaartje zelf een hooge toren van blokken
bouwde en die met een moedwilligen duw weer vallen deed.......a...... sju! als Frederik
met tuinvoeten haar keukentje instapte. ......sss...... als de veertienjarige uitblies van
haar lievelingswerkjes: dweilen en schrobben.
En een korte sis, als ze emmers water neerwierp op het kleine bordesje voorin 't
tuintje, dat dien watervloed niet zoo vlug verzwelgen kon en ze in de heimelijke
verrukking van kind, dat te weinig gespeeld had in haar jeugd, het overtollige water
zich vrije wegen zag banen in het tuintje om ten slotte haar officieele misnoegen te
uiten met een naar binnen gezogen: s, nauw hoorbaar deze en dan ook, in haar overig
onheil stichten, weinig hinderlijk.
Elke week was voor Emma Holm zoo'n strijkdag een geestelijke bevrijding. Wat
vroeger in haar jongemeisjesjaren een wandeling naar buiten was, of later in de
huwelijksjaren met den postcommies Holm de singelwandelingetjes na afloop van
zijn dienst, dat waren nu de bevrijdende Woensdagmiddagen. Regel moest er
bovendien zijn; anders hield ze 't niet vol: twee kinderen van een inkomentje als 't
hare.
Mevrouw Holm's gedachten dwaalden rustig rond,
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terwijl de gladde strijkijzers over 't goed gleden. Ze was heel kalm en gelukkig
gestemd.
Geheel onverwacht had ze gisteren van hem een langen brief gekregen. Van
verontschuldiging, dat hij haar dien eersten Mei had laten gaan, alléén; een ander
maal kwam hij bij haar eten, vierden ze den dag met haar kindertjes. ‘Zijn vrouw
hield zich wat beter den laatsten tijd’, schreef hij nog; ‘het was tenminste mogelijk
zoo voort te leven. Totdat’......
Hij was dus niet stééds zoo ongelukkig, de arme stakkerd, de arme schat.
Mevrouw Holm's strijkijzer vloog heen en weer bij dit overdenken en in haar keel
was een zacht zwellend gevoel, dat als een golf uit haar hart naar boven rees.
Het was nu eind Mei en in den loop van Juni moesten ze nog eens een dag hebben
zooals die zomerdag van 't vorig jaar. Ook dezen wensch uitte hij nog.
......Toen zij beiden na langen strijd zich hadden losgemaakt van alle vooroordeel,
van allen plicht en zij als kinderen een dag naar buiten waren gevlucht...... jong door
liefde, die alle verleden uitwischt...... En in dit heele vergane jaar, dat niets had
gebracht dan lange tusschenpoozen van brieven, en de brieven zelf, die altijd over
uitstel van zijn bezoek handelden, was de herinnering aan dien dag buiten, voor haar
geweest als voedsel, waarop zij teerde, waarvan zij haar schamel leven voort had
gezet.
Deze dag, waarop mevrouw Holm waschgoed aan 't strijken was en 's avonds,
soms 's middags al, het linnengoed verstelde, was ook altijd een prettige voor de
kinderen.
Er vielen niet alleen uurtjes tusschen in, dat moeder een spelletje met hen deed
maar 't was ineens veel vrijer, veel ruimer en luchtiger in huis; ze hoefden niet stil
te zijn, als anders wanneer de suitedeuren waren gesloten, omdat moeder in de
voorkamer te vertalen zat en ze door een kier het heele rose kanapeetje bedekt zagen
door papieren.
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Toen Frederik uit school de voordeur inkwam en de strijklucht rook, juichte hij en
vloog naar de keuken, waar het feestelijke al aan den gang was!
Het was ook zoo gezellig in dat keukentje. Frederik ging aan den eenen kant van
de tafel zitten, Klaartje klom op den tweeden keukenstoel. In de keuken hadden de
stoelen sporten; zij zetten daar de voeten op; hun kin hing soms op de knieën.
Tusschen hen in lag het eene uiteind van de strijkplank op de tafel, het andere steunde
op de aanrechtbank.
Er was ook zooveel te zien! Hoe dat gladde, zware ijzer schaatsen reed over 't
glanzende goed, met zijn punt de plooitjes indrong van Klaartjes jurkjes en dan weer
heengleed over heele rijen slordige rimpeltjes, die ineens weggeperst glad werden
als een ijsbaan.
En dan moeder, die praatte tegen de ijzers.
‘We zetten jou maar weer op stal’, zei ze als een ijzer te koud geworden was en
dan werd het met een flinken smak in de platte pan op de kachel gezet.
‘Fop je me nou?’ vroeg ze wel eens als een ander niet heet genoeg bleek.
Het was een spannend oogenblik voor de kinderen, als moeder het ijzer dicht bij
haar wang hield, omdat je wist, hoe heet zoo'n ijzer was......
De kinderen kenden hun moeder op zulke middagen vroolijk, wanneer ze uit
zichzelf druk praatte, alles opmerkte of stil, wanneer ze alleen antwoord gaf op
vragen, die zij deden.
Wanneer ze stil was, klonk haar stem dof, dan was ze heel lief en zacht en kuste
hen inplaats van te antwoorden op alle vragen.
Het strijkgoed stapelde zich op, het werd al een witte berg. Emma Holm was
vroolijk; alles vlotte vanmiddag en gister zijn brief, ja, dat gaf moed!
‘Het was mogelijk zoo voort te leven. Totdat......’
Het heete ijzer werd weer dicht bij de wang gehouden en twee paar angstige
kinderoogen keken in roerlooze stilte op. En in een evengroote roerloosheid schouwde
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Emma Holm in dit oogenblik op eigen gedachten en dorst ze - als uit verboden laden
gehaald - zinnen zich herinneren, die handelden over zijn vrouw. De gedachten aan
de vrouw van den uitgever hadden allengs ontzagwekkende vormen aangenomen.
De onbekende boezemde haar 't gevoel in, dat evenveel eerbied was als schrik,
evenveel vage vrees als durfloos medelijden.
Langzamerhand in dit hechter en sterker worden van haar eigen liefde, die haar
geheele uiterlijk leven begon te overwoekeren als hij haar geest en ziel scheen te
verpletteren in zijn zwaren en durenden druk, kwam de natuurlijke weerstand van
dezen toestand opdoemen in het beeld, dat deze vrouw dan ook de schoonheid zelve
moest zijn. Onmatige voorstellingen van elegantie, van begaafdheid en verfijning,
kortom van een ongemeene bekoring konden zich van haar verbeelding niet meer
losmaken als om haar lijden te motiveeren, er een bestaansgrond en een begrijpelijk
tegenwicht voor te vormen.
‘Moeder’ zei plotseling Frederik en zijn stem kwam schril dat oogenblik van
innerlijke aandacht verbreken: ‘toen 'k uit school ging, heb ik het teekenboek in den
winkel van mijnheer Venema gekocht en daar stond mijnheer Klippers te praten.
Emma Holm had het ijzer juist weer op de strijkplank neergezet, bovenop een of
ander kleedingstukje doch vergat dit plotseling.
‘Moesje!’ kreet Klaartje, ‘mijn nachtjaponnetje!’
Een gele driehoek stond al geschroeid.
‘Mijnheer Kuppers’, stamelde Emma. En in haar gedachten was als een
weerlicht...... hij heeft mij juist geschreven...... waarom den brief mij te schrijven als
hij een dag later zelf in de stad komt...... Vlug drongen toen andere gedachten aan......
plotselinge zaken had hij in Haarlem te doen......van een mogelijken compagnon hier
had hij vroeger eens gesproken. Misschien kreeg dat zijn beslag....
‘Praatte hij met mijnheer Venema?’
‘Ja’ zei Frederik en met opgetogen verwondering
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en groot kijkende oogen, alsof hij een grapje vertelde: ‘en hij herkende mij niet maar
mijnheer Venema gaf me een hand en zei: dat is Frederik Holm’.
‘En toen, en toen?’ drong nu als een nieuwsgierig kind de angstige vrouw.
‘Toen herinnerde hij zich, dat u hier ook woonde, hij was het geloof ik ineens
heelemaal vergeten, 't is ook al zoo lang geleden, dat mijnheer bij ons is geweest’.
Emma Holm zette het strijkijzer weg; haar hijgend hart scheen eer een begrip te
hebben gevormd dan haar verstand; dringend keek ze haar kind aan en bang de
onbevangenheid te storen, die een verhindering kon blijken voor een zuivere weergave
van zijn indrukken, vroeg ze in de bedwongen rust eener moeilijke zelfbeheersching,
langzaam en kalm: ‘vertel het nu eens heelemaal nog, Frederik; hoe ging het, hoe
keek mijnheer Kuppers, wat zei hij......?’
‘Hij keek gewoon en hij zei niets maar mijnheer Venema was erg vriendelijk, die
zei......’
‘Nu ja, maar hij zei toch ook: “dag Frederik, groet moeder van me of zoo iets?
zeg je maatje goeiendag of”...... haar stem vleide.
‘Nee, nee, hij zei niets maar wel mijnheer Venema die’...
‘Wat zei mijnheer Venema?’
‘Die vroeg, hoe oud ik was’.
‘En mijnheer Kuppers die zei toch: “hoe is 't met je moedertje”. Moedertje, zoo
noemde hij haar wel in zijn brieven.
Mevrouw Holm boog zich plotseling met een ruk op de knieën neer en in gehurkte
houding op de hoogte haar gezicht met dat van het ventje drong haar blik zijn
suggestie aan 't kind op, niet meer vleiend, gebiedend klonk haar droge, strakke stem:
‘nu precies je nog eens herinneren!’ Mèt de afgepaste woorden dwong de blik.
En als een lesje, dat hij begon op te zeggen, ving het kind weer aan...... ‘toen 'k
uit school ging, ben ik een teekenboek gaan koopen......’
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Hoofdstuk IV.
Zoolang als het nu duurde, eer er een brief van hem kwam, had het nog nooit geduurd.
Wat er toch zijn mocht!
Met vagen blik tuurde Emma het tuintje in, dat glansde in de volle zomerzon.
De handen gevouwen in den schoot gelegd, het achterhoofd bewegingloos tegen
de leuning van 't houten klapstoeltje en de oogen in nog strakker staring op een plek
van de lucht ergens boven de begroeide tuinmuur gevestigd, leek zij uiterlijk een
beeld van rust.
Uit de tuintjes der buren stegen bedeesde geluiden door de zware zomerlucht
gedempt, klonk van vier tuintjes ver Frederiks stem; dichtbij tripten musschen, hun
vlerkjes uiteenruischend in het dartele zandbad en teer was aan den anderen kant der
schutting het voorzichtige, oude stapje van de goede, oude vrouw.
Zacht stervend knerpten de schelpjes, waar zij in het omloopje rond de perkjes
haar voeten zette.
Het duurde gewoonlijk vier of vijf weken, eer hij opnieuw schreef; de vijfde week
was thans voorbij. Iedere post kon nu de brief komen.
‘Met jou buiten wonen, ergens op een dorp bij Amsterdam - eenzaam -; ik zou
dan 's ochtends met den trein naar mijn werk gaan en 's avonds jou vinden in ons
kleine huisje -’
Het was de laatste zin uit zijn vorigen brief, verzuchting, waar zij met slapelooze
nachten op geantwoord had. En waar zij gewoonlijk uit berekening, en na moeilijken
kamp zichzelf de taak oplegde, niet oogenblikkelijk terug te antwoorden doch eenige
dagen te wachten - soms gelukte 't wel eens een week - had zij nu dadelijk
teruggeschreven, onweerhouden en volkomen haar geluk en haar troost voor hem
neerleggend als een open boek.
Op dien brief met een directe zinspeling op mogelijke levensverandering had zij
geantwoord met 't bezweren
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van haar trouw. Een prikkelende energie had haar dagen lang beheerscht; in haar
polsen tintelde het, alsof ze zware gewichten zou willen verzetten...... lasten rond
hem weg nemen, die hem hinderen konden.
Het leek haar soms, alsof ze hier onnut werk deed in haar huisje, of ze hem tekort
deed, wijl ze dáár hoorde.... ginds bij hem.
Riep hij haar maar...... had hij maar werk voor haar in zijn groote uitgeverszaak......
mocht zij maar helpen in zijn administratie, die hem soms zoo zwaar kon vallen,
waarom hij dan ook zoo weinig brieven schreef aan haar.
Het onmiddellijk antwoorden had nu vier onverbroken wachtensweken na zich
gesleept.
En ook een vijfde was gekomen, die, morgen, met den Zondag eindigen zou.
Plotseling kneep een angst bij de gedachte aan een zesde, waarachter het spook
dreigen bleef van langer nog, immer langer wachtenstijd.
Een oogenblik hoorde ze niets dan vage, verre zomergeluiden, een hoorbare stilte
waarin haar angst klaagde. En nu stond ze op, langzaam in een vaste beslotenheid.
Van een tafeltje nam ze de mand met verstelwerk, keerde 't zomertuintje den rug toe
en ging voor het raam zitten der voorkamer.
Wanneer zij zich daar in 't hoekje naast een der vensters terugtrok, kon zij het best
de straat overzien; een groot stuk won men bij 't zoover mogelijk terugschuiven en,
geboeid aldoor in dit op 't gunstigst schikken van haar stoel, tuurde ze de straat uit;
de post kon er al zijn, 't was bij tweeën.
Alsof zij de steenen van de straat wilde suggereeren, keek zij toe met een in haar
persende wil, dat de post mocht komen. Plotseling als in een zenuwtrekking schudde
ze het hoofd heen en weer, alsof een pijn haar daarin stak.
‘Neen, neen, zij mocht niet zoo aanhoudend aan hem denken - zij was moeder, zij
moest toch moeder zijn, zij wilde voor alles moeder zich voelen. Dit was immers de
taak van haar leven!
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En alsof dit een uiting ware van dien wil, boog ze zich over een kous van Frederik
en begon te stoppen, haastig om de verdroomde oogenblikken in te halen, één op
één neer, één op één neer.
Zij scheen een tijdje niets in haar gedachten te hebben, dan de zwarte kous en hing
haast met de neus op het groote gat, waaronder haar vuist spande.
Eén op, één neer, één op, één neer, voortdurend het stalen brugje van de naald
over de gaping van het gat.
Af en toe richtte ze den gebogen rug wat op; er was dan een paar kousen klaar,
die ze recht op elkaar legde, languit elkaar bedekkend. Die werden opgerold en in
het mandje terzij gelegd.
Ten slotte was er nog de schoolbroek van Frederik; met rafels van dezelfde stof
moest die worden gestopt. Het was een geduldwerkje en mevrouw Holm vergunde
zich af en toe op te zien, te turen naar den straathoek, waar het allereerst de
brievenbesteller opdoemen kon.
In het ademlooze turen klonken weer de zomergeluiden op uit 't tuintje.
Coba begon te zingen voor Klaartje, het lied van de koningskinderen.
‘O, Coba’, zuchtte even hardop Emma Holm in een onwillekeurige uitroep. Het
was zoo'n treurig lied en duurde zoo lang. En al dien tijd.........
Ze bukte zich weer, de vezelige cheviotdraden dekten reeds halverwege het groote
gat; nu was ze wel verplicht voortdurend op te kijken; het luisteren naar de stap in
de straat, was door het zingen niet mogelijk.
Eindelijk stierf het laatste couplet weg en geen enkel geluid drong uit den tuin en
het keukentje meer door. Nu - nu moest de brievenbesteller langs komen; het was
nu de uiterste tijd en de vijfde week bijna voltrokken.
In haar rug was de kracht niet meer zich voorover te buigen.
Roerloos achteroverzittend de handen weer gevouwen in den schoot gelegd, het
hoofd bewegingloos tegen de leuning van den stoel en de oogen in vaste staring
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op het eind van de straat gericht, had Emma Holm haar apathische houding hernomen
waaruit zij een half uur te voren was weggevlucht.
Houding overigens, die haar in het afgeloopen jaar tot tweede natuur geworden
was.

Hoofdstuk V.
‘Emma!’
Mevrouw Holm richtte zich op, steunend den elleboog in het met blanke sprei
bedekte bed.
‘Emma!’ weer riep de stem met zijn zachte doordringendheid.
Ah, Charles. Er hupte een glimlachje langs Emma's mond, dat vlug vergleed.
‘Ja, Charles’, riep ze even gedempt terug, ‘ik kom’.
Ze stond nu overeind, heur haar leek vochtig te plekken met zwarte pieken als
jongenshaar tegen 't blaswitte voorhoofd aan. Haar oogen, zeer donker, hadden hun
straffe staring ziende voorbij alle dingen rechtuit in het reëele van droomgedachten,
die nooit wijkend haar omringden, waar ook zij zich bevond.
Ook de Zondagmorgen had geen brief gebracht en in de gelaten rust aan het laatste
wachtensuur ontvloeid, waren haar leden plotseling zwaar geworden, moe alsof zij
zich ontspanden na een strijd. De vijfde week had zich dan gansch en al voltrokken,
de kille zondagsstilte dwong tot rust na dien strijd.
Toen, 't was nog maar kort na 't ontbijt, had ze ineens den kinderbijbel, dien ze
machinaal als alle Zondagmorgens op dit uur voor den dag had gehaald, van zich
afgestooten en was ze de trap opgevlucht, nageoogd door Klaartje, die 't mooie boek
op den grond trok en er bij neer zittend met tuinhandjes duimelend op de bladen
tastte. Wild had Emma zich op bed gegooid, de oogen snel dicht, dat die niets meer
zagen, het hoofd in 't kussen gestopt in een wil tot verdooving om niets meer te weten
en
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zich slechts te kunnen wegstorten in dien rijken en breeden stroom van denken aan
hem.
Ze behoefde de laatste week de oogen slechts te sluiten om het buitenhuisje te
zien, waarover hij geschreven had. De vage zinnen uit Kuppers' laatsten brief, hadden
zich tot een bepaalde realiteit omgezet; de vormen van het huisje, de omgroeide
ramen, de landweg waaraan het lag, wonnen elken dag aan nauwkeurige fictie. Binnen
haar dichte oogen vonkten de bloemen, die in haar werkelijke tuintje stonden, doch
helderder, sterker, het gras was er malscher groen en witte vlinders vlogen op uit de
groene haag.
Emma daalde rustigjes de trap af, als iemand zonder twijfel en zichzelve genoeg
en zag dan Charles, die, 't bleeke hoofd neer, de kamer weer uit kwam gepeinsd om
haar opnieuw te gaan roepen.
‘Waar bleef je toch?’ vroeg hij, 't witte volle gezicht met de diepe oogkernen naar
haar, die neerdaalde, opgericht. Hij zag haar ijle glimlachje en reeds gerustgesteld
dreef hij zijn woorden al voort...... ‘weet je 't nog niet, 't nieuwtje?’
Een oogenblik meende Emma, hem in 't zoo zelden opgewekte gezicht kijkend,
dat hij over een scheiding sprak, de scheiding van zijn vrouw, waarop hij sinds 't
eerste huwelijksjaar al had gezinspeeld.
‘'t Nieuwtje?’ bauwde Emma na.
En een redeloos kind gelijk, vluchtten haar gedachten naar hem, Maurits Kuppers,
combineerden en concludeerden ze in minder tijd dan een seconde...... de ongewone
wachtenstijd...... vijf weken...... naar Charles was hij dus gegaan...... om met hem......
Toen brak reeds dat korte moment in niet te weerstane spanning en blozend in een
alles verradend schuchter opkijken der oogen stamelde ze: ‘van mij......?’
Charles lachte: ‘Dat zal je zelf wel beter weten. Nee, Greta is verloofd’.
‘Ik wist van niets’.
‘Niemand wist van iets, maar 't is heel goed. Ik
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kreeg van ochtend een kort briefje om 't jou ook voorloopig te zeggen. En goddank
geen kunstenaar, geen armzalige artiest, geen pianostumper als ik bijvoorbeeld maar
een rijk ingenieur - een vent met een prachtpositie’.
Hij ratelde de zin uit en had zijn gewone voldoening dat hij zichzelf had kunnen
beschimpen. Zijn opgetogenheid duurde altijd kort en met graaiend nerveuse vingers
stond hij door zijn haar te strijken, 't zelfde in dunne blessen vallende zwarte,
glanzende haar van zijn zuster.
Altijd wanneer hij bij Emma kwam, had hij over zijn vrouw te klagen; het was als
een ziekte bij hem, een aanwensel dat hij niet laten kon.
Hij liep met zijn magere, lange beenen de kamer op en neer en Emma uit ervaring
wetend, dat hij nu dadelijk beginnen zou, leidde hem af.
‘Vertel mij nog eens iets’, vroeg ze, ‘hoe heet hij, hoe oud is hij’.
‘Ja, hoor 'ns de lange brief moet nog komen. Hij is een neef van de mevrouw, waar
zij nu, ja wàt is?’ Vragend keek hij op en Emma glimlachte in herkenning: altijd
stond Charles buiten de kleine feiten van 't leven: ‘tot particuliere secretares had ze
't gebracht’.
Op zijn schoenen neerkijkend beende hij voortdurend van den drempel van 't
tuintje tot de uiteengeweken schuifdeuren.
En zoo vertrouwelijk was hun beiden deze heen en weer loop dat Charles op een:
‘he Charles’ van Emma zich neerliet op een stoel. Hij zette zich nu aan de tafel, op
de plek die hij altijd uitkoos de breedtekant, achter zich de serre, de rug naar 't licht.
Emma zag hem daar zitten, gemelijk neerkijkend in de lichtgroene figuren van
het tafelkleed, vol geloopen zijn gedachten van verongelijking, niets dan een wijde
verongelijking waarin hij altijd leek te staren...... nu zou hij dadelijk over zijn vrouw
beginnen, het werd onvermijdelijk.
‘Neen, van dat engagement weet ik nog niets; door
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de muziek denk ik, een meisje dat veel aan muziek doet, heeft maar te kiezen; je ziet
het aan mijn vrouw, Hermien, hoe die werd gehuldigd om haar stem. Iedereen wilde
duetten met haar zingen.
Het duet, waar geen eind aan komt, is nou voor mij’.
Hij zuchtte over zijn symboliek, die hij diepzinnig vond.
Star zat hij weer te kijken in de lichtgroene figuren van het tafelkleed, lange
rimpelige lichtgroene golfjes, tusschen het donkerder groen in.
't Gesprek hinderde Emma. Ze voelde zich altijd ongeduldig worden onder dat
klagen over zijn vrouw...... lieten ze dan scheiden, er waren geen kinderen......
Eens had ze dit geuit, Charles was toen verontwaardigd geworden, had haar
lichtzinnig genoemd; zijn weeke willooze mond had flauwtjes glimlachend gezegd:
‘jij praat er makkelijk over’...
't Was, of hij sindsdien haar gedachten ried, zijn klachten moeilijk zat in te houden,
wrokkig daarom, neerkijkend stug als scheen hij altijd geboeid door de pluchen
kurkentrekkers voor zijn oogen.
Zij zwegen beiden een tijdje, Coba in 't keukentje praatte tegen Klaartje.
En afleidend zijn sombere gedachten begon zij uit te leggen dat Coba de laatste
twee Zondagen uit vrije verkiezing naar haar dienst kwam, omdat 't hier prettiger
was dan thuis en dat zij het niet over haar hart kon krijgen het kind terug te sturen.
Uit de op het tuintje openstaande keukendeur klonk een zangetje: ‘waar is het
kleine vrouwtje dan?’
‘Die Greta doet het beter dan jij met je Holm en jij was toch veel mooier meisje.
Maar jou jeugd is nou weg’.
Kritisch staarde hij zijn zuster vlak in 't gezicht, tevreden dat hij dit gezegd had,
dat hij wreed was geweest, alsof hem dit ontlastte van het harde gevoel dat in hem
zelf stak.
Emma keek hem terug aan, zijn bleeke gezicht rilde, er was iets zoo weerloos in
dat groote, weeke gezicht.
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‘Is er iets met Hermien?’ vroeg zij nu uit zichzelf.
Even leek hij te zwichten.
Doch toen was hij de grootmoedige......‘niet praten.... nicht raisonieren’. Ze zwegen
weer beiden.
Een paar vliegen zoemden boven de tafel, vulden hun gedachten een oogenblik.
‘Waar is het kleine vrouwtje dan?’ riep Coba.
‘Ik heb toch goeie composities gemaakt, ik had toch een toekomst voor me, dat
hebben ze toch allemaal gezegd...... en 't is met mijn huwelijk uit geweest. Dat 's al
drie jaar dat ik niets heb gemaakt, de melodieën zakken in mij weg...... ik hoor nog
wel eens wat...... 's nachts soms...... ik word er zenuwachtig van: van geluk...... ik
schrijf 't dan op mijn manchet...... die staan altijd onder mijn bereik.... maar den
volgenden morgen is 't weg, reddeloos verloren gegaan. Als ik Hermien zie, dat
klinkt je nu gek, dan zakt het alles in me weg...... De vrouw is inspiratrice of net
andersom, een rem. Dat kan zij niet helpen. Je weet wel, ik zie groote deugden in
haar, ze heeft groote deugden en toch heeft ze me zoo teleurgesteld’......
Tranenbeneveld, jammerig keek hij voor zich uit, zijn witte gezicht leek nu voos......
een vooze witheid die men indeuken zou kunnen.
‘Als ik nog eens, eens iets moois kon maken dan wist ik dat ik nog kon’.
Er was weer stilte in de ochtendkamer.
Verbroederd in het ongeluk zaten zij bijeen, zijn magere hand lag in het tafelkleed
apathisch neer te rusten, een witte plek, die lange hand met een eigen uitdrukking
van machteloos leed.
Met rellerige klaagtoontjes als om af te dalen tot 't begrip van het kind, bracht
Coba Klaartje binnen.
‘Ze wil bij Maatje wezen, mevrouw, zal ik je dan eens bij Maatje op schoot zetten?’
Ineens zat mevrouw Holm met 't kind op schoot en alsof er ergens in haar wezen
een spanning losliet, werden de trekken van haar gezicht dadelijk losser: die oogen
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van haar Klaartje leken lichtkelkjes, blauwe sterretjes in den dag.
Tevreden zat het kind in die plotseling physieke rust van dicht bij de moeder zich
te voelen, dat voor een klein kind het volkomen geluk beteekent.
't Ronde armpje als een knodsje sloeg in een looze beweging op en neer en losjes
zwakkerde 't dikke handje er bij.
‘Ze geeft bezoertjes, ze doet niks als den heelen middag al bezoertjes geven’.
Broeder en zuster keken nu met een glimlach naar 't kleine dienstmeisje, dat, werk
zoekend in den Zondag, een paar theedoeken onnoodig stond uit te kloppen aan haar
uitgestrekte, stakige kinderarmpjes, die kordaat als van een volleerde werkvrouw
uitsloegen, zoodat de doek een klap gaf.
Heel haar schimmig, mager lijfje had allerlei gewichtige schokjes; 't puntkinnetje
probeerde een onderkin onder zich bijeen te trekken en de mond vormde zich in een
onrustig toetje van zelfstandigheid en eigen inzichten in 't werk.
Ze liep het tuintje nu door en in 't voor langs gaan van het serretje viel er weer,
als rolde een gladde knikker uit haar weg, een rad zinnetje:
‘Waar ìs het kleine vrouwtje dan?’
Klaartje, de nauw vierjarige, kwam in verrukking op dat geluid, schokken van
geestdrift joegen door het kindje, de felle, blauwe kinderoogen sprietten lichtvonkjes.
Nu kwam Coba aangevuurd toeloopen in snelle dribbelpasjes, 't nietige lijfje
voorover hangend als dreigde het te vallen en dan dichtbij met haar voet stampend:
‘waar is het kleine vrouwtje dan..... waar is het kleine vrouwtje dan’.
Charles keek loom bezijden uit met zijn blik op het oude wijfjesdoen gericht; een
onwillige lach kwam aan zijn mondhoeken getrokken.
‘God, wat een gek kind!’ zei hij.
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Emma Holm lachte mee, vrij uit een oogenblik en onbezonnen.
Toen Coba haar mevrouw zag lachen, begon het in haar eerst recht te woeden en
dravend in àl korter aanloopjes had ze de vreemdste uitroepjes.
‘Zeg dat ze op haar kop gaat staan’, fluisterde Charles.
‘Kom Coba, nu maar weer eens ophouden’ zei mevrouw Holm. En met een nieuwe
frissche stem zich tot haar broer wendend kwam die eene gedachte zoo lang
vastgehouden voor den dag: ‘zie ik er wezenlijk zoo oud uit?’
Hij keek op, zag haar opnieuw recht in 't gelaat.
‘Om wat ik zooeven zei?’
‘Niets, niets zoomaar’.
‘Och, 'k weet niet - een eigen zuster kan je niet beoordeelen...... Van de week vroeg
de jonge Venema zoo erg naar je - ook een domineeszoon, wist je dat. Maar jij hebt
je kinderen, twee kinderen...... daar is geen mannenliefde tegen opgewassen. Haal
je maar niets in je hoofd’.
Emma Holm kleurde, ze hijgde licht. Ze zag zichzelf een avond, lang geleden, een
winterschen Zondagavond met hem. Hij spelend met de kinderen, spelletjes van
streepjes zetten op een papier, van lucifersstokjes in figuren leggen en zij af en
aanloopend, thee schenkend en voor de kinderen feestelijke chocola en de liefkoozing
van zijn oogen, die de gansche avondkamer doorstraalde.
En innig één met die oogen: zijn stem, zijn levenskrachtige stem, waarin opgewekt
en gesterkt haar lichaam zich voelde en die ineens verzachten kon en een licht en
vlug-beweeglijk geluid werd als in dat fluisterzinnetje, een der kostbaarheden, die
ze bewaarde: zoo'n lieve huiselijkheid als hier heb ik nog nooit gekend.
Emma Holm was opgestaan; 't kind had ze Charles aangegeven, bij wien 't op de
knie zat. Zijn hand woelde in de goudblonde krullen, gleed langs het melkig blank
nekje. Met stille woorden praatte hij tegen 't kind.
Den mond half open, in een ademend gedachteleven bewoog Emma Holm zich
door de kamer, ordenend
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met haar handen. Voor 't eerst dien morgen leken haar oogen de voorwerpen uit de
omgeving werkelijk te zien. Haar geheele gezicht kreeg in zijn uitdrukking iets jongs
en het ruischte maar aan in een rijken lichtvloed de klank van die verre, nabije
stem......... Zoo'n lieve huiselijkheid als hier heb ik nog nooit gekend. Juist - mèt twee
kinderen - kon hij voor haar liefde gevoelen.
‘Hoe gaat 't tegenwoordig met je werk?’
Emma zuchtte gestoord in haar droom.
‘Mijn werk’, stotterde ze, ‘ik heb verleden week al het laatste gepost’.
‘Heb je geen nieuw?’
Ze schudde het hoofd.
‘Wat was 't laatste?’
‘Die roman’.
‘O ja, dat meisje met al die tegenspoeden, die op slot van rekening zoo'n schitterend
huwelijk deed’. Hoonend klonk zijn stem.
Emma antwoordde niet, was weer aan de tafel gaan zitten; de geluksgedachten
waren weg. Ze nam het kind weer op schoot.
En hij draafde weer door, blij van teleurstellingen te kunnen verhalen...... zijn
pessimisme te luchten...... net zooals 't niet gaat in 't leven; geluk trekt geluk, niet
andersom.
Emma ging de tafel dekken; ze kende al zijn afgezaagde zinnen al lang. Ze kon
er vandaag niet tegen, 't was zeker te warm, te drukkend. Al sinds de laatste maanden
was ze zoo onrustig, gejaagd en tegelijkertijd afgemat.
Hij was opgestaan, rekte nu zijn lange gedaante in het serretje, stond een oogenblik
stil naar buiten te kijken, naar 't kastanjeboompje, dat ijl en nietig, de goedkoopte
van 't burgerhuisje in 't tuintje leek voort te zetten.
‘Morgen den heelen dag weer naar de muziekschool...... Heerlijk...... lesgeven,
dat is nou mijn levensdoel, daar moest ik mijn letterenstudie voor laten varen en ik
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moet dankbaar zijn, ik ben nog in de mode. We zouden kunnen leven van wat ik
verdien. Er zijn er anderen, die even goed zijn als ik maar men wil lessen van mij,
iemand die gestudeerd heeft, dat geeft een cachet, ik walg van mezelf’.
‘Och, wees blij dat je in de mode bent!’ ze zei 't flauwtjes.
Hij keerde zich om, langzaam, zijn jonge bleeke gezicht rilde weer als van een
ontzaglijk verdriet, dat naar buiten wilde golven doch dat hij terugdwong.
En zakelijk vroeg hij: ‘Heb je in 't geheel geen vertaalwerk meer?’
‘Nee, niets’.
‘Waarom schrijf je niet eens naar dien goeien vriend van je, dien uitgever, die zich
immers voor je werk interesseert’.
‘Ja, ja, hoezoo’.
‘Die uitgever in Amsterdam, was je daar laatst niet naar toe? Ik liep toevallig aan
en hoorde het’.
‘Ja, dat kon ik wel eens doen’, huichelde Emma snel en een blos overkleurde het
geheele matbleeke gelaatsovaal.
Groot-open de oogen keek hij haar aan, een wantrouwen roerde in hem: ‘maar
geen gekke dingen doen...... niets van liefde!..... Bovendien, is 't niet een getrouwde
man?’
Emma Holm knikte, haar oogen keken als van een op ondeugd betrapt kind en
beschaamd keek ze neer.
‘Nou, kijk eens aan, dan komt het immers niet te pas. Dan zou het schàndelijk
zijn. Jij hebt toch leergeld betaald met je Holm, Holm, die voor niets heeft gezorgd
en op jou liefde, op jou toewijding alle plicht heeft geladen...... Ja...... en op ons -’
‘God, Charles, houd toch op, hij is er toch niet meer’ huilde ze half.
‘Maar hij had moeten zorgen! Enfin, je hebt twee herinneringen aan Holm rond
je.’
‘Ja, ja’, beloofde ze om er nu af te zijn. ‘'k Zal hem om werk vragen.’
(Wordt vervolgd).
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Grondslag van zedelijkheid
Door Dr. J.D. Bierens de Haan.
Van het menschelijk geestesleven maakt de theoretische rede de eerste geleding uit.
De mensch is denkend wezen, zijn natuur is redelijke natuur. Op dezen bodem is
zijn zedelijkheid, zijn schoonheidszin, zijn religie mogelijk. Door zijn redelijkheid
verheft de mensch zich boven het vlak der uiterlijke natuurwereld. Wie over het
zedelijke, het aesthetische, het religieuse nadenken wil (en tot anderen richten wij
ons niet) veronderstelt de redelijkheid van deze. Alle onderzoek en bezinning gaat
uit van de erkenning van de redelijkheid der menschelijke natuur. Redelijkheid
beteekent niet verstandsaanleg en sluit geen onderbewuste werkingen uit, maar
beduidt de idealiteit van ons menschelijke wezen.
De theoretische rede is in de organisatie van ons geestelijk wezen de eerste
geleding, door welke eerst de andere geledingen gééstelijk zijn. Een onredelijke
religie is geen religie maar geestenvrees, een onredelijke zedelijkheid is
konventionaliteit. De mensch is niet een zedelijk wezen, die bovendien redelijkheid
heeft, maar een redelijk wezen, welks redelijkheid zich betoont in zijn zedelijkheid,
schoonheidszin, religie. Redelijkheid is betrekking des bewustzijns op het algemeene;
zij erkent een orde
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des geheels en de plaats van het enkele in deze orde, zonder welke een ieder van al
het andere is afgezonderd. In deze redelijke erkenning blijkt de redelijkheid der
menschennatuur. De orde des Geheels is de identiteit der Idee in de wereld der Idee
die zich in alles beweegt, zoodat niets uit haar zelfverwerkelijking is afgevallen.
De erkenning van het algemeene is een redelijke overtuiging, waartegen geen
bezwarende argumenten gelden. Dit redelijke bewustzijn dan, de theoretische rede,
is verondersteld in de zedelijkheid, de praktische rede. In de zedelijkheid is de
redelijkheid tot andere gestalte gekomen, maar het is toch de redelijkheid die tot deze
gestalte kwam. Zij is het die zich aan ons streven (willen) voorhoudt en alsdan
zedelijkheid heet.
Steunt derhalve het zedelijk bewustzijn op redelijk inzicht: dit beteekent niet dat
een wereldbeschouwing kant en klaar voor de zedelijkheid noodig is, maar wel dat
aan het zedelijke een erkenning, een theoretisch moment ten grondslag ligt. Dit is
waarlijk niets verwonderlijks. Irrationalisten schakelen gaarne dit moment uit, maar
zij doen het ......met hun denken, en elk bezwaar dat tegen deze uitspraak klinkt is
door...... de theoretische rede aangebracht! Zij vergeten dat het onze eer is dat wij
denkend wezen zijn en geen schande, weshalve het geen reden heeft, dat wij vooral
onze onderbewuste en instinktieve aandriften verheerlijken als ware menschelijkheid.
Toch wekt onze opvatting dat in zedelijkheid voorondersteld is het theoretische
moment tegenspraak, omdat zij de zedelijkheid tot previlege van filosofen schijnt te
maken, zooals weleer dogmatisch-godsdienstigen zich dit previlege toekenden en
leerden dat er buiten den godsdienst geen zedelijkheid kan bestaan - geen echte, werd
er tot verzachting bijgevoegd. Er is inderdaad een overeenkomst tusschen vorige
leer: dat zedelijkheid den grondslag van den godsdienst behoeft en de onze dat
zedelijkheid veronderstelt redelijk inzicht. Wat het eerste aangaat: de voorsprekers
legden ge-
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woonlijk de verhouding aldus uit, dat het zedelijke slechts door een gezag gelden
kan, en dat slechts de godsdienst dit gezag geeft en zedewet voorschrijft. Bij deze
beantwoording is voor de anderen de zaak uitgemaakt in omgekeerden zin, omdat
zij geen zedelijkheid - echte - erkennen dan krachtens de autonomie van het
menschelijk bewustzijn. Toch ligt in de uitspraak dat zedelijkheid op godsdienstigen
grondslag steunt een ander moment, dat wij dus wenschen toe te lichten: godsdienst
geeft wereldbeschouwing. Oudtijds gaf godsdienst wereldbeschouwing, en toen
zedelijkheid op godsdienst steunde was het juist om reden van deze. Ziehier nu echter
het teere punt voor den godsdienstigen mensch van tegenwoordig: hij die het
zwaartepunt van den godsdienst uit de wereldbeschouwing heeft overgeplaatst in het
ethische - omdat de godsdienstige wereldbeschouwing niet houdbaar bleek. Het
Christendom der Evangeliën en van Paulus had een eschatologische, astrologisch
ingestelde wereldbeschouwing, waardoor de evangelische ethiek (de Bergrede) zin
krijgt; het Middeleeuwsche Christendom met zijn hemel- en helvoorstelling blijft in
dit opzicht niet ten achter. Het protestantisme der zestiende en latere eeuwen nam
de wereldopvatting van Augustinus (De Civitate Dei) over en geloofde aan een
wereldplan, dat bij de schepping inzette en over de raderen van: zondeval, uitverkoren
volk, verlossing in het begin onzer jaartelling, kerkvorming tot het laatste oordeel
doorliep. Maar na Kant en ten gevolge aller invloeden, die het negentiend'eeuwsche
denken bepaald hebben, is er van een Christelijke wereldbeschouwing niet meer over
dan een bleeke schim. Geen der Christelijke ‘begrippen’ heeft nog een positieve
beteekenis en zekere waarde, al is de verleden wereldbeschouwing (de Augustinische)
sterk genoeg om langs den weg van het onderbewustzijn te blijven heerschen, nu zij
niet sterk genoeg is om een openlijke metafysika te zijn. Het ethische Christendom
heeft van den nood een deugd gemaakt door nu maar geen wereldbeschouwing
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te willen. Daarmee is het hoogste goed uit handen gegeven en de hoogste eisch onzer
geestelijkheid verzaakt. Darwinisme, materialisme, socialisme hebben op hun wijze
een wereldbeschouwing gegeven, hoewel dan ook een armoedige; maar zij begrepen
hierin niet te mogen achterblijven, daar ook het zedelijk bewustzijn wil redelijk zijn
en verantwoording behoeft voor zijn inhoud. Wat nu het tegenwoordig Christendom
niet meer geven kan, wordt gevraagd van een wijsbegeerte, die, in haar monisme (op
de wijze der dialektische, tegenstelling insluitende eenheidsleer) een theoretischen
grondslag voor het zedelijk bewustzijn verschaft en opnieuw aan dit den
onontbeerlijken steun eener redelijke wereldbeschouwing, d.i. van een redelijk inzicht,
verleent.
De waarde van den godsdienst om grondslag voor het zedelijk bewustzijn te
verleenen lag alleenlijk hierin, dat de enkelpersoon gedacht werd in het verband des
geheels. Dit ‘alleenlijk’ is niet weinig; het is zeer veel en het is datgene waarin elke
godsdienstige wereldbeschouwing wijsgeerig is vergeleken bij een empiristische,
positivistische of ethicistische levensopvatting. De wijsgeerige redelijkheid is dan
ook grondslag der zedelijkheid niet als uitgewerkt systeem der rede maar door de
erkenning der Idee, d.i. van de identiteit der Idee in de wereld: onze eenswezenheid
met den absoluten Geest. Aan het zedelijk bewustzijn ligt een erkenning ten grondslag,
zoo niet dan is zedelijkheid spontaneïteit zonder meer en beneden des menschen
geestelijken stand, daar hij denkend wezen is en het beste in hem niet zonder het
denken zijn kan. De erkenning die ten grondslag ligt is niet deze dat wij stof zijn en
tot stof wederkeeren, of dat wij in zonden ontvangen en geboren zijn; of dat wij zijn
verschijnsel in de wereld der verschijnselen; psychisch komplex tusschen andere
psychische komplexen, objekt tusschen objekten. Maar de mensch kent zijn eenheid
met de wereldorde; de idealiteit der wereld is in mij de idealiteit mijns wezens. Bij
erkenning dezer grondwaarheid blijft plaats voor alle menschelijke ondeugd
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over - een plaats die niet eens door kunstgrepen der logika behoeft te worden
opengemaakt!
Dat de zedelijkheid op deze erkenning der theoretische rede gebouwd is, wil niet
zeggen, dat de zedelijkheid om een systematische wijsbegeerte vraagt, maar dat zij
een idealistische wereldbeschouwing in het algemeen veronderstelt. In hoever deze
wereldbeschouwing explicite dan wel implicite zich tot het zedelijk bewustzijn
verhoudt is niet uit te maken. Het is denkbaar dat een mensch zich niet bewust is van
een idealistische wereldbeschouwing te bezitten (in den door ons bedoelden zin, men
verwarre idealisme niet met optimisme of met romantiek!) en toch zedelijkheid bij
zich opmerkt. Zonder dezen mensch te miskennen leeren wij dat zedelijkheid (de
echte) niet los in de ziel hangt, maar op inzicht steunt. Inzicht kan men hebben ook
zonder een idealistisch systeem te onderteekenen; maar zonder inzicht, zonder
idealistische gedachte is (in het algemeen genomen, het bizondere geval gaat ons
niet aan) zedelijkheid konventioneel; braafheid van mensch en burger. Echte
zedelijkheid is een hoogere levensstand dan deze, en is hooger juist door de bezielende
gedachte. Het is hiermee als met schoonheidszin en met kunstschepping: er is ook
kunstuiting van matige beteekenis, maar die is de ware niet voor den kunstkenner:
zoo is er ook zedelijkheid van meer gelijkvloersch allooi, maar die is de echte niet.
Wij beschouwen de echte en achten dat zij redelijke wereldbeschouwing veronderstelt.
De praktische rede bouwt op de theoretische.
Een zeer merkwaardige poging om een anderen grondslag dan die eener
wereldbeschouwing voor het zedelijk bewustzijn te vinden, is ondernomen door de
Engelsche moralisten der zeventiende eeuw en voortgezet door de
empiristisch-ethische theoretici der 19de eeuw, vooral in Nederland. Door de
Engelschen werd een grondslag voor moraal gezocht buiten de sfeer van de
Christelijke dogmatiek. Men trachtte dezen grondslag af te leiden...... uit het zedelijk
bewustzijn zelf. Men stelde een empirisch
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onderzoek in naar de zedelijke oordeelvellingen, die door menschen worden
uitgesproken. In deze immers uit zich het zedelijke bewustzijn. Wanneer nu deze
zedelijke oordeelvellingen ontleed en onderzocht worden, moet blijken een stelsel
van normen, waarnaar zedelijk wordt geoordeeld. De mensch kan aldus een
wetenschap van de zedelijke normen verkrijgen en heeft in dit weten een grondslag
voor zijn zedelijk bewustzijn. Wereldbeschouwing is niet noodig.
De Engelsche zedekundigen waren spoedig met hun onderzoek gereed. De zedelijke
oordeelvellingen, die zij onderzochten, waren die van hun Engelsche stand- en
tijdgenooten van liberale allure. Deze allen beoordeelden de handelingen der
menschen naar de zich daarin al of niet uitdrukkende ‘benevolance’ en zoo was
uitgemaakt, dat ons zedelijk bewustzijn oordeel velt volgens deze maatstaf. Deze
kennis van de zedelijke oordeelvelling is dus grondslag van ons eigen zedelijk gedrag.
Zoo spoedig was de 19de eeuwsche empirische filosoof, geoefend door het nieuwer
natuuronderzoek, met zijn werk niet gereed. De school van Heijmans ging uitvoeriger
te werk; maar de methode is daarbij geen andere en bracht evenmin een gewettigd
resultaat als de Engelsche moraalfilosofie der achttiende eeuw. Men leerde dat de
bizondere gevallen van oordeelvelling, die ons de geschiedenis in den ruimsten zin
(dus heel de kultuur) leert kennen, door vergelijking moesten onderzocht worden,
om daaruit te kunnen abstraheeren wat zij gemeen hebben en empirische
waardeeringswetten te vinden. Deze meening nu is onhoudbaar om verscheidene
redenen: geen enkel geval van zedelijke oordeelvelling kan empirisch worden
vastgesteld als ware het een natuurverschijnsel. Dat de termen goed en kwaad in een
beoordeeling worden aangewend zegt niets; want ook utilistische en hedonistische
oordeelvellingen gebruiken deze termen. Wanneer uit de oordeelvellingen een leer
van het zedelijk bewustzijn moet worden afgeleid, zou in de oordeelvelling het motief
mee moeten zijn uitgesproken, wat juist niet
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het geval is. Niet mijn goed- of afkeuring van iemands gedrag teekent het zedelijk
bewustzijn, maar het motief mijner goed of afkeuring doet het. Elke zedelijke
beoordeeling loopt kans een vergissing te zijn, omdat ze het beoordeeld geval niet
ten gronde toe kent. Daarmee zou nog de zedelijke oordeelvelling juist kunnen zijn
voor een dergelijk geval als de beoordeelaar zich had voorgesteld en waarover hij
dan oordeel geveld had. Maar dit laatste is onmogelijk, omdat in elke beoordeeling
een reeks van niet-zedelijke motieven meewerkt die zich niet openlijk uitdrukken:
stands-nationale-klassestedelijke-leeftijds-sexe-opvoedings-voorliefdes- aesthetische
vooroordeelen beheerschen de oordeelvelling. In het vooroordeel dat mede de
‘zedelijke’ beoordeeling bepaalt doen zich zoovele gezichtspunten voor, dat niemand
daarin orde weet. Slechts zij wier zedelijk bewustzijn tot hooger vorming is gekomen
hebben zich eenigermate van de subjektieve willekeur bevrijd, doch ook slechts ten
deele, en, wetend de ongewettigdheid der zedelijke beoordeeling, zoowel naar de
objektsals naar de subjekts-zijde, onthouden zij zich van oordeel. Empirisch te
konstateeren welke beoordeeling de juiste is, is niet mogelijk. De wijze oordeelt niet;
zoo blijven dan de zedelijke oordeelvellingen der dwazen over, als gegeven stof,
waaruit de empirische wijsbegeerte haar theorie afleidt. Het zedelijk-oordeelen is
niet de ware funktie, maar een uitwas van het zedelijk bewustzijn. De methode der
Engelsche moralisten en van hun navolgers, om uit de ontleding der bestaande
oordeelvellingen ‘empirische waardeeringswetten’ af te leiden, loopt op niets uit en
kan voor het zedelijk bewustzijn de idealistische wijsgeerigheid niet vervangen. Deze
grondslag is er geen.
Na de vergeefsche omzwerving der gedachte door godsdienstige en empirisch
ethische theorieën is menigeen geneigd de zedelijkheid dan maar zonder theoretischen
grondslag te laten gelden. Hij komt dan bij Rousseau en bij de naturalisten terecht,
die hem zullen wegwijs
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maken, en ook nogmaals komt hij bij de genoemde Engelsche moralisten uit.
Zedelijkheid zonder theoretischen grondslag is spontaneïteit, spontaan gedrag,
spontane gezindheid, opwelling. Rousseau houdt de praktische rede voor een gevoel.
Het gevoel is een instinktmatige zekerheid. Wie op zijn gevoel afgaat wordt bijgelicht
door een lantaarn, die vlak voor zijn voeten schijnt, zoodat hij voor het geval dat
zich rechtstreeks voordoet geholpen is. Verte ziet hij niet. Redegeving kent hij niet.
Rousseau, die het verstand kent, maar niet de rede, meent dat het verstand een
misleider is en prijst het gevoel als wegwijzer. Geen wereldbeschouwing acht hij
noodig voor het zedelijk bewustzijn, maar gevoelsinspraak. Het instinktieve echter
is niet menschnatuur, maar diernatuur, postduiven en speurhonden zijn ermee
begiftigd; het zedelijke tot een instinktief richtingsvermogen te maken, dat
oogenblikkelijk onderscheid weet tusschen goed en kwaad als tusschen rechts en
links, is niet verheffend: de mensch wordt daardoor tot speurhond of postduif in het
superlatieve. Hij blijft beneden de redelijkheid.
De Engelsche moralisten der 18de eeuw hebben overigens vóór Rousseau een
dergelijk standpunt ingenomen. Afgezien van hun methode van vergelijking van
zedelijke oordeelvellingen hebben zij nog een ander uitgangsbegrip gesteld: de ‘moral
taste’. De mensch wordt bij zijn zedelijke handelingen geleid door een zedelijke
‘smaak’, netzooals onze schoonvinding door een smaak bepaald wordt. Deze leer
der smaakvolle zedelijkheid teekent den gentleman eer dan den mensch. Het is zeker
goed om een gentleman te zijn, maar het zedelijk bewustzijn aan dit wezen vast te
binden is een verkleining. Ook langs den weg van dit aesthetisch naturalisme komt
de zedelijkheid te kort. Een theoretische grondslag is onmisbaar. De praktische rede
veronderstelt de theoretische.
Wij staan hier nu voor de zeer belangrijke vraag: hoe wordt de theoretische rede tot
praktische rede; hoe
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wordt het redelijk inzicht tot ‘geweten’? Wij hebben de erkenning van de Idee als
Wereldrede: hoe wordt deze erkenning tot beginsel van zedelijke gezindheid? In de
dogmatische theologie was de zaak eenvoudig: wij kennen God als zedelijken
wetgever, dus onze kennis Gods houdt in kennis van zedelijke geboden. Het vraagstuk
was verschoven en niet opgelost. De belangstellende vrager had kunnen verder gaan:
hoe kan God, die wereldschepper en eenige wereldgrond is, en die dus de wereld
naar zijn al-eenige gedachte voortbrengt, tegelijk wetgever zijn? Want hierin ligt
opgesloten, dat de wereld anders gaat dan hij wil, en door wetgeving in het rechte
spoor moet terug gebracht worden. De theologische vraagstelling echter behaagt ons
niet, en wij stellen het vraagstuk wijsgeerig: de kennis der Idee is kennis van een
zijn; de zedelijkheid is een behooren-te-zijn. Hoe kan het eerste, beginsel van het
tweede wezen? De mensch erkent de Idee als wereldwezen, wereldgrond, levensgrond.
Niets dat niet in haar zijn grond heeft, noch natuur noch geestesleven, noch
zinnelijkheid noch geestelijkheid. Hoe kan nu onze erkenning van de Idee een grond
zijn voor zedelijkheid, zoo dat wij besluiten dit is goed en dat is kwaad?
Twee vraagstukken liggen hier: het eerste: hoe kan het zijn der Idee voor de
theoretische rede, door de praktische rede als een behooren te zijn worden opgevat?
en: hoe kan, terwijl de Idee algemeene grond is, de praktische rede een onderscheid
maken tusschen goed en kwaad, wanneer ze op de theoretische erkenning der Idee
steunt? Wij overwegen het eerste.
Kant's en zijner volgers antwoord is: het kan niet. Er is een principieel onderscheid
tusschen zijn en behooren te zijn; het eene kan niet tot het ander herleid worden. De
neo-Kantiaansche ethiek staat op dit standpunt. Vóór allen de Badensche school.
Men erkent twee sferen: die des zijns of der werkelijkheid of der natuur, met inbegrip
der psychische verschijnselen, funkties en werkzaamheden, èn een orde des behoorens.
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Wie het behooren tot het zijn herleidt, meenen zij, doodt de zedelijkheid. Het zedelijk
goede zou daarbij worden tot een zoeken naar nut of behartiging van belangen. Het
is des menschen zijn dat hij zijn belang zoekt. Alzoo is zijn natuurlijk wezen. Wie
nu de idee des behoorens van haar afzonderlijkheid berooft, verlaagt de zedelijkheid
tot de natuurlijke funktie des levens, ook al acht hij de zedelijke belangsbehartiging
te bestaan in een behartiging van sociale belangen: hij gaat hier over in het verband
der empirische werkelijkheid, en daarmee is zij verloren. Andersom neemt Fichte
het zijn op in het behooren, wanneer hij het natuurlijk-feitelijke beschouwt als een
grens die door den wil moet overwonnen worden, niets dan een obstakel, door den
wil ingesteld, om daaraan zijn behooren ten uitvoer te leggen. Voor hem is het Zijn
een moment in het Behooren, en hieruit verklaarbaar.
De Neo-Kantiaansche ethiek aanvaardt een onoplosbaar dualisme om de ernst der
zedelijkheid te redden. Haar eigenaardigheid is, dat zij zijn gelijk stelt met empirisch
zijn d.i. met de ervaarbare natuur, waarin zij dus akkoord gaat met het negentiend'
eeuwsche naturalisme. Sedert Albert Lange geeft zij ‘de werkelijkheid’ prijs aan het
naturalisme, voorgevend dat natuur en werkelijkheid hetzelfde beteekenen. Ten bate
van het goed recht der zedelijkheid blijft dan slechts deze mogelijkheid over, dat zij
tegen het naturalisme een dualisme verkondige en zich verschanse in de sfeer der
waarden, waar de natuur geen toegang heeft en waar van ‘werkelijkheid’ geen sprake
is. Deze wijsbegeerte geeft de gedachte der werkelijkheid op, alsof alsdan voor de
waarden iets anders dan de illusie overbleef. In haar schuw voor metafysika, vergeet
ze dat ook zij een metafysika insluit door natuur en werkelijkheid te vereenzelvigen
(doch geen prijswaardige!) Zij komt liever bij Scylla dan bij Charubdis terecht, zooals
ook Odysseus. Het is slechts om aan het naturalisme te ontkomen (dus uit
verwantschap aan dit) dat men zijn toevlucht neemt
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tot een dualisme, waarin werkelijkheid en waarde uit elkaar zijn losgemaakt. De
afzonderlijk-stelling van het waardengebied (afzonderlijk-stelling des behoorens
tegenover het zijn) heeft geen zin bij een niet-nuturalistische metafysika. Niemand
is op een dualisme gesteld, zoo hij monisme mogelijk acht. Geen denker is voor zijn
pleizier dualist. Wij echter zien de noodzaak van dit dualisme niet in, integendeel
wij begrijpen hoezeer het recht der geestelijkheid verkort wordt door een
naturalistische metafysika en dus ook door de Neo-Kantiaansche waardeleer.
De vraag luidt dus: hoe wordt ons weten der Idee (het Zijn) tot 'n bewustzijn des
behoorens (moeten-zijn)? Door een travestie, een inkleeding: het behooren is niets
anders dan een verkleeding, een andere inkleeding van het zijn.
Om deze leer te begrijpen vatte men haar metafysische grondgedachte. Het
menschelijk weten van de Idee (theoretische rede) is het weten der Idee, die van
zichzelf weet. Theologisch gezegd: God weet zichzelf in het menschelijk bewustzijn;
zooals Paulus zegt: dat niemand weet hetgeen Gods is dan de Geest Gods; m.a.w.
ons denken, dat God denkt, is de Goddelijke Geest zelf die in ons zichzelf denkt. De
Idee is het Zijn in ons. Dit Zijn nu verwerkelijkt zich en ons leven is
zelfverwerkelijking van den Geest. Hier is van geen ‘behooren’ sprake. De Idee
behoort niet zich te verwerkelijken. De Geest behoort niet zichzelf te weten. De
werkelijkheid is niet anders dan de zelfverwerkelijking der Idee. Het behooren schijnt
een geheel overbodig toevoegsel en waarvoor dan ook geen plaats te vinden is. De
werkelijkheid is het zijn, het zijn der zich verwerkelijkende Idee. De verwerkelijking
kan niet uitblijven; hoeft niet aangespoord, gelokt of geboden: zij is. De werkelijkheid
over haar geheele veld is niets anders dan Idee, die zich verwerkelijkt.
Maar deze zelfverwerkelijking der Idee geschiedt niet
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in de sterren hoewel ook daar: zij voltrekt zich in de menschelijke bewustheid. De
natuur is haar eerste fase, het geestesleven haar tweede. Het geestesleven is het
menschelijk bewustzijnsleven, en dus deze tweede fase der verwerkelijking heeft
plaats in de menschelijke bewustheid, d.i. in het menschelijk denken (theoretische
rede) en in het menschelijk streven (praktische rede). De verwerkelijking der Idee
is dus in den mensch een werk dat hijzelf doet.
In waarheid is het geen werk dat wijzelf doen, maar het werk dat de Idee doet.
Maar, daar zij het in ons doet, en wij eenswezend met haar zijn, is het een werk dat
naar den vorm door óns gedaan wordt. Om dezen vorm te verkrijgen neemt het Zijn
der Idee in ons de gestalte aan van een behooren. Het behooren is een travestie, een
inkleeding, een verkleeding van het zijn en niet anders.
Juist omdat de verwerkelijking zich in ons streven voltrekt, neemt de Idee de
gestalte aan waarin ze beginsel van streven kan zijn. Het zijn is geen beginsel van
streven. Wat alreeds is, daarnaar streeft men niet. Het streven wordt slechts bewogen
door de gedachte van een nog-niet-zijn d.i. door een behooren. Het werk dat gereed
is wordt niet gedaan, maar dat nog-niet gereed is wordt gedaan. Niet dat de orde er
is, maar dat zij moet zijn, beweegt het streven.
Nu weet de theoretische rede het zijn der Idee. Zij weet de wereld-orde en de
Algemeenheid. Zij weet de verwerkelijking waarin de Idee haar dialektischen weg
aflegt van tegenstelling en herstelling, natuur en geestesleven. Zij weet dat alles
alreeds is. Daarom is zij wel grondslag der zedelijkheid, maar niet meer; zij moet in
anderen vorm overgaan om beginsel der zedelijkheid te zijn: het weten des zijns van
de Idee, moet worden weten des behoorens te zijn. Het moeten-zijn is de rol welke
de Idee speelt in ons praktisch bewustzijn. Het behooren is een zinrijke fiktie der
praktische rede. Het is een vinding der Idee om in ons te kunnen werken in
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den vorm onzer zelfwerkzaamheid. Noem dit een als-ob, dan is dit als-ob geen
pragmatistisch of scepticistisch als-ob, want de erkenning der Idee ligt daaraan ten
grondslag en niet andersom!
In de werkelijkheid geldt geen behooren. Voor God bestaat geen behooren. De
Idee is geen uitschrijver van tien of meer (of minder) geboden. De Idee drukt zich
uit. Het menschelijk bewustzijn, denken en streven is uitdrukkingsveld der Idee.
Niets behoort, alles is. Nietzsche verhaalt van een Islamitische krijgsorde, welker
opperste graad tot leus had: niets behoort. Inderdaad de theoretische rede (deze
opperste graad aller orden) kent het zijn. Niets moet zijn dat niet is, dat niet alreeds
is. In het geheel geldt geen behooren. Het licht moet niet schijnen maar schijnt; de
mensch behoort niet te leven, maar leeft. Het menschelijk streven behoort niet de
zelfverwerkelijking der Idee te zijn, maar is het.
Maar dit zijn neemt de travestie des behoorens aan, zoodra men zich plaatst midden
in de verwerkelijking zelf en zich opstelt als feitelijke persoonschap, in welke de
verwerkelijking zich toedraagt en op 't oogenblik waarop zij zich toedraagt. Behooren
is de gestalte, welke het Zijn der Idee in ons aanneemt op het oogenblik zelf des
strevens. Voor de theoretische rede is de Idee een zijn; voor de praktische een
behooren: de Idee behoort te zijn in ons streven.
Ziehier het geval van berijder, paard en teugel. De berijder (theoretische rede)
weet den weg van Amsterdam naar Weesp. Het paard (praktische rede) weet niet.
Het weg-weten des berijders moet omgezet in weg-afleggen des paards. Zoo worde
het weten uit den vorm des begrips overgebracht in de oogenblikkelijke gestalte der
aanwijzing van rechts en links, waartoe de teugel dient. Het rechts-weten en
links-weten des berijders wordt door den teugel in het paard-bewustzijn overgezet
tot een rechts-moeten en links-moeten. De teugel is niet anders dan een middel van
overzetting uit de theoretische
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rede des berijders in de praktische rede, des paards. Het behooren is de vorm
waaronder de Idee inwoont in het menschelijk bewustzijn ten behoeve van het streven.
Ethicistische filosofie zal bij deze opvatting ons verwijten, dat wij het ‘behooren’,
dat bij haar allen voorrang heeft, achteruitzetten. Wanneer het behooren als een fiktie
wordt gedacht, is het ontmaskerd en verliest het zijn beteekenis. Ten onrechte. Het
ethicisme, moet om beschermd te zijn tegen zijn naturalistische werkelijkheidsleer
zich aan de onafleidbaarheid van de idee des behoorens vastklampen; maar het gaat
niet om het behooren als zoodanig, doch om de werkelijkheid des geestes, en deze
is niet in het ethicisme, maar in het idealisme gewaarborgd. Het idealisme kent aan
de idee des behoorens alle recht toe, doch uitsluitend voor de praktische rede.
Uit het besprokene volgt dus vooreerst de onverminderde prioriteit der theoretische
rede ten opzichte der praktische. Meen niet dat daarmee de zedelijkheid in waarde
vermindert. Integendeel: het is haar eer dat zij de praktijk onzer redelijkheid is!
Menigmalen is zij als een onredelijke last beschouwd, terwijl in de rede zou liggen
dat wij de vruchten plukten van ‘des levens groenen boom’ en zoovele vruchten als
wij maar kunnen binnenzamelen! Uit Roomsch gezichtspunt was zij een penitentie,
noodig tot verwerving van het genoegen, dat wij hiernamaals zullen beleven, en uit
Calvinistisch gezichtspunt, een instelling van Jahvistisch dreigement, als waarmee
een gestreng vorst zijn onderzaten klein houdt. Spinoza is in de moderne wijsbegeerte
de eerste, die haar redelijkheid begreep. Laten wij de praktische rede op de
theoretische steunen, dan is haar redelijkheid daarmede gevestigd.
Ten tweede volgt dat de Idee als behooren-te-zijn in de praktische rede, een
behooren is voor het streven; d.i. voor ons willen. Alleenlijk voor het willen is er
van behooren sprake. Streven is willen met alles wat daaraan
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annex is (gevoelen, verlangen), zoodat wij den term streven bezigen, waar men veelal
van willen spreekt1). Slechts met betrekking tot het streven heeft het begrip des
behoorens zin. De geheele zedelijkheid is een zedelijkheid van het streven en alle
zedelijke begrippen hebben geen waarde dan voor dit. Zij beduiden niet de
werkelijkheid, maar het aspekt, waaronder het streven zedelijk streven is. Bijv. het
begrip van zedelijk ideaal is geen begrip van werkelijkheid, zooals het begrip van
redelijk ideaal wel is (ten spijt van Kant's transcendentale Dialektik), maar het is een
moment van de zedelijkheid des strevens, en hierom is het streven zedelijkheid, daar
het naar ideaal streeft. Zoo is het menschelijk streven het eenig gebied der
zedelijkheid. Reeds Aristoteles heeft dit in de Nikomachische Ethiek uitgesproken,
wanneer hij leert: noch voor God, noch voor het dier bestaat goed of kwaad. In den
mensch nu is het streven de eenige zielsinhoud waarvoor de zedelijkheid zou kunnen
gelden. Hierin draagt zich de verwerkelijking der Idee toe, na in de theoretische rede
zich des Zelfs bewust te worden. Een zedelijk mensch is een wiens streven geadeld
is, vergeestelijkt door het inzicht, geidealiseerd. Niet de handelingen, daden,
gedragingen vormen het gebied der zedelijkheid, zooals dit bij een heteronome of
legale moraal het geval is, die voorschriften voor de handelingen geeft. Het zedelijke
ligt niet hier, en in hoever de handelingen afbeelding van het zedelijk streven zijn
valt met geen maatstaf te bepalen, omdat overeenkomstige handelingen ongelijke
motieven kunnen hebben en uit ongelijke beginselen kunnen volgen. Niets dan het
streven is terrein der zedelijkheid. Voor het streven stelt zich de Idee op in den vorm
des behoorens, d.i. als moeten-zijn. Zij vermomt zich als zedewet.
Het zijn der Idee is het Ware. De theoretische rede

1) Zie mijn: Wereldorde en Geestesleven § 43.
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denkt het Ware van de wereld. Het moeten-zijn der Idee is het Goede. Het goede
wordt niet gedacht, maar bestreefd; wat gedacht wordt is het ware. Het Goede is het
Ware in dit opzicht dat het geldt voor ons streven en aan het streven is vóór-gesteld.
Het Ware is de Idee, die beginsel in het algemeen is aller werkelijkheid en dus ook
beginsel in het algemeen in ons streven, maar dit ware streven is niet anders
uitvoerbaar dan doordat wij het Ware in zijn travestie van Goedheid voorstellen.
Waarom prijzen de menschen liefde en oprechtheid? omdat dit streven het goede is.
Maar het Goede is niets, het Ware is. Doch het ware wil deze verkleeding dulden
om het streven te bezielen, dat niet anders dan onder dit bizondere aspekt der
Waarheid zou kunnen werkzaam zijn. Het ware is het witte licht der lamp, die slechts
als seinlamp kan dienst doen door de voorschuiving van het groene of roode glas;
maar ook achter dit glas is het licht wit. Zoo is het goede de seinkleur die het ware
aanneemt ten dienste van het menschelijk streven.
Tot de uitspraken van Eckart, die in 1329 door pauselijke bul veroordeeld werden,
behoort ook deze: dat het verkeerd is God goed te noemen. ‘Wie daar zegt God is
goed doet hem evenzoo onrecht, als wanneer iemand de zon zwart noemde’1). Dat
de stelling veroordeeld is, ware niet anders mogelijk, omdat het oordeel niet berustte
bij monistisch-idealisten, maar bij een rechtbank van ethisch-denkende theologen,
die bovendien den bijbel als rechtsoorkonde gebruikten. De diepe zin der uitspraak
is duidelijk: het goede geldt niet voor den wereldgrond. Zoo God een superlatieve
persoon ware met superlatieve eigenschappen en superlatieve doeleinden, zou hij de
superlatieve goedheid zijn. Het idealisme echter verlost ons van dergelijke
godsfantasieën. God is het Ware. Dat Plato de idee der ideeën

1) Die Klassiker der Religion. Meister Eckehardt von W. Lehman (Vanderhoeck & Ruprecht,
Göttingen) S. 222.
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idee van het Goede genaamd heeft, en dus wel het begrip van het goede voor het
Zelf der werkelijkheid heeft aangewend, is voor velerlei uitleg vatbaar. Deze opvatting
heeft echter geen gevolgen in de ideeënleer en de idee blijft daarbij het Ware, dat
zin aller werkelijkheid is. De ethische Godsleer heeft aan deze Platonische gedachte
aangeknoopt; zonder dat het Platonisme daarvoor kan worden verantwoordelijk
gesteld.
Het goede streven is dus niets anders dan het ware streven, doch dat uit oogpunt
van het streven als goed wordt gezien. Neem aan dat het streven naar oprechtheid
een goed streven is, dan is dit niet alzoo, omdat de oprechtheid iets goeds is, waarnaar
gestreefd moet worden, alsof er goedheden, goederen of deugden bestonden, die te
bestreven zijn. Maar het streven is goed doordat het ware, dat is onze wezenheid
zelve in dit streven zich uit. De idee in ons, die het ware (de essentia) is, drukt zich
uit in ons streven; zij verwerkelijkt zich in den levenden mensch. Deze mensch nu
ziet zijn streven alsof dit op doelen (op het Goede als doel) gericht is, en deswege
acht hij zijn streven een zedelijk goed streven. De zedelijke ervaring spreekt en spreke
deze taal; maar het laatste woord hoort haar niet toe, omdat zij wel zedelijke instelling
heeft, maar niet redelijk begrip. Alleen de theoretische rede verstaat den zin. Alle
strevers naar het goede hadden het ware streven, daarom juist meenden zij dat zij
iets bizonders, namelijk het goede streven hadden. Laat ze in den waan; zij behoeven
in het moment des strevens niet redelijk verhelderd te zijn. De rede zelf sticht, door
van theoretische tot praktische rede over te gaan, de travestie des behoorens en van
het goede. Daarom steunt het zedelijke op de redelijkheid, die er de zin van is. In het
leven gaat het waarlijk om redelijkheid en om niets anders. Het Ware verwerkelijkt
zich.
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Kierkegaard in Noorwegen
Door Prof. Dr. R.C. Boer.
Het Skandinavisch tijdschrift voor litteratuuronderzoek ‘Edda’ schreef in 1920 een
prijsvraag uit over Sören Kierkegaard's beteekenis voor Noorweegsch geestesleven.
Van de daarop verschenen antwoorden zijn in dezen zomer in datzelfde tijdschrift
twee uitgegeven van de hand van Mejuffrouw Valborg Erichsen en den heer Harald
Beyer. Het zijn niet alleen lijvige, maar ook leerzame verhandelingen, waarin veel
stof voortreffelijk verwerkt is. De opgave beperkte zich tot Noorwegen. Maar wat
hier wordt medegedeeld, heeft analogieën in andere landen. De geest van Kierkegaard
is een der brandpunten geweest van het Europeesche denken omstreeks het midden
der negentiende eeuw, en overal vindt men òf impulsen, die van hem zijn uitgegaan,
òf verschijnselen, die met de door die impulsen gewekte bewegingen parallel loopen.
Ook in ons land is Kierkegaard geen onbekend schrijver. Met name in kerkelijke
kringen heeft hij reeds vroeg de aandacht getrokken, en ook voor het nu levend
geslacht heeft hij nog niet afgedaan. Ik meen daarom den lezers van ‘Onze Eeuw’
geen ondienst te bewijzen, door hun iets mede te deelen naar aanleiding van de
hierboven genoemde historische studiën. Ik zal beginnen
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met een kort exposé van de meest kenmerkende trekken in Kierkegaard's philosophie.
De eigenaardigheid, die hier het meest in het oog valt, bestaat zeker in Kierkegaard's
paradox. Deze is het gevolg van de verbinding van twee beginselen, die voor hem
even volstrekte waarde hebben, ofschoon zij verstandelijk niet kunnen verbonden
worden, en die samenhangen met de samengesteldheid van zijn natuur. Kierkegaard
had een uitgesproken aanleg voor de werkelijkheid; hij was op en top realist. Deze
geestesgesteldheid voert hem tot twijfel en pessimisme. Twijfel aan de waarde van
iedere objectieve waarheid; pessimisme in zijn oordeel over de menschen en het
leven. Zijn wijze van redeneeren was Socratisch: vragend en twijfel wekkend; het
eindpunt is het verwerpen van iedere objectieve waarheid; de eenige waarheid is
gelegen in de spreuk: ‘ken u zelf’. Met andere woorden: alle waarheid is subjectief.
Daarnaast bezat Kierkegaard een uitgesproken idealistischen drang, een hijgen
naar het volkomene, en een geloof, dat het volkomene bestaat. Hij vindt dat in de
leer, die door opvoeding zijn eigendom was, in de levensbeschouwing van een
dogmatisch Christendom. Dit maakt aanspraak op absolute geldigheid.
Voor Kierkegaard staat de eene stelling even onomstootelijk vast als de andere.
Het komt er dus op aan, de kloof te overbruggen. Dat dit onmogelijk is, weet niemand
beter dan hij. Het Christendom, zoowel met zijn dogmatiek als met zijn eisch van
volmaaktheid, is voor het verstand niet een dwaasheid, - het is een krankzinnigheid,
een absurditeit. Daarom moet hier een sprong gedaan worden. De geestelijke kracht,
die hiertoe voert, is niet rede, maar gelijk hij het uitdrukt, hartstocht. Onder
‘hartstocht’ verstaat hij eene overgave met volkomen innigheid. Op het oogenblik,
dat deze overgave geschiedt, ontstaat de paradox. Credo quia absurdum. Op het quia
valt een bijzondere nadruk. Juist de absurditeit van het geloof is zijne aanbeveling.
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Zij is de voorwaarde voor het in werking treden van den hartstocht.
Het principe, dat de waarheid subjectief is, is op deze wijze bewaard. Want
uitsluitend aan de persoonlijke toeëigening ontleent het geloof zijn beteekenis.
Absoluut blijft de inhoud van het geloof, maar toch alleen voor dengene, die dien
inhoud subjectief omvat. En die omvatting is de voorwaarde, om zich ‘geloovige’,
en in nader omlijning ‘Christen’ te kunnen noemen. Het aannemen van een dogmatisch
stelsel, hetzij uit gewoonte, hetzij op autoriteit, heeft dus niet de minste waarde.
Daarmee is het officieele Christendom veroordeeld, en daaruit verklaart zich voor
een deel de heftige polemiek tegen de staatskerk en hare dienaren, waarmee
Kierkegaard in 1855 zijn schrijversloopbaan - en zijn leven - eindigde.
Kierkegaard erkent dus eene objectieve waarheid, maar deze krijgt pas waarde,
wanneer zij subjectief wordt. Daarom staat bij hem ook de subjectieve zijde, het
Socratische, op den voorgrond. Op tallooze plaatsen kan men lezen, dat hij niet eene
leer verkondigt. Hij wil slechts wekken tot nadenken. ‘Nadenken’, dat is de
verantwoording voor zijne meeningen op zich nemen. Hij definieert dit als zuivere
redelijkheid. ‘Onredelijkheid’ is het, die verantwoording van zich af te schuiven, te
gelooven en te handelen uit gewoonte. Het denken voert tot zelfkennis, zelfkennis
tot het kiezen van een standpunt. Heeft men zich zelf gevonden, dan is de
persoonlijkheid bevrijd. Verder kan de Socratische wijsgeer niemand brengen.
Maar dit is het onderscheid tusschen degenen die in ‘onmiddellijkheid’ leven d.z. de naieven, de natuurlijke mensch, - en degenen, die zich zelf vonden, dat de
eersten beheerscht worden door toevallige stemmingen, terwijl de laatsten leven naar
een principe, dat zij kozen. Dit principe kan verschillend zijn naar iemands aard of
naar den weg, dien hij heeft afgelegd. Dit geeft aanleiding tot de leer van de ‘stadiën’,
dat zijn de stand-
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punten, die men tegenover de levensvragen inneemt. Kierkegaard onderscheidt een
aesthetisch, een ethisch en een religieus stadium. De aesthetische mensch kiest
genieten als levensbeginsel. Is hij consequent, dan streeft hij met volkomen intensiteit
naar genot; maar is het hoogtepunt bereikt, dan laat hij het voorwerp, dat hij begeerde,
los, om de gevoelens van onlust te ontgaan, die met het langzame verlies, met de
vermindering der spanning verbonden zijn. Hij zoekt dan een nieuw genot. Zóó kan
er een principe in zijn leven zijn, maar de continuïteit mist hij. Dit voert tot
ongenoegen, weldra tot wanhoop. Daardoor wordt de overgang mogelijk gemaakt
tot het ethische stadium, waar men leeft in een milieu met anderen, voor plichten
tegenover anderen, en geluk vindt in het scheppen van geluk. Maar de drang naar
het oneindige kan iemand ook drijven, dit stadium te verlaten. Hij bereikt dan het
religieuse stadium, waarop alleen zijn verhouding tot het absolute de drijfveer van
zijn handelen is. Hij kan zoodoende komen tot handelingen, die van een ethisch
standpunt zelfs te veroordeelen zijn (Abrahams offer). Hij is opnieuw alleen in de
wereld, gelijk ook de aesthetische mensch in zijn afkeer van het triviale alleen is, een punt van aanraking tusschen de twee, die overigens in zeer verschillende sfeeren
leven.
Voor alle drie stadiën geldt het echter, dat men de keuze volkomen doe, zonder
halfheid of consideraties voor iets, dat ter zijde ligt. Hierop heeft het bekende ‘enten
- ellen’ (òf- òf) van Kierkegaard betrekking. Het beteekent niet, zooals men veel
gedacht heeft: òf God, - òf de wereld’, evenmin: òf het Christendom - ‘òf de negatie’,
maar het beteekent: ‘de heele mensch’, ‘òf men kieze een standpunt, òf men zie er
van af’, maar dat, wat men is, zij men geheel.
De buitengewone samengesteldheid van Kierkegaard's karakter en van zijn gedachten
is oorzaak, dat er impulsen van hem zijn uitgegaan in zeer verschillende richting,
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en dat in zeker opzicht de ontwikkeling van het denken in de geheele tweede helft
der eeuw bij hem in nuce voorhanden is. In verschillende perioden en kringen valt
het licht ook op verschillende zijden van zijn persoon, hetzij op zijn Socratisch
denken, hetzij op zijn hechten aan den geopenbaarden godsdienst, hetzij juist op de
paradox, die, deels met gewijzigden inhoud, op sommigen eene groote
aantrekkelijkheid uitoefent, terwijl zij juist voor anderen de steen des aanstoots is,
die verwijderd moet worden. De man is als een obstakel, dat nu eenmaal op den weg
ligt, en waar men voorbij moet, goedschiks of kwaadschiks, voor men verder kan.
De verschillende wijzen, waarop men getracht heeft, voorbij hem te komen, zijn
karakteristiek voor personen en groepen.
Men onderscheidt misschien het gemakkelijkt tusschen kerkelijke groepen en
zulke, die wij dan maar, om een naam te hebben, wereldsche zullen noemen. Tot de
eerste behooren allen, voor wie Kierkegaard in de eerste plaats een religieus schrijver
is, dus ook de sectariërs. De tweede groep is, althans in Noorwegen, voornamelijk
vertegenwoordigd door dichters en schoone geesten.
In kerkelijke kringen werden de boeken van Kierkegaard reeds kort na hun
verschijnen veel gelezen, en met sympathie en instemming. Van het Socratische in
hem was men niet afkeerig, omdat het op den voorgrond stellen van het persoonlijke
eene verinnerlijking van het godsdienstig leven meebracht. De gedachte, dat de
Christen den haat van de wereld moet dragen, de eisch van diep zondebewustzijn,
het denkbeeld, dat natuurlijk menschelijk leven en Christendom verschillende
levenssfeeren zijn, die elkander uitsluiten, vonden weerklank in piëtistisch gestemde
gemoederen zoowel in als buiten de kerk, en het gezag, waarmee deze dingen door
een schrijver van Kierkegaard's rang werden uitgesproken, kon niet anders dan een
wekkenden invloed hebben. Een crisis ontstond pas, toen Kierkegaard uit zijne
opvatting van het Christendom de laatste consequen-
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ties trok in zijn verwoeden aanval op de staatskerk. Te zwaarder werd die crisis juist
door de groote sympathieën, die Kierkegaard reeds te voren genoot. Men had hem
en zijne gedachten in het kerkleven opgenomen, men verwachtte daarvan bate voor
de kerk; nu zag men zich voor een ‘òf - òf’ geplaatst: ‘òf Kierkegaard, - òf de kerk’.
Het was moeilijk een van beide los te laten; het einde is een ‘zoowel - als’, zoowel
Kierkegaard als de kerk. Maar daarbij moest Kierkegaard menige veer laten.
De eerste indruk van Kierkegaard's heftig optreden in 1855 werkte als een
donderslag. Onder studenten, onder predikanten, onder godsdienstige leeken was de
vraag aan de orde van den dag, of men het voor zijn geweten verantwoorden kon,
predikant te wezen in de staatskerk. Piëtistische secten, als de Haugianen, vonden
in Kierkegaard's polemiek voedsel voor hun vijandschap tegen de kerk; in de kerk
ontstaat een schismatische beweging; er vormen zich zelfstandige gemeenten; enkele
aanstaande dienaren des woords zien van het predikambt af, domine Lammers in
Skien verlaat de kerk, geplaagd door gewetensbezwaren. Lammers handelde niet
uitsluitend onder den invloed van Öjeblikket (zoo heette het vlugschrift van 1885,
dat een belangrijk deel der polemiek bevatte); hij was sedert jaren met Kierkegaard's
geschriften vertrouwd, maar des te sterker kon het blijken, dat een breuk met de kerk
het onafwijsbaar gevolg was, wanneer iemand zich de gedachten van dezen schrijver
consequent toeeigende.
Van dat zelfde oogenblik af, waarop Öjeblikket begon te werken, valt een omkeer
in de stemming tegenover den auteur te bespeuren. Maar uitwerpen kon men hem
niet. Het kwam er op aan, hem in te lijven, hem pasklaar te maken en bruikbaar voor
de kerk. Harald Beyer merkt op: ‘Dat wat het er voor Kierkegaard het meest op
aankwam te verhinderen, gebeurde in werkelijkheid. Men ging ‘tot op zekere hoogte’
op zijn standpunt in...... Het ging, zooals hij bitter voorspeld had...... De kerk
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kon zulk een denker niet missen, den eenigen grooten philosoof van het Noorden,
die geheel op den bodem der openbaring stond’. Een paar voorbeelden mogen dit
toelichten. Een der meest op den voorgrond tredende theologische docenten van dien
tijd is Gisle Johnson. Hij was reeds vóór 1855 sterk onder den invloed van den
Deenschen denker geraakt. Van Kierkegaard's denkbeelden behoudt hij ook daarna,
dat het wezen van het Christendom meer in het leven dan in de theologie gelegen is.
De staatskerk is niet vrij van gebreken; hervormingen zijn wenschelijk. De
geopenbaarde godsdienst heeft absolute geldigheid. Maar het subjectivisme is geen
bodem, waarop een kerkelijk leven - wat dus met een christelijk leven gelijk gesteld
wordt - groeien kan. In plaats van de persoonlijke overtuiging wordt dus het
autoriteitsbeginsel geplaatst. Van de paradox blijft de leer over, dat het voorwerp
van het geloof voor de menschelijke gedachte niet toegankelijk is, maar de subjectieve
hartstocht, die voor Kierkegaard de eenige weg over den afgrond was, wordt ter zijde
gezet. Kierkegaard wordt geïncasseerd voor de orthodoxe theologie; het essentiëele
van hem zoekt men niet in het subjectieve van zijn geloof, maar in den toevalligen,
door opvoeding bepaalden, inhoud van dat geloof. Hoe volkomen Kierkegaard's
geest miskend wordt, blijkt onder anderen uit Gisle Johnson's redeneering over den
kinderdoop. Voor Kierkegaard was dit sacrament, toegediend aan volslagen
onmondigen, een ergerlijke Godsbespotting; door Gisle Johnson wordt het goedgepraat
met deze drogrede: ‘Wanneer een volwassene, om in Gods rijk te komen, zich moet
bekeeren en worden als een kind, dan volgt daaruit vanzelf, dat een kind reeds van
nature daarbinnen komen kan.’ Men vergelijke hiermee Kierkegaard's uitspraak:
‘Kind zijn en jongeling zijn, wanneer men het is, dat is gemakkelijk genoeg, maar
de tweede keer - de tweede keer, daar komt het op aan’.
Eene andere wijze, waarop men Kierkegaard onschadelijk maakte, was deze, dat
men zijn paradox in nevelen
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hulde. Kierkegaard verklaarde het geloof voor ‘absurd’, dat is niet slechts
ontoegankelijk voor, maar zelfs in strijd met de menschelijke rede. Voor hem bestond
de waarde van het geloof juist in zijne absurditeit. Met deze zienswijze gaat gepaard
eene afkeer van de theologie, die het geloof als redelijk wil aanbevelen. Mocht dat
ooit gelukken, - eene mogelijkheid, die ontkend wordt, - dan zou daarmee het geloof
juist beroofd zijn van dat, wat zijn diepste karakter uitmaakt. Het is wel duidelijk,
dat hier voor de theologie eene bron van ergernis aanwezig was, en dat deze leer niet
weersproken kon blijven. Frederik Petersen, een dergenen, wiens religieusiteit
overigens met die van Kierkegaard verwantschap toont, heeft getracht, hem hier te
weerleggen. De ‘gedachte’, zegt hij, staat niet vijandig tegenover het Christendom.
Dat kan men alleen zeggen van de heidensche gedachte. Maar het is de hoogste
wijsheid, eene goddelijke openbaring aan te nemen. Doet men dit, dan verdwijnen
de moeilijkheden; in de plaats van de ‘paradox’ treedt het ‘mysterie’, en dit is voor
de gedachte wel duister, maar niet ontoegankelijk.
Die ‘paradox’ vooral gaf den heeren een noot te kraken. In Denemarken vond
Rasmus Nielsen er op, dat een zelfde bewustzijn zonder tegenspraak twee waarheden
kon herbergen, die met elkander in strijd waren. Als Christen kon men bij voorbeeld
aannemen, dat God de wereld in zes dagen geschapen had. Maar niets verhinderde
denzelfden man, die dit aannam, om als man van wetenschap de meening toegedaan
te zijn, dat God de wereld niet in zes dagen had geschapen1).
Men houdt dus vast aan de kerk, men houdt vast aan de theologie, men houdt vast
aan de dogmatiek. Maar men houdt ook vast aan Kierkegaard. Het resultaat is een
zeer eenzijdige blik op den grooten denker en individualitist. Men komt tot de
conclusie, dat het wezenlijke

1) Zie hierover Brandes, Dualismen i vor nyeste Philosophie. Köbenhavn 1866.
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karakter van Kierkegaard hierin bestaat, dat hij, een philosoof van den eersten rang,
toch aan den geopenbaarden godsdienst gelooft. Voor de gemeente is dat natuurlijk
eene aanbeveling van den laatstgenoemde. Wanneer zulk een denker er geen bezwaar
in ziet, dan behoeft de minder geschoolde zich het hoofd niet te breken met scrupules
van wetenschappelijken aard. Voorzoover men den nadruk maar op het leven legt,
kan men zelfs Kierkegaard's invectieven tegen de geestelijkheid gebruiken. Men ziet
dan in hem in de eerste plaats een boetepredikant. Op deze wijze hebben met name
de piëtisten hem geannexeerd.
Op gansch andere wijze heeft Kierkegaard weerklank gevonden bij schrijvers, die
niet eene van te voren vaststaande levensbeschouwing te verdedigen hadden. Het
sterkst is natuurlijk zijn invloed daar, waar de ontwikkeling van nature in dezelfde
richting ging, dus bij gelijk gestemde geesten, zooals met name Ibsen in vele opzichten
was. In het steile idealisme van het midden der eeuw ontmoeten wij vele gedachten
van Kierkegaard; in vele gevallen is het moeilijk uit te maken, waar men met
verwantschap te doen heeft, waar sprake is van directe inspiratie. De afschuw van
het triviale leven, de vlucht naar de eenzaamheid zijn kenmerken van Kierkegaard
als persoon, maar vooral van sommige zijner pseudonymen, althans van den
aesthetischen en van den religieusen mensch. Voor zijn aestheticus heeft alleen de
herinnering waarde; daarom wil hij iedere ervaring, ieder bezit zoo spoedig mogelijk
omzetten in herinnering. Wanneer wij dezelfde gedachte in ‘De Komedie der Liefde’
en in ‘Brand’ aantreffen, is de samenhang niet te loochenen. Daarbij komt
Kierkegaard's subjectivisme, zijn leer, dat de mensch alleen waarheid kan vinden in
zich zelf. Wordt deze gedachte uit de studeerkamer in het leven overgebracht, dan
ontstaat de sterke persoonlijkheid, die in zich zelf den eenigen maatstaf voor zijn
handelen vindt, die dus ook voor geen consequentie terug-
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schrikt, waar het geldt, het eigen ideaal tot werkelijkheid te maken. Deze gedachte
is weer nauw verwant met Kierkegaard's gedachte, dat de Christen in de wereld moet
lijden; in zijn offervaardigheid heeft Brand dan ook punten van aanraking met
Kierkegaard's religieuse persoonlijkheid. Slechts is bij Brand het leerstellige vervangen
door een ruimer begrip. Want dat Brand een predikant is, is niet essentieel; Ibsen
was zich bewust en heeft ook uitgesproken, dat hij zijn drama even goed over een
ander conflict had kunnen opbouwen. Wij ontmoeten in zijn latere werken ook
karakters van gelijken aard als Brand, die in conflicten, welke geheel buiten het
religieuse leven staan, hun persoonlijkheid realiseeren; het is voldoende, hier op
Dokter Stockman te wijzen. Het is dus de sterke, de heele persoonlijkheid, die zich
wil doen gelden; wij hebben hier te doen met Kierkegaard's ‘enten-eller’. In de
volstrekt intransigeante wijze, waarop figuren als Brand hun wil doorzetten, is voorts
nog een element, dat aan Kierkegaard doet denken, namelijk de neiging tot het
paradoxale. De paradox is niet dezelfde; zij behoort zelfs tot een ander gebied.
Kierkegaard's paradox behoort tot het denkleven: credo quia absurdum. Brand's
paradox behoort tot het gebied der handeling. Men zou hier kunnen zeggen: volo
quia absurdum. De eisch wordt gesteld, te doen, wat men niet kan; het onmogelijke
is het, dat trekt. Maar ook dit is verwant met de handelwijze van den religieusen
mensch, die op goddelijk bevel zelfs de grenzen der menschelijke moraal
overschrijden kan. Wij vinden hier dus eene gansch andere mentaliteit dan bij de
theologie van den tijd. De paradox behoeft niet weggemoffeld te worden; zij wordt
juist gezocht. Daarentegen is de positieve inhoud van leer, die bij Kierkegaard de
paradox schept en die bij de theologen alleen er op aankwam, hier onverschillig.
Men kan de paradox zoeken op ieder gebied.
Bij andere dichters van den tijd vinden wij dingen, die hieraan doen denken. Met
name de dieper gaande
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psychologische studie hangt hiermee samen. Hier heeft zelfs Björnson den invloed
van den Deenschen denker ervaren. Wij moeten ons echter tot het eene voorbeeld,
dat wij noemden, beperken.
Op het hooggespannen idealisme volgt de periode van het realisme. In Noorwegen
wordt zij ingeluid door de komst van Brandes, die voordrachten hield, waaronder
ook over Kierkegaard, en in het volgend jaar (1877) verscheen zijn epoque makend
boek over den wijsgeer. Hier ontmoeten wij weer een nieuwen blik op den man, die
nu wordt voorgesteld als de apostel der vrije gedachte. Brandes komt op voor de
onafhankelijkheid van den menschelijken geest, die zich door geen dogma laat binden,
en die zelfstandig waarheid zoekt en meent te kunnen vinden. Hier, meent hij, is
Kierkegaard voorgegaan. ‘Toen Kierkegaard den ouden, naieven, breeden weg naar
het geloof verliet, vond hij toen op dat schip, dat hij zelf had gebouwd, den
ongebaanden weg van het denken daarheen? Neen, op het oogenblik, dat hij ‘land’
riep, was het in werkelijkheid niet het Indië der overlevering, dat hij bereikt had,
maar het Amerika der persoonlijkheid, van den grooten hartstocht, van de groote
zelfstandigheid’. Brandes heeft dus van Kierkegaard juist dat opgenomen en als het
centrale en alleen wezenlijke beschouwd, wat de theologie had verworpen, en hij
heeft verworpen, wat de theologie uitsluitend bewaard had. ‘Het Indië der
overlevering’, dat is de leer, die van te voren vaststaat; het ‘Amerika der
zelfstandigheid’, dat is Kierkegaard's persoonlijke ontdekking, dat de waarheid alleen
in de mensch, dus subjectief, is. En wanneer Brandes spreekt van ‘het Amerika van
den grooten hartstocht’, dan doet dat denken aan Kierkegaard's overtuiging, dat het
de hartstocht is, waarmee men over de kloof in het denkleven, waarvoor hij stond,
heenspringt. Maar hier is toch een verschil. Want voor Brandes bestaat die kloof
niet; er is niet een gegeven waarheid, die hij met een sprong wil bereiken. Met
‘hartstocht’ kan hij alleen
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bedoelen het vuur, waarmee men zijne vrijheid, misschien ook de waarheden, die
men langs den weg van het denken gevonden heeft, aanvaardt.
De orthodoxie heeft Brandes verweten, dat hij een eenzijdigen blik op Kierkegaard
had, dat hij alleen diens individualisme zag, maar niet den positieven inhoud van
zijn geloof. Dit is slechts in zeker opzicht juist. Brandes zag wel dien positieven
inhoud, maar hij beschouwde dien als ballast en meende, dat dus het eenige, wat bij
Kierkegaard blijvende waarde heeft, de leer is, dat de waarheid relatief is.
Ongetwijfeld is deze blik op Kierkegaard juister dan die van Brandes' tegenstanders,
die als het essentieele van Kierkegaard aanmerkten de positieve geloofsleer, die hij
voor zich aanhing, maar aan niemand opdrong. Men kan gerust zeggen, dat deze
leer in het geheel niet tot het essentieele van Kierkegaard behoort, daar het eene
overlevering is, die duizenden en duizenden aannemen, alleen omdat zij overgeleverd
is. Voor die overlevering hebben wij dus Kierkegaard niet noodig. Maar wel is het
juist, dat Brandes niet de geheelen Kierkegaard zag. Wat hij niet zag, was niet de
overgeleverde geloofsleer, maar de weg, waarlangs Kierkegaard er toe kwam, die
aan te nemen, met andere woorden: Kierkegaard's paradox. Maar die heeft de
orthodoxie ook niet begrepen.
Zoo vinden menschen van de meest uiteenloopende richtingen aanknoopingen bij
den Deenschen philosoof; de orthodoxen en piëtisten voor hun kerkgeloof en hun
religieus leven, - het aanrakingspunt is voor hen de gegeven waarheid, die Kierkegaard
aanneemt; poëten, die bezield zijn door zijn individualisme en zijn paradoxale
levensopvatting; vrijdenkers, die bij hem leeren, dat de waarheid relatief is.
Bij Brandes sluit zich de generatie van schrijvers aan, die met hem het geloof in de
almacht van het denken en van de wetenschap deelen. De belangrijkste van hen is
Kielland. Ook deze schrijver staat onder den invloed van
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Kierkegaard, en misschien meer dan één ander. Dit is te treffender, wanneer men de
diepe kloof in aanmerking neemt, die tusschen hen beiden gaapt, en waarop reeds
door meer dan één schrijver de aandacht gevestigd is. Terwijl Kierkegaard
niettegenstaande de helderheid van zijn denken toch een religieus mysticus is, is
Kielland een ongodsdienstig intellectualist. Toch staat Kielland bij Kierkegaard diep
in de schuld, en hij laat niet na, hierop zelf telkens den nadruk te leggen. Reeds vóór
het optreden van Brandes had Kielland Kierkegaard bestudeerd; wij vinden in zijn
romans typen, die beantwoorden aan Kierkegaard's aesthetischen en aan zijn ethischen
mensch. Tot de eerste groep behoort onder anderen de karakterlooze figuur van Georg
Delphin, die ieder, die Kielland's romans gelezen heeft, in zijn herinnering bewaart;
tot de tweede behoort, om een voorbeeld te noemen, Jacob Worse. Onder den invloed
van Brandes komt Kielland er toe, in Kierkegaard in de eerste plaats te bewonderen
den strijder voor redelijkheid en waarheid, den man, die eischt, dat de persoonlijkheid
heel zal zijn. Dit komt ook geheel met zijn eigen karakter overeen, individualist als
hij was tot in alle bijzonderheden van het private leven. Dit is dan ook eigenlijk de
eenige eisch, dien Kielland stelt, en waarin zijn geheele moraal bestaat. Zoo wordt
zijn schrijversloopbaan een doorgaande kamp voor oprechtheid en waarheid in het
leven, een strijd tegen halfheid en niet minder tegen huichelarij. Hij is overtuigd, dat
de maatschappij daar vol van is; vooral vindt hij dit gebrek bij de dienaren der kerk,
en zoo ontstaan de vele caricaturen van predikanten, die Kielland geteekend heeft.
Ook hiervoor vond hij het voorbeeld in Kierkegaard's geschriften. De steeds herhaalde
klacht is dezelfde, die men bij den ouderen schrijver leest, dat de zelfverloochening
in naam bestaat maar dat de prediking daarvan verbonden is met een voortreffelijk
zorgen voor eigen welvaart. Een van Kielland's meest bekende domine's, Pastor
Martens, herinnert ook door zijn naam aan dien professor, daarna bisschop Martensen,
tegen
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wien Kierkegaard zich in zijn laatste polemische geschriften voortdurend wendt, den
man, die den gestorven bisschop Mynster ‘een der echte getuigen der waarheid’
genoemd had, en wiens lofrede door Kierkegaard gepersiffleerd werd in een stuk,
dat den titel droeg: ‘Was bisschop Mynster een ‘getuige der waarheid’, een ‘der echte
getuigen der waarheid’ - is dat waarheid?’ En de courant van Kiellands ergsten
huichelaar, domine Morten Kruse, in den roman ‘Arbeidsfolk’ heet ‘De Getuige der
Waarheid’.
Kielland heeft ook met Kierkegaard gemeen, dat hij niet wenschte kunstenaar te
zijn, maar dat hij toch kunstenaar was. Hij was een tendentie-schrijver, die de
maatschappij wilde bevrijden van ziekten, waaraan zij naar zijn meening leed. Het
was de periode, waarin kritiek op de maatschappij de leus ook der dichters was; voor
niemand geldt dit in zoo hooge mate als voor Kielland. Hij zegt zelf, dat hij den
romanvorm kiest, omdat dit de beste wijze is, om de menschen mee te krijgen. Maar
hij wil iets anders. ‘En als ik vasten grond onder de voeten heb, heb ik nog een heelen
boel heerlijke boosheid in vooraad’. Reeds Kierkegaard heeft in zeer karakteristieke
woorden deze methode de zijne genoemd: ‘De religieuse schrijver moet dus eerst
trachten met de menschen in rapport te komen. Dat wil zeggen, hij moet beginnen
met aesthetische praestaties. Dat is het handgeld. Hoe brillanter de praestatie is, des
te beter voor hem’.
‘Het handgeld’ is hier de benaming voor het kunstwerk, waarmee de lezer gekocht
wordt, om te lezen, wat een schrijver te zeggen heeft. Is de lezer eenmaal aan hem
gewend, dan kan hij de kunst laten varen en direct spreken.
Ook in den stijl van Kielland is veel, wat hij van Kierkegaard geleerd heeft. Met
name in de wijze, waarop hij toegespitste vernijnigheden weet aan te brengen. Valborg
Erichsen citeert een voorbeeld, dat hierdoor belangrijk is, dat Kielland zelf zich in
een zijner brieven er over uitlaat. De plaats luidt: ‘Want over huichelarij
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kon men preeken, - van den stoel mocht men gerust getuigen en verkondigen - wat
de waarheid is, dat de wereld, die is propvol met huichelarij. Maar even streng moest
men hieraan vasthouden, dat niemand toestemming had, een ander van de zware
zonde der huichelarij te betichten’. Hierover schrijft Kielland later: ‘En er is een
plaats, waar ik onder het werk zelf het gevoel had, dat de meester mij nabij was, dat
hij zou gezegd hebben: ‘Zoo wordt iets aangebracht, dat beslissend is’. Dat is daar,
waar er staat: Want over de huichelarij kon men preeken’.
Deze overeenstemming in stijl berust op studie en een opzettelijk zich eigen maken
van iets in de kunst van den leeraar, dat den leerling trof. Zij berust niet op
overeenstemming in aanleg. Op zich zelf is er geen grooter tegenstelling dan tusschen
den zwaren, veelal voor den lezer zeer moeilijken, stijl van Kierkegaard en den
buitengewoon lichten in zijn kristallen helderheid in Noorwegen geheel alleenstaanden
stijl van Kielland. In den vorm gelijk in de gedachte werd een deel van Kierkegaard
opgenomen, maar dat deel volstond, om bezieling te geven.
Op het tijdvak van het absolute geloof aan de wetenschap volgt eene nieuwe periode
van twijfel, overgaande in vertwijfeling, waarin de metaphysische behoeften weer
gevoeld worden en velen hetzij terugkeeren tot de geopenbaarde religie, hetzij hun
heil zoeken in verschillende vormen van mystiek. Deze beweging gaat over geheel
Europa en verder, en in verband daarmee kan men natuurlijk vele namen van
voorgangers noemen. In het Noorden bestaan ook ditmaal zeer duidelijke
aanknoopingen aan Kierkegaard. Het duidelijkst vinden wij hem terug bij Garborg.
Garborg heeft ook de periode van het volstrekte individualisme en het realisme
doorgemaakt; hij stond een tijd lang kort bij Brandes. Maar hij kende Kierkegaard
te goed, om te meenen, dat hij op dit oogenblik zich op dezen denker zou kunnen
be-

Onze Eeuw. Jaargang 24

167
roepen. Hij plaatste zich in die periode eer tegenover hem. Maar in den tijd, wanneer
Garborg zijne religieuse crisis doormaakt, hooren wij weer tonen, die aan Kierkegaard
herinneren. Nu pas komt hij in zijn geheel tot zijn recht als de man, die aan de uiterste
grens van het subjectivisme gekomen is en nu, den hartstocht als leidsman kiezend,
den sprong in het onbekende waagt. Nu komt weer op den voorgrond, wat misschien
niet het meest blijvende, maar toch zeker wel het meest eigenaardige van den
Deenschen schrijver is, zijn verlangen naar het absurde, naar de paradox. In ‘Traette
Maend’ komen uitspraken voor, die Kierkegaard kon geschreven hebben. ‘Ik heb
een God noodig, dus vind ik hem uit. En bid, bid: God, geef mij de krankzinnigheid,
die noodig is, om te gelooven! - of om te sterven’. Het is Gabriel Gram, die spreekt,
een man, die zijn leven aesthetisch heeft ingericht en nu door wanhoop tot de paradox
gedreven wordt. Dat boek is van 1891, 36 jaar na Kierkegaard's dood. Zoo lang
duurde het, voor hij geheel kon worden begrepen.
Garborg heeft later een zachter oplossing voor de levensraadselen gevonden. Hij
maakte zich een Christendom op eigen hand, waarin het leven van meer beteekenis
is dan de leer. Ook hierin bestaat nog overeenstemming met Kierkegaard. Maar het
dogma, de plaag zijner jeugd, en daarmee de gedachte-paradox, heeft hij niet weer
willen aanvaarden, de offervaardigheid daarentegen, men kan zeggen de
levensparadox, is als resultaat van zijn religieusen strijd overgebleven.
Wanneer wij in het groot de personen en groepen overzien, die in zekere verhouding
tot Kierkegaard gestaan hebben, dan moeten wij onderscheiden tusschen degenen,
die hem hebben beoordeeld - aanbevolen of bestreden -, en dezulken, die in hem een
uitgangspunt vinden, of ook een bondgenoot, een verwante ziel. Tot de eersten
behooren de apologeten, die tegenover den man niet onbevooroordeeld stonden, maar
ook een
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man als Brandes, wien het er toch in de eerste plaats om te doen is, den wijsgeer zijn
plaats in de geschiedenis der cultuur aan te wijzen, en die evenmin als de theologie
vrij is van de zucht, om hen te annexeeren. Een directen invloed vindt men het sterkst
bij degenen, die hier in de tweede plaats genoemd zijn. Onder hen kan men drie
hoofdgroepen onderscheiden, en het is wel merkwaardig, dat deze kenmerkende
verwantschap toonen met de vertegenwoordigers der drie stadiën in Kierkegaard's
werken. Eerst komen de aestheten, die zich met verachting van het leven afwenden.
Als hoofdvertegenwoordiger kan men Falk noemen in ‘De Komedie der Liefde’,
vooral zooals hij in het eerste bedrijf optreedt. Maar Falk staat niet alleen; het geheele
idealisme van die periode draagt een sterk aesthetisch karakter. Dan komen de
verbeteraars der maatschappij; een breede schare. Kielland is het typische voorbeeld,
dat wij besproken hebben. Zij toonen in hun belangstelling voor de samenleving, die
hen noopt, uit de voorname eenzaamheid tot de menschenwereld terug te keeren,
een onmiskenbare verwantschap met Kierkegaard's ethicus. Eindelijk komt Gabriel
Gram, een lid der Kristiania-bohême, een man, die door vertwijfeling tot religie
komt; hij gaat over naar Kierkegaard's derde stadium, het religieuse.
Deze menschen, respective de dichters, die de figuren schiepen, hebben niet,
Kierkegaard bestudeerend, met opzet getracht, een voor een zijne stadiën in de door
hem aangegeven volgorde te realiseeren. De successie is onbewust. Daaruit volgt
echter niet, dat zij toevallig is. De eenzame denker heeft in zijn zwaren gedachtenstrijd
doorgemaakt, wat meer dan ééne generatie na hem bij deelen zou doormaken. In
hem zijn de levensproblemen, die in den mensch van zijn tijd onhelder aanwezig
waren, en die eene halve eeuw zouden beheerschen, voor het eerst tot bewustheid
gekomen, en met zulk een helderheid, dat hij zijn tijd tientallen van jaren vooruit is
geloopen. Zoo spiegelde zich in hem een komend tijdvak af, en zoo komt het, dat
telkens een nieuwe groep bij
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hem bezieling vond. Zij vonden telkens in zijne stadiën de denkbeelden, waarvoor
hun tijd rijp was geworden.
Nog heden is Kierkegaard's leer, dat de waarheid relatief is, niet algemeen erkend
en begrepen. En zijn paradox staat nog als een vraagteeken. Slechts hierover schijnen
de besten het eens te zijn, dat alleen het onbereikbare blijvende waarde heeft, en dat
het bereikt wordt, niet als object, dat buiten ons ligt, maar in den hartstocht, waarmee
men het najaagt, dat wil zeggen: in toewijding.
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Het tarief der Rijksverzekeringsbank
Door Jhr. Mr. H. Smissaert.
Toen op 1 Februari 1903 de Ongevallenwet-1901 in werking trad, had het bestuur
der Rijksverzekeringsbank1) onder meer reeds één zeer moeilijke taak moeten
volvoeren: den Minister ter vaststelling voorleggen een tarief van premiën, waarvoor
de R.V.B. het wettelijk risico zou dragen van die ondernemingen, welke bij deze
instelling verzekerd wenschten te zijn. ‘Binnenlandsche’ statistische gegevens voor
het ontwerpen van zoodanig tarief bezat men niet; Oostenrijk kon hier hulp bieden
- omdat daar de verzekering op denzelfden technischen grondslag der kapitaaldekking
was ingericht - maar de nijverheidstakken van dat land boden natuurlijk vele punten
van verschil met de Nederlandsche, verschilpunten welker aard en beteekenis
intusschen niet genoegzaam bekend waren om daarmee ten volle rekening te kunnen
houden.
De samenstelling van dit eerste tarief was dus stellig een zeer moeilijk werk; men
stond hierbij voor vele ‘onbekenden’. Daartoe behoorde ook de vraag: welke
opvattingen gehuldigd zouden worden door de met rechtspraak in ongevalzaken
belaste Raden van Beroep

1) Den naam dezer instelling kort ik hier verder af tot R.V.B.
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en den Centralen Raad. Zoolang zich niet een ‘constante jurisprudentie’ omtrent
strijdvragen had gevormd, tastte men hieromtrent in den blinde. - Nog een ander
dubium maakte de berekening bezwaarlijk: Minister Lely was teruggekomen van
zijn, in de eerste editie der wet belichaamd, denkbeeld, aan de R.V.B. het monopolie
dezer verzekering toe te kennen; naast haar konden andere risico-dragers optreden:
premie-maatschappijen of onderlinge instellingen, die ter zake van ongevallen in de,
aldus aan de R.V.B. onttrokken, ondernemingen aan die rijks-instelling geen premie
opbrachten, doch haar het bedrag terugbetaalden der wegens die ongevallen gedane
uitkeeringen (vermeerderd met een aandeel in de administratiekosten der R.V.B.).
In hoever zou deze risico-overdracht afbreuk doen aan de portefeuille der R.V.B.?
Zouden deze andere risico-dragers eene zekere selectie toepassen tusschen betere en
minder gunstige risico's? Zou op zichzelf reeds de risico-overdracht tot eene
‘natuurlijke’ selectie leiden, doordat bij voorkeur die werkgevers zich van de R.V.B.
zouden afwenden, die aannamen dat het bedrijfsgevaar in hun ondernemingen beneden
het normale gelegen was? Indien de R.V.B. eenig bedrijf - dus heel een groep van
ondernemingen - te hoog tarifieerde, zou zij daarmee niet een exodus bevorderen
van allen, die elders voor geringer kosten terecht konden? Wat zou van dit alles de
draagwijdte zijn? Ook hier: een onbekende factor. - In 1903 ervoer de R.V.B., dat
minder dan ⅓ van het totale loonsbedrag voor haar risico was verzekerd.
Wat nu dit eerste tarief der R.V.B. betreft, het zoude geen ongunstige uitkomsten
hebben opgeleverd, indien niet...... drie factoren hadden medegewerkt tot een tekort,
dat per 31 December 1907 door de Regeering werd geschat op het aanzienlijk cijfer
van f 4.118.574.09! Deze drie factoren waren, volgens Minister Veegens (die
voorstelde dit tekort te brengen ten laste van 's Rijks schatkist): te lage raming van
de administratiekosten (zoowel voor de bij de R.V.B. als voor de elders ver-
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zekerden), renteverlies der R.V.B. en te lage premieberekening voor het laden en
lossen van schepen te Rotterdam (stuwadoors-bedrijf). Wat dit laatste aangaat, het
maandelijksch verlies op dit risico beliep f 50.000.-; uit dien hoofde had de R.V.B.
tot einde 1906 reeds 1,2 à 1,5 millioen gulden ingeboet. Op 1 Mei 1907 - zoo deelde
de Minister in September van dat jaar aan de Tweede Kamer mede - was dit calamiteus
bedrijf in de hoogste gevarenklasse ingedeeld, maar ook daarna bleef het een tekort
van f 30.000.- per maand opleveren! Het zou dus noodig zijn, aan het tarief der R.V.B.
eene uitbreiding te geven, waardoor een nog hoogere premie wegens
stuwadoors-arbeid kon worden opgelegd: de verhooging der aanvankelijke f 35.26
per f 1.000.- loon, die van Februari 1903 tot Mei 1907 was geheven, tot f 79.- was
dus nog geheel onvoldoende.
Over ‘het tekort der R.V.B.’ heb ik in de Januariaflevering van den jaargang 1908
van dit tijdschrift zoo uitvoerig gesproken, dat ik thans daarbij niet langer behoef stil
te staan. Slechts wil ik hier nogmaals op het volgende wijzen: het bestuur der R.V.B.
had (gelijk de Minister in zijn M.v.A. van 12 December 1907 aan de Kamer
verklaarde) in den loop van 1903 reeds ingezien dat men met de premie voor
stuwadoors niet uitkwam, maar gaf daarvan den Minister eerst 1 November 1906
kennis1) en gaf hem toen tevens reclassificatie in overweging. Het nemen van dezen
maatregel vorderde nog ruim een half jaar (terwijl elke maand uitstel een verlies van
½ ton opleverde); niet vóór Mei 1907 immers trad het daartoe strekkend K.B. in
werking, waardoor het verlies...... althans tot f 30.000.- per maand werd beperkt.
Afdoend was de maatregel dus nog allerminst. En het werd Januari 1908, eer een
wetswijziging den weg baande voor een nieuw K.B. (van 1 Mei 1908), waarbij de
reeks

1) gelijk men ook in het verslag der R.V.B. over 1906 leest. Eerst in den loop van dat jaar was
trouwens de ongevallenstatistiek over 1903 verschenen.
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der gevarencijfers verhoogd en het aantal gevarenklassen uitgebreid werd. Doch ook
hiermee was nog niet alles in het reine: voor afdoende regeling was nog weer eene
wetswijziging noodig; het ontwerp daarvan bereikte het Parlement 17 November
1908......
Dienden deze (verbijsterend langzame) veranderingen om herhaling van het euvel
te voorkomen en werd inmiddels het reeds geleden verlies ten laste van 's Rijks
schatkist gebracht? Het eerste was inderdaad de strekking der getroffen maatregelen,
maar het tweede is niet geschied: in Februari ...... 1918 is het ontwerp (van 1909) tot
dekking van het tekort der R.V.B. ingetrokken! Hoe is dan dat tekort van ruim 4
millioen gedelgd? Het antwoord luidt: de R.V.B. heeft dit ‘inverdiend’.
In het jaarverslag der R.V.B. over 1908 wijst de wiskundige balans op ulto. van
dat jaar een ‘deficit 1903-1908’ aan van f 4.010.174.28, terwijl het tekort op ultimo
December van het vorige jaar was f 4.189.088.34½. Hieruit zou men afleiden, dat
het tekort in 1908 was geslonken, maar de ‘Toelichting’ tot deze stukken leert ons
anders: het deficit over de eerste vijf jaar was te hoog geraamd: het tekort was in
1908 niet gedaald, maar met f 94.000.- gestegen. Dat die stijging niet sterker was,
wordt in de toelichting o.a. verklaard uit de invoering, bij K.B. van 21 October 1907,
van een tarief met hooger opslag voor administratiekosten, ook uit verbetering van
de stuwadoorspremie en ook uit de gunstiger resultaten, welke de andere bedrijven
afwierpen, n.l. een overschot op de netto premiën ten beloope van 1 ton.
De Ongevallenwet-1901 schreef voor, dat telkens om de vijf jaar eene
‘wetenschappelijke balans’ zou worden opgemaakt; daarna en in verband daarmee
zou het tarief worden herzien. De eerste wetenschappelijke balans (over de jaren
1903-1907) werd in 1908 voltooid1).

1) In 1907 was de bewerking der ongevallenstatistiek over 1904 aan de beurt, maar dit werk
werd opgeschort, omdat men den statistischen arbeid voor de wetenschappelijke balans ter
hand nam.
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Het nieuwe tarief, gebaseerd op de ervaring der jaren 1903-1907, trad 1 Juli 1909 in
werking. Met die ervaring hield het tarief rekening voor wat betreft de
gevarenclassificatie; ‘de premiën echter waren zoodanig gekozen, dat een
premie-opbrengst, correspondeerende met een nog iets hooger risico dan dat over
de jaren 1906 en 1907 was gewaarborgd’1).
Hoe werkte dit nieuwe tarief?
De jaren 1903-1907, welker uitkomsten als grondslag hadden gediend, waren de
ongunstigste jaren ten aanzien der verhouding tusschen de netto-lasten (d.i. zonder
administratiekosten) en verzekerd jaarloon1), m.a.w.: de volgende jaren vielen sterk
mee. ‘De voornaamste uitkomst van het nieuwe tarief was klaarblijkelijk een niet
onbelangrijke verbetering van de uitkomsten der R.V.B.’ (Lindner, t.a.p., blz. 179).
Had in 1906 de belasting nog 126 % van de premie bedragen, dit cijfer slonk in 1909
op 77 % door de tarief wijziging en de daling van het risico.
Laat ons nu uit de verslagen der R.V.B. nagaan, hoe het onder zoo gunstige
conjunctuur ging met het inverdienen van het tekort.
In welke mate het gunstig verloop van het risico en het verhoogd tarief op het
deficit inwerkte, leert ons het verslag over 1909 door de vermelding dat het tekort,
f 4.010.174.28 bij den aanvang van dat jaar, op het einde tot f 3.444.476.87½ was
teruggebracht, dus met f 565.697.40½ was verminderd. Het netto premiebedrag
overtrof de behoefte met niet minder dan f 659.619.-; er waren nog andere mee-, ook
eenige tegenvallers, die gezamenlijk tot de reeds genoemde

1) Aldus de heer K. Lindner in ‘De Rijksverzekeringsbank als risicodrager’, een der hoofdstukken
van ‘Tien jaren praktijk der Ongevallenwet 1901’, Haarlem, H.D. Tjeenk Willink en Zoon
(blz. 173).
1) d.i. van heel de industrie, except het Rotterdamsche havenbedrijf.
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uitkomst leidden. ‘Deze uitkomst’ (zoo lezen wij in de Toelichting tot Balans en
Bedrijfsrekening) ‘maakt het noodzakelijk de wenschelijkheid van een tariefverlaging
te overwegen’. - Het volgend jaar (1910) overtrof zijn voorganger nog: het tekort
slonk met f 832.753.52½, dus tot f 2.611.723.35; ditmaal bereikte het overschot der
netto-premiën boven de netto-belasting het cijfer van f 805.000.- (op een
netto-belasting van bijna 3 millioen). Weinig minder werd over 1911 ingeloopen,
n.l. f 773.082.13½; de winst op het netto-tarief was thans geringer dan ten vorigen
jare, beliep immers f 569.377.02½, wat te wijten was aan een min gunstig verloop
van het risico en aan teruggang in het aantal der bij de R.V.B. aangesloten
ondernemingen.
Over het jaar 1912 moest weer eene wetenschappelijke balans worden opgemaakt;
zij verscheen in 1914 en voorspelde dat op 1 Juli van dat jaar 1914 het tekort
grootendeels zou zijn ingehaald. Nu, ‘grootendeels’ was dat inderdaad ook het geval.
Want het écart tusschen netto-premiën en -belasting was over 1912 rond 7 ton,
waardoor het deficit op minder dan 1½ millioen daalde, welk cijfer een jaar later op
weinig meer dan 1 millioen (f 1.062,751.07½) was teruggevallen. En aan het einde
van 1914 was van de aanvankelijke 4 millioen slechts nog minder dan 7 ton over,
hoewel over dat jaar en 1913 het reeds genoemd écart zich in dalende richting had
bewogen (f 431.000.- over 1913 en f 279.000.- over 1914). - De nog overgebleven
7 ton tekort waren aan het eind van 1915 gedelgd.
Zoo waren in het kortstondig tijdperk van 1908-1915 de omineuse vier millioen
inverdiend. En van nu af aan opent zich een tijdperk, waarin de ‘batige sloten’ - niet
langer voor schulddelging aangewezen - deels gereserveerd, deels als, staag zwellende,
overschotten aangewend konden worden.
In den zomer van 1914 was het indeelingsbesluit gewijzigd en een gewijzigd tarief
vastgesteld. De werking van een en ander spreekt zich in de uitkomsten der vol-
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gende jaren uit. Over 1915 werden niet slechts, gelijk reeds gezegd, de resteerende
7 ton schuld verwerkt maar bovendien (voor het eerst) eene extra-reserve gevormd
van 2 ton, voor mogelijke déconfitures, en er bleef daarna nog een overschot van
meer dan 30 duizend gulden. Op de netto premiën was f 459.000.- overgehouden; er
waren dus ook nog andere, niet onbelangrijke meevallers. Die extra-reserve van
aanvankelijk 2 ton werd in 1916 vervangen door een reserve voor verlies op
beleggingen, welke tot een bedrag van 4½ ton werd opgevoerd; trots deze dotatie
van 2½ ton groeide het overschot aan tot f 674.316.64½. Het premie-overschot was
dit jaar f 476.000.- geweest; ook thans dus hadden nog andere gunstige factoren tot
de eind-uitkomst medegewerkt.
Wij zien van nu af dit overschot in een voortdurend sterker stijgende lijn: aan het
eind van 1917 waren de f 674.000.- van 1916 reeds tot bijna 2 millioen gestegen en
1918 voegde daaraan nog weer 'n kleine 6 ton toe. Hoewel de tarieven der R.V.B.
eene bijna algemeene verlaging van 15 % hadden ondergaan, lieten de netto-premiën
toch nog f 427.000.- over. Maar wij mogen ook de reserve voor geldbelegging niet
uit het oog verliezen: zij was, zagen wij, in 1916 tot 4½ ton gestegen; nu, zij stond
eind 1918 voor 1 millioen te boek! Over 1919 werd daaraan weer 2 ton toegevoegd;
het overschot steeg met 1½ millioen en beliep nu f 4.104.033.91½. Waarmee echter
de vaart niet gestuit was, want 1920 maakte het nog beter: f 1.688.000.- werd aan de
4,1 millioen toegevoegd, zoodat men nu tot meer dan 5¾ millioen was gekomen.
Evenals ten vorigen jare speelden ook thans ‘de gunstige uitkomsten der verzekering’
een rol van gewicht. Maar 1921 stelde zijn voorganger in de schaduw: met meer dan
2¼ millioen kon thans het overschot stijgen en daarmee het cijfer van 8 millioen
overschrijden.
Doch dit was de eenige praestatie van dat jaar 1921 niet! Vooreerst werd de in art.
40 der Ongevallenwet
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bedoelde reserve1) op de balans gebracht (1 millioen) en voorts werd de reserve voor
geldbelegging (die men in 1920 niettegenstaande de daling der balanswaarde van
noodlijdende fondsen niet had behoeven aan te spreken) nog weer met 2 ton gedoteerd,
zoodat nog 12 ton extra beschikbaar geweest waren; met de stijging van het overschot
was dus rond f 3.459.000 uit de bedrijfsrekening gevonden. Het écart tusschen
netto-middelen en lasten was over dit jaar f 2.077.000.- geweest......2).
Verslagen der R.V.B. na 1921 zijn nog niet verschenen en de vermelding der
stijgende overschotten is dus hiermede, voorloopig, ten einde. Na de
wetenschappelijke balans over 1914 is er geene meer uitgegeven, omdat het bestuur
der R.V.B. in oorlogstijd oordeelde, dat de ‘oorlogscijfers’ der industrie geen
betrouwbaar beeld opleverden. Maar over het tarief der R.V.B. valt ook na het
hierboven uiteengezette nog wel iets te zeggen. Vooraf echter eene enkele opmerking
naar aanleiding van de geschiedenis tot op 1921, gelijk wij die leerden kennen.
Als verzekerings-instelling heeft de R.V.B. tusschen Februari 1903 en einde 1921
dus in dezer voege gewerkt: op de verzekeringen, ten laste der bank loopende van
den aanvang af tot ulto. 1908 is men 4 millioen te kort gekomen; de in dat tijdperk
bij de R.V.B. aangesloten ondernemingen hebben dus eene te lage premie betaald;
de door die ondernemingen opgebrachte geldsommen waren onvoldoende voor eene
sluitende rekening. Die rekening wijst uit, dat er nog andere ‘tegenvallers’ waren
dan eene ongunstig blijkende verhouding tusschen de netto-premiën en de netto-lasten,
maar ook die

1) De wet was in 1921 herzien en eischte de vorming van eene reserve tot ten hoogste een
bedrag van een milioen gulden. - Aangezien de middelen dit toelieten, heeft men dadelijk
het maximum in deze reserve gestort.
2) Het premie-bedrag in de bedrijfsrekening over 1921 is rond f 7.113.000.-.
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tegenvallers in het bedrijf moeten door een opslag op de premie worden goedgemaakt,
voorzoover niet ‘meevallers’ reeds de werking van kwade posten hebben te niet
gedaan.
Van 1909 af teekent zich de keer. De premiën laten tegenover het risico zoodanige
marges, dat - met medewerking van ‘meevallers’ - op het tekort telkenjare een flink
bedrag kan worden afgeschreven. Aan het eind van 1915 is dit tekort geheel
verdwenen; er is bovendien een overschotje (f 30.000.- rond) en men reserveert extra
2 ton. In die lijn voortgaande, bereikt men ulto. 1921 den toestand, waarbij de voor
het eerst door de wet geëischte reserve dadelijk tot haar maximum van 1 millioen
kan worden gecreëerd, de reserve voor geldbelegging op de balans staat voor 1
millioen 3 ton en er een overschot blijft van meer dan 8 millioen. Ook dit resultaat
werd niet alleen verkregen door de gunstige verhouding tusschen netto-premiën en
netto-lasten; daar ook vele andere posten meevielen, was die gunstige verhouding
slechts een der factoren, die tot de zoozeer bevredigende uitkomst leidden.
Bevredigend inderdaad in zeer sterke mate, het meest in de laatste jaren vóór 1921.
In 't kort staat de zaak dus zoo: ware de R.V.B. niet eene rijks-, doch eene
bijzondere instelling, men zou eenvoudig zeggen, dat zij, ongevallenverzekering
uitoefenende, in de eerste 6 jaar van haar operaties daarmee 4 millioen had verloren,
die zij in de volgende 6 jaren ruimschoots weer had inverdiend, om in de
daaropvolgende 6 jaar 8 millioen over te houden. Of ook: tegenover de 4 millioen
verlies in de eerste 6 jaar stond een winst van 12 millioen in de volgende 12 jaren.
Reeds wees ik op de omstandigheid, dat de massa der bij de R.V.B. aangesloten
ondernemingen tusschen 1903 en 1921 niet feitelijk als een in haar onderdeden gelijk
blijvende groep mag worden beschouwd. Niet alleen is er een onophoudelijk
‘va-et-vient’ tusschen de werkgevers, die bij de R.V.B. of elders hun risico dekken,
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maar er zijn ook sedert 1903 niet weinige ondernemingen verdwenen en nieuwe tot
stand gekomen. Men kan, over deze dingen sprekende, hier wel ‘werken’ met massale
en collectieve begrippen als ‘de verzekeringsportefeuille’, ‘de nijverheid’ enz., maar
in de praktijk vallen deze collectiviteiten uiteen in tal van wisselende, afzonderlijke
ondernemingen, waarvan sommige het gunstiger treffen dan andere.
Het sterkst spreekt dit voor de bij de R.V.B. aangeslotenen na 1915. Nadat het
tekort was ingehaald, zijn zij voortgegaan premies te betalen aan eene instelling, die,
uit haar tarief en andere gunstige factoren, in 6 jaar tijds 8 millioen overhield. Was
er voor die aangeslotenen geen aanleiding, zich de vraag te stellen waarom dit
geschiedde, waarom zij zoo zwaar belast moesten worden, waarom dergelijke winst
moest worden gekweekt? Over 1921, zoo zagen wij, liet het premie-bedrag van f
7.113.000 een saldo van f 2.077.000.-, d.i. bijna 30 %, terwijl in totaal op den dienst
van dat jaar 3½ millioen - bijna de helft der premies! - werd overgehouden. Zeker,
- zoo zal men zeggen - ook de R.V.B. behoort, als elke goed-geleide
verzekerings-instelling eene reserve voor den kwaden dag te hebben; zoodoende kan
zij met vaste premies werken; is dan het risico al eens ongunstiger dan voorzien werd,
een stootkussen vangt dien schok op. Doch er is nu een, door de wel gevorderde,
dadelijk op haar maximum opgevoerde reserve van 1 millioen......
Vragen als deze schijnt ook het bestuur der R.V.B. zich te hebben gesteld. Ziehier
wat in 1921 en daarna is geschied.
In de eerste plaats moge worden herinnerd aan de ‘herziening’ van de - sedert
1901 reeds talrijke malen in onderdeelen gewijzigde - Ongevallenwet, welke nu het
jaarmerk 1921 ontving. Deze herziening bracht o.m. eene belangrijke uitbreiding
van den verzekeringsplicht in dezen zin, dat verscheidene nieuwe groepen van
bedrijven aan de van oudsher reeds onder de werking der wet vallende werden
toegevoegd, met name ook
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de ‘handel’ (zonder krachtwerktuig), dus kantoren, magazijnen, winkels enz. Deze
uitbreiding van den verzekeringsplicht trad 1 April 1922 in werking.
In de tweede plaats moet erop worden gewezen, dat op 9 December 1921 een
gewijzigd (en voor de straks verzekeringsplichtige bedrijven aangevuld) tarief der
R.V.B. werd openbaar gemaakt, hetwelk voor de reeds aan de wet onderworpene
ondernemingen van 1 Januari 1922 af gelden zou (en voor de overige natuurlijk van
1 April 1922 af)1). Dit tarief gaf tegenover het daaraan voorafgaande het beeld eener
niet-algemeene, maar toch in verscheidene onderdeelen niet-onbelangrijke
premie-verlaging (in andere onderdeelen weer verhooging), - doch niet het beeld van
een tarief, bij welks samenstelling klaarblijkelijk de gedachte had voorgezeten,
voortaan den ‘kostenden prijs’ der verzekering in rekening te brengen en dus verderen
aanwas van het overschot te stuiten. Komende jaren zullen eerst uitwijzen, hoe dit
nieuwe tarief gewerkt heeft...... gewerkt zou hebben, als het integraal was toegepast.
Want na de vaststelling van dit sedert 1 Januari 1922 geldend tarief zijn twee
Koninklijke Besluiten verschenen, die op de zaak een geheel ander, een zeer
verrassend licht werpen. Tot recht verstand van het eerste dier twee moet hier
herinnerd worden aan het 7de lid van art. 40 der Ongevallenwet 1921, hetwelk zegt
dat, indien uit eene wetenschappelijke balans der R.V.B. blijkt dat haar middelen
haar verplichtingen (met inbegrip van het wettelijk reservefonds) overtreffen, het
premie-

1) Het K.B. tot vaststelling van dit tarief was gedagteekend 29 November 1921; het werd
uitgegeven 9 December. Waarom deelde men slechts drie weken vóór 1 Januari de premies
mede, waarvoor de R.V.B. bereid was het risico te dekken? Deze korte termijn liet den
gegadigden zeer weinig tijd tot beraad over de keuze: verzekering bij de R.V.B. of elders.
Voor de ‘andere risico-dragers’ was ook de tijd zeer krap om te overwegen, of zij voor
verschillende groepen van bedrijven op grond van hun eigen statistieken, ervaring en inzicht
aan gegadigden bevredigende aanbiedingen tot risico-overdracht konden doen.
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tarief gedurende een door de Kroon vast te stellen aantal jaren met een door de Kroon
vast te stellen percentage kan worden verlaagd; deze verlaging geldt dan voor de
werkgevers van die ondernemingen, die reeds bij de R.V.B. verzekerd waren ‘op het
tijdstip, waarop die wetenschappelijke balans betrekking heeft’ (en voor die
werkgevers, die naast of in plaats van de eerstbedoelde in die ondernemingen zijn
opgetreden). Ingevolge dit artikel verlaagde het K.B. van 1 Februari 1923 het
premietarief der R.V.B. met 25 % en wel voor den duur van 1 jaar, n.l. over het
kalenderjaar 1923. Als werkgevers, wien deze gunst ten deel viel, werden aangewezen
zij, wier ondernemingen op 31 December 1921 voor risico der R.V.B. waren verzekerd
(en de in hun plaats getredenen of tredenden).
In dezen maatregel heeft men natuurlijk te zien eene poging, om de als overschot
verzamelde gelden voor zeker deel weer ten goede te doen komen aan hen, die geacht
moeten worden, tot de vorming van dit overschot te hebben bijgedragen. De maatregel
is, onweersprekelijk doch ook onvermijdelijk, van ruwen aard, gaat uit van ficties,
die in vele gevallen niet door feiten worden gedekt: niet allen, die van deze
vrijgevigheid profiteeren, hebben daarop aanspraak en velen, die daarop aanspraak
hebben, profiteeren daarvan niet. Wie op 31 December 1921 niet bij de R.V.B. (doch
elders) verzekerd was, krijgt geen deel van deze liberaliteit, ook al was hij na dien
fatalen datum weer tot de R.V.B. teruggekeerd. Wie op 31 December 1921 bij de
R.V.B. verzekerd was (en wellicht stevig tot het overschot had meegewerkt), doch
in 1923 niet tot de ‘amis de la maison’ behoorde, heeft daarmee zijn recht verbeurd.
De verlaging is een prijs voor ‘trouw aan het huis’ sedert 1921; een straf voor ontrouw
is de derving van dit voordeel. Maar in 1921 kon niemand voorzien dat deze prijs
toegekend, deze poena toegepast zou worden. Natuurlijk moet de maatregel ruw zijn:
de R.V.B. kàn niet (een deel van) het overschot teruggeven juist
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aan hen, die tot de vorming hebben bijgedragen. Maar een zoo ruwe maatregel als
deze ontstemt hen, die achteraf blijken daardoor uitgesloten te worden en bevredigt
ook hen niet, die begrijpen dat hun door een toeval zeker voordeeltje in den schoot
valt. De onmogelijkheid, waarin de R.V.B. zich bevindt om het te veel gevorderde
weer terug te geven aan hen, die teveel betaalden, is een van vele goede redenen,
waarom de vorming van zulk een overschot beter vermeden ware.
Nog dit: de verlaging geldt voor 1923; zij werkte van 1 Januari af; zij werd
vastgesteld bij K.B. van 1 Februari en openbaar gemaakt 9 (en 10) van die maand,
dus ± 6 weken na datum. Waarom toen eerst? En welke voornemens heeft men voor
1924? Zal ook voor dit jaar de premie voor de vrienden van het huis verlaagd worden?
En wanneer zal men te weten komen, wat men achteraf behoort te hebben gedaan of
nagelaten, om tot die vrienden te worden gerekend? Getuigt dit alles niet van
onvastheid, spreekt daaruit niet een ‘van-dag-tot-dag-politiek’ dezer Rijksinstelling?
Eigenaardiger nog was het tweede K.B. van 10 Februari 1923, uitgegeven den
21sten dier maand en vaststellend dat het tarief hetwelk 1 Januari en 1 April 1922
in werking was getreden, met 20 % werd verlaagd! - Wonderlijk schijnt het mij, dat
eene instelling als de R.V.B. eind November 1921 een tarief vaststelt, waarin zij dan
toch neerlegt de bevindingen, waartoe zij op grond harer statistieken is gekomen,
waarin zij aangeeft voor welke premies zij de verschillende risico's kan aanvaarden,
om dan - nog geen 14 maanden later - mede te deelen dat zij (tot op nader bericht)
al die verschillende risico's ook wel voor 4/5 van den aanvankelijk bepaalden prijs
dekken kan! Waarbij te bedenken valt, dat deze prijsverlaging ook geldt voor die
risico's, welke eerst van 1 April 1922 dagteekenden: welk inzicht kon de R.V.B.
hebben in de kosten der verzekering van die bedrijven, welke eerst op dien datum
verzekeringsplichtig waren geworden en hoe kon men
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te hunnen aanzien reeds in Februari '23 vaststellen, dat hun premie 20 % te hoog
was?1)
Ziedaar zoo een en ander van wat naar aanleiding van het tarief der R.V.B. in den
loop van twintig jaar valt op te merken; wij beperkten ons daarbij tot de geldelijke
uitkomsten, gelijk die uit de jaarverslagen der R.V.B. blijken. Die uitkomsten leidden
dan allereerst tot een tekort van 4 millioen in 6 jaar, dat, wederom in 6 jaar, wordt
inverdiend, waarna een derde 6-jarig tijdperk tot een overschot van 8 millioen voert.
Laatstelijk zagen wij op het voor 1922 en volgende jaren vastgesteld tarief eene
korting geven van 20 %, terwijl 25 % over 1923 minder in rekening wordt gebracht
aan hen, die op 31 December 1921 reeds bij de R.V.B. verzekerd waren.
Waar is in dit alles de vaste lijn? Meer dan eenige andere instelling ten onzent
kent het bestuur der R.V.B. den omvang van alle wettelijke ongevallen-risico's; het
beschikt over eene ervaring van 20 jaar, die zich uitbreidt over heel het veld. De
ongevalfrequentie in de ondernemingen van elders verzekerde werkgevers is aan de
R.V.B. bekend; zij beschikt over alle materiaal en neemt daarvan kennis voordat zij
in haar vijfjaarlijksche balansen aan anderen daarvan kennis geeft. Zoo kan zij eerder
en met meer zekerheid dan eenige andere instelling den prijs van het risico vaststellen
en in haar lijn vastheid brengen en houden. Doch de geschiedenis geeft nu juist niet
daarvan den indruk en de jongste geschiedenis wel allerminst; zij doet de vraag rijzen
of het bestuur der R.V.B. wellicht in zake

1) Wat de allernaaste toekomst betreft, dit: 1922 is het laatste jaar van het (4de) vijfjarig tijdperk,
waarover wederom een wetenschappelijke balans zal worden opgemaakt. Volgens art. 40
(5) der wet wordt het tarief herzien ‘na het opmaken van en in verband met’ elke zoodanige
balans. Is deze laatste dus in 1924 gereed, dan wacht ons eene herziening van het in December
'21 vastgesteld tarief, waarop over '23 eene korting van 20 % is gegeven......
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tariefbepaling en tariefwijziging ‘naar bevind van zaken’ handelt en, zoo ja, naar
bevind van welke zaken dan de koers wordt bepaald? Welke gedachte ligt ten
grondslag aan plotselinge wijziging van een nieuw tarief, dat nauwelijks heeft gewerkt
en waartoe treden daartoe strekkende maatregelen van den eenen dag op den anderen
in werking? Is er in deze houding een element van concurrentie-strijd tegenover de
‘andere risicodragers’, wier klanten moeten leeren begrijpen dat zij een voordeeltje
derven omdat zij aan de R.V.B. den rug hebben toegekeerd? Of doet men het bestuur
der R.V.B. zelfs reeds met het aannemen van zoodanige mogelijkheden onrecht?
Wat drijft dan hen, die in deze de leiding hebben?
Terecht, dunkt mij, heeft men destijds het tekort van 4 millioen niet gesteld op
rekening van de belastingbetalers, die immers geheel buiten deze aangelegenheid
stonden, doch het deficit gevonden uit verhoogde bijdragen van de nijverheid, welke
door de wet is aangewezen tot dekking van de middelen der R.V.B. Toen deze
instelling eene ‘schoone lei’ had, heeft haar bestuur de premies niet verlaagd opdat
de rekening zonder overschot sluitend zou zijn; sluitend is zoodanige rekening niet
zonder een stevig stootkussen voor tegenvallers, hetzij uit het verzekeringsbedrijf
als zoodanig (men denke aan massale ongevallen e.d.), hetzij uit beleggingen of uit
anderen hoofde. Als reserve staat thans 1 millioen gulden te boek, het maximum, dat
de wet van 1921 kent. Ware het niet beter geweest, dit maximum veel hooger te
stellen en daartoe een belangrijk deel der overgewonnen 8 millioen te bestemmen?
Zoodanig conservatief beleid schijnt in het bijzonder aangewezen voor eene
verzekeringsinstelling als de R.V.B., die geen enkel risico kan weigeren, die allicht
meer dan particuliere maatschappijen zal te maken hebben met slechte betalers en
die onder haar risico's ook zal moeten aannemen eenige geheel uitzonderlijke,
waarvoor wegens hun buitengemeenen aard geen premie als passende
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dekking is te bepalen. - En nu eenmaal een zoo belangrijk overschot is gevormd,
ware het niet beter dit te bewaren - niet een deel daarvan ‘terug’ te geven aan
ondernemingen, die tot de vorming daarvan niet hebben bijgedragen, terwijl andere,
die dit wel deden, niet in aanmerking worden gebracht? Het bezit van dit overschot,
als wettelijke reserve op de balans gebracht en overigens als onverdeelde bedrijfswinst
bewaard, zou het bestuur der R.V.B. in staat stellen, in haar verzekeringstarief die
vastheid te brengen en te houden, welke voor de nijverheid zeer gewenscht is, opdat
de leiders van verzekeringsplichtige ondernemingen bij hunne calculaties de
Rijksbankpremie kunnen beschouwen als een vaststaanden factor. De
van-dag-tot-dag-politiek schept voor de contribuabelen onzekerheid.
Met de uitvoering van de Ongevallenwet-1921 is de Minister van Arbeid belast.
De wijze, waarop deze wet wordt uitgevoerd, blijkt uit het jaarlijksch verslag der
R.V.B., maar dit document trekt weinig de aandacht. In het Parlement wordt over
de aangelegenheden, die ons hier bezighielden, niet gerept. Toch zijn zij van groot
belang. Want zij raken de vraag: welke beginselen ten grondslag liggen aan de leiding
der instelling, die door de wet mede geroepen wordt het wettelijk ongevallen-risico
te dragen.
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Verzen
Van W. de Mérode.
Weer ging de dood ons stille huis voorbij
En groette als een bekende en zag nog lang
Glimlachend naar onze open ramen om.
Wij knikten, enkel aandacht voor elkaar.
Alleen het glanzen van uw lach werd heller
En onbeweeglijk stond in uwe oogen
Het licht, alsof het, tartend, stolde; vast
Was uwe greep om het onstuimig kloppen
Van mijne handen, en het angstig bloed
Deinde tot rust in regelmatig golven.
En week van deernis klonk uw warme stem:
‘Hoe schrikt gij voor de schaduw van het leven?’
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Reegnen de sterren smeltend uit den hemel?
Spatten komeeten laaiend uit elkaar?
Mat-gouden stralen vallen, sierlijk boogend,
Of uit den hemel men Gods kostbren wijn
Naar opgeheven donkre bekers goot,
Die volgeschonken, met een kop van schuim
Even opsproeiend glinstren, melkig goud.
Er is groot vuurwerk en men lacht vermaakt
Om dezen namaak-wereldondergang.
Ik zit geslagen, en ik denk aan u.
En over 't kalme donker van mijn denken
Rijst uw gelaat, zoo jong en smetteloos,
Gelijk de maan, die, groot en donkergouden,
Glijdt door de hooge blauwten van den nacht
Boven der menschen machtloos doovend licht.
Met minnen hebt gij mijn gemoed gewond!
O lief, ik heb alleen naar u gezocht.
Jarenlang volgde ik 't dwalen uwer voeten,
Of gij u eindlijk naar mij wenden zoudt.
O, de oogen toe, mijn hoofd te mogen leggen
Aan uwe knieën, en uw hand te voelen,
Die als een windje warm van zonneschijn,
Even het uiterste van 't haar beweegt.
O, naar uw mededoogend aangezicht
Te mogen opzien, in een stom verwachten,
Dat het beschaduwd hoekje van uw mond
Heel langzaam licht wordt, en uw lach ontbloeit,
Die is voor mij, die is voor mij alleen.
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Leestafel.
Prof. Dr. P.J. Blok. Geschiedenis van het Nederlandsche Volk. Derde,
herziene druk Afl. 1. Leiden A.W. Sijthoff's Uitgeversmaatschappij.
De twee deelen, waarin dit standaardwerk aanvankelijk is verschenen, dragen de
jaartallen 1892 en 1893. Ongeveer twintig jaar daarna, in 1912, zag het eerste deel
van den tweeden druk, van de nieuwe uitgave, het licht. Inmiddels waren tusschen
1901 en 1912 de vijf deelen der Duitsche editie van de Gothasche persen gekomen.
Eene andere hand dan die des schrijvers bewerkte de (eveneens vijf) deelen, welke
voor Engelsche en Amerikaansche lezers bestemd waren. En thans, elf jaar na den
tweeden, ligt de derde druk voor ons, ook deze ‘herzien’, d.i. bijgewerkt, gewijzigd,
aangevuld naar aanleiding van het vele, dat sindsdien aan nieuwe vondsten,
ontdekkingen en inzichten op dit gebied is gewonnen, althans voor zoover de schrijver
zich daarmede kon vereenigen.
Deze herziene, derde druk zal in ongeveer 45 afleveringen, elk van circa 4 vel
verschijnen (4 deelen). Hetgeen zeggen wil, dat het werk naar schatting 180 vel, d.i.
ruim 2800 beslaan zal van die compres gedrukte, in den geserreerden stijl van prof.
Blok zooveel wezenlijken ‘inhoud’ bevattende bladzijden.
Na hetgeen in Onze Eeuw reeds vroeger over dit monumentale werk van Blok is
gezegd, kunnen wij bij de verschijning dezer eerste aflevering van den derden druk
met de enkele vermelding van dit feit volstaan. Maar dat toch niet, zonder den
schrijver ermee geluk te wenschen, dat zoo klaarblijkelijk vraag naar zijn
‘Geschiedenis’ blijft bestaan. Waaraan tevens wel een gelukwensch aan ‘het
Nederlandsche volk’ mag verbonden worden, omdat het dezen historiograaf heeft
gevonden.
H.S.
Waarschuwende Cijfers uit de Staats-Financiën. Vergelijkend overzicht
van ontvangsten en uitgaven van den Staat volgens de begrootingen voor
1914 en 1924, samengesteld op verzoek van de Centrale Commissie voor
Bezuiniging, ingesteld door de Nederlandsche Maatschappij voor
Nijverheid en Handel te Haarlem, z.j.
Hoeveel kostte ons in 1914 onze staatshuishouding en op hoeveel zal zij ons in 1924
komen te staan? Over welke middelen beschikten
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wij toen en welke hebben wij thans tot bestrijding van de uitgaven? Dat wij nu een
veel duurder huishouden hebben dan tien jaar geleden, weten wij allen wel. Maar in
welke mate? en waar schuilen de belangrijkste bronnen der kostenvermeerdering?
Natuurlijk is het voor ons allen van overgroot gewicht, een antwoord op deze en
andere daarmee samenhangende vragen te kennen, maar slechts ingewijden in de
zeer ingewikkelde materie kunnen een op betrouwbare, onderling vergelijkbare offers
berustend antwoord geven. De begrooting voor 1924 is anders ingericht dan die voor
1914 was (o.a. reeds dadelijk door de veranderde verdeeling van de
staatswerkzaamheid over onderscheidene departementen). En elke begrooting is
feitelijk zoo opgesteld, dat gij niet zonder veel zoeken en tasten, splitsen en
combineeren een beeld kunt krijgen van wat eenig bepaald onderdeel der
staatswerkzaamheid aan uitgaven vordert. Ziedaar slechts zeer enkele, de meest voor
de hand liggende moeilijkheden, waarop men stuit als men uit de begrootingscijfers
van 1914 en van 1924 den groei van ons budget zou willen aflezen.
Het was, daarom, van de Centrale Commissie voor de Bezuiniging zeker een
gelukkig denkbeeld een nauwkeurig onderzoek te doen instellen naar de verschillende
onderdeelen, waaruit beide begrootingen zijn samengesteld; bij dat onderzoek moest
met allerlei tusschen beide cijfer-opstellingen voorkomende verschillen rekening
worden gehouden en moest ook voorts velerlei in aanmerking genomen worden,
wilde men uit de officieele stukken overzichten opmaken, welke onderling zonder
bezwaar voor een zuivere vergelijking naast elkaar konden worden geraadpleegd.
In haar uitvoerige Inleiding legt de Commissie volledige verantwoording af van
de wijze, waarop zij met haar accountant dezen moeitevollen arbeid heeft verricht.
Het komt mij voor, dat zij daarbij op juiste wijze is te werk gegaan en dat dus
inderdaad, voor zoover zulks bereikbaar was, de bijeengebrachte gegevens voor de
vorming van een betrouwbaar beeld omtrent ontvangsten en uitgaven in 1924 en in
1914 mogen worden gebezigd. Natuurlijk moet men, bij de kennisneming van de
Bijlagen, welke de cijfers bevatten, in het oog houden hetgeen omtrent de groepeering
enz. in de Inleiding is meegedeeld.
Het bestek eener aankondiging zou ik verre overschrijden, wanneer ik den aandrang
niet weerstond om, al was het slechts in groote lijnen, het waarlijke verontrustend
beeld te schetsen, dat ons uit deze staten tegemoet treedt. Wel zeer zorgwekkend is
onze geldelijke toestand. Terwijl ik slechts ermee volstaan wil de lezers van Onze
Eeuw opmerkzaam te maken op deze jongste, leerrijke uitgave der Centrale Commissie
voor de Bezuiniging (aan welke wij ook reeds waarschuwende cijfers omtrent de
gemeentefinanciën danken), wil ik toch niet nalaten - als proeve - hier de eerste der
bijlagen weer te geven.
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Vergelijkende Cijfers uit de Staatsbegrootingen 1914 en 1924.
De bedragen der afzonderlijke begrootingshoofdstukken van 1914 zijn
gereconstrueerd op basis van de bestaande indeeling der begrootingen
der Departementen in 1924.
UITGAVEN.
1914

1924

in % van 1914

Huis der Koningin f 905.000.............

f 1.700.000.-

187

Hooge Colleges van 811.313.50
Staat en Kabinet der
Koningin ....

2.107.585.49

259

Departement v.
Buitenl. Zaken ....

1.468.527.-

4.318.799.-

294

Departement v.
Justitie ....

11.774.828.75

29.768.691.-

252

Departement v.
9.249.159.34
Binnenl. Zaken en
Landbouw

20.347.163.-

220

Departement v.
35.488.577.Onderwijs, Kunsten
en
Wetenschappen...

155.330.350.-

437

Departement v.
Marine......

21.240.187.35

42.686.076.-

201

Departement v.
Financiën.

39.510.653.50

141.745.491.191)

358

Departement v.
Oorlog ....

35.032.788.-

62.196.514.-

177

Departement v.
Waterstaat

51.630.076.96

115.442.197.-

223

Departement v.
10.383.280.50
Arbeid, Handel en
Nijverheid

53.966.483.-

519

Departement v.
Koloniën.

2.843.779.50

6.208.745.-

218

Nationale schuld
...............

38.593.112.80

100.932.134.55

261

1) Volgens bijlage Ib zijn in 1923 door het Departement van Financiën meer uitgegeven dan
in 1914 de volgende posten, die uitgaven betreffen, welke feitelijk tot den werkkring van
andere Departementen behooren.
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Onvoorzien
......................

50.000.-

50.000.-

100

f 258.981.284.40

f 736.800.229.23

284

Zoo ooit, dan dringen cijfers als deze tot de klassieke vermaning: caveant consales!
H.S.
Voorschotten Woningwet ...................... f 23.600.000.Voorschotten Woningbouw met premie f 6.500.000....
Voorschotten Landarbeiderswet ............... f 2.000.000.Voorschotten Diverse Bedrijven............... f 14.137.520.f 46.237.520.-
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Louis Couperus. Oostwaarts. 's Gravenhage. H.P. Leopold, 1924.
‘Ter recensie’. Maar dit is waarlijk vlug af te doen. Genoeg is het immers, om te
zeggen, dat onder den titel ‘Oostwaarts’ de brieven gebundeld zijn, die Couperus als
speciaal correspondent van ‘De Haagsche Post’ aan dat blad heeft gezonden tijdens
zijn Indische reis. Hoevelen zijn die brieven niet reeds bekend en waartoe zouden
zij hier ‘gerecenseerd’ moeten worden? Couperus over Indië......, maar men kan
immers weten, men weet immers hoe dit wondere land hem, den zoo gevoeligen
kunstenaar, heeft gepakt. Laat mij dan slechts volstaan met de simpele mededeeling
dat deze brievenverzameling een welverzorgde bundel is geworden, waaraan heel
mooie foto's - en een portret van den schrijver - nog meer aantrekkelijkheid geven.
H.S.
Gustave Cohen. Oeuvres complètes de Molière. Tome II. Amsterdam.
S.L. van Looy. 1923.
Met groote ingenomenheid vermeldden wij, dat ter gelegenheid van Molière's derde
eeuwfeest deze zeer bijzondere editie der volledige werken met inleidingen en vele
noten van den Straatsburgschen professor G. Cohen, te Amsterdam verscheen; wij
behoeven niet te herhalen in welke opzichten hier een waarijk zeer bijzondere editie
werd bezorgd. Het thans verschenen 2de deel bevat ‘Le dépit amoureux’ en ‘Les
précieuses ridicules’. Vooral de ‘notice’ bij de laatste dezer twee comedies is zeer
belangwekkend.
H.S.
Winterboek van de Wereldbibliotheek 1923-1924. Mij. voor Goede en
Goedkoope Lectuur. Amsterdam-Sloterdijk.
Dit mag een ‘gezellig’ boek heeten, een dat men eerst met welgevallen bekijkt,
doorbladert, even inziet, dan gaat lezen en uitleest om 't straks weer eens voor den
dag te halen, als het in den familiekring van hand tot hand is gegaan. Maar het is ook
een kloek boek, stevig van inhoud, typografisch goed verzorgd, met acht uitmuntend
geslaagde ‘buitentekstplaten’ in vierkleurendruk naar oude en nieuwe meesters,
terwijl in den tekst bij Albert Plasschaerts artikel over het winterlandschap in de
Hollandsche schilderkunst negen fraaie afbeeldingen voorkomen en er twaalf gegeven
worden bij Herman Hana's bijdrage over portretschetsen. Zeg ik voorts nog dat aan
dezen bundel meewerkten Carry van Bruggen, Cyriel Buysse, C.M. van Hille-Gaerthé,
Joannes Reddingius, Ernest Claes, Henri van Booven, Marie Schmitz, Carel Scharten,
Dr. Jac. P. Thijsse, Aart van der Leeuw, M. Scharten-Antink, E.W. Asscher, Annie
Salomons, terwijl aan het slot L.S. iets over het procédé van den vierkleurendruk
vertelt, dan kan men uit deze simpele opsomming reeds zien dat den lezer hier veel
en velerlei en allerlei goeds wordt geboden.
H.S.
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Voorts zijn door de redactie ter aankondiging ontvangen de navolgende
boekwerken:
D. Meresjkowsky. De veertiende December. Uit het Russisch, door J. de Kruyff.
Amsterdam. Wereldbibliotheek.
Een Mirakelspel van onze lieve Vrouwe, naar het oud-Fransch, door Simon
Koster. Tooneelbibliotheek van de Maatsch. voor Goede en Goedk. Lect.
Amsterdam.
Uit Roemer Visscher's Brabbeling, II. Door N. van der Laan. Utrechtsche
Bijdragen voor Letterkunde en Geschiedenis. Al Oosthoek. Utrecht.
Frederik van Eeden. Deutsch-Chinesische Liebes-Mosaik. Amsterdam. W.
Versluijs.
De levensbeschouwing der naaste toekomst door C.J.D.C. Stempels. Haarlem.
Tjeenk Willink.
Windelband. Door Dr. H.M. van der Vaart Smit. Baarn. Hollandia-Drukkerij.
Naar het groote licht, bekentenissen van een bekeerlinge. Door Egb. C. van der
Mandele. Baarn. Hollandia-Drukkerij.
Eenvoudige geschiedenis der filosofie van K. Vorlander, voor Nederland bewerkt
door C.J.D.C. Stempels. Haarlem. Tjeenk Willink.
Godsdienst, wereldbeschouwing, zondebesef en levensdoel door Prof. Dr. T.
Cannegieter. Haarlem. Tjeenk Willink.
Uit Jezus' openbaar leven, door F. van Eeden. Amsterdam. Versluys.
De stad op den berg. Rome door Roomschen. Baarn. Hollandia-Drukkerij.
De religie in onze moderne literatuur, door K.F. Proost. Zeist. Ploegsma.
Uren met Kant, door Jhr. Dr. B.H.C.K. van der Wyck. Baarn.
Hollandia-Drukkerij.
De kerk in onzen tijd in Nederland, door A. Binnerts Sz. Amsterdam. Mij. voor
Goede en Goedkoope Lectuur.
Marie C. Stopes. Verstandig ouderschap. Vertaald door Dr. A.N. Nolst Trénité.
Amsterdam. J.M. Meulenhoff, 1923.
J. Tielrooy, C. Busken Huet et la littérature française. H.D. Tjeenk Willink
Haarlem; Librairie ancienne: E. Champion. Paris.
H.A. Colijn La decision d.l. Société des nations concernant les îles d'Aland.
Drukkerij Holland. Amsterdam.
Suriname door Dr. M. van Blankensteyn. Nijgh en Ditmar's Uitg. Maatij.
Rotterdam.
Het leven en Sterven van Anne Marjorie Lam door Ellen Forest.
Hollandia-Drukkerij. Baarn.
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Emma Holm
Door Albertine Draaijer-de Haas.
(Vervolg).

Hoofdstuk VI.
Doch toen Charles weg was, drong in haar onwillig hart de waarheid van zijn woorden.
Hij had gelijk gehad: de schuld lag aan haar; zij had over haar belangen moeten
spreken, over haar werk. Als zij hem niet om vertaalwerk vroeg, kon hij denken, dat
zij 't niet meer begeerde...... ofschoon hij weten kon......
Zij moest flinker zijn, ook eens wat durven vragen; Emma Holm stond in haar
tuintje; ze ademde diep de zware zomerlucht in, een zachte zwelling klopte in haar
keel en in het bevrijdende gevoel van een korten moed nam ze zich voor niet langer
te wachten op zijn brief, doch zelf nog eens te schrijven.
In de vaart van dat besluit, dat als een wankele vreugde onmiddellijk haar
beheerschte, trad ze de kleine voorkamer in; ze zag haar werktafel met de dictionnaires
en het papiergerei, ze zag de doos postpapier. Een gevoel van wijding kwam in haar
als altijd, wanneer ze hem schrijven ging. De suitedeuren deed ze nog eerst
geheimzinnig dichtglijden en eventjes, als wilde zij het vertrouwen in haar daad
versterken, zat ze in zijn crapaud. Toen werd de atmosfeer van het kamertje
onwezenlijk, alsof rond haar schrijvende hand alles overging in een droom-
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toestand. Van het eigenlijke vragen om vertaalwerk, dat hij haar had beloofd, kwam
niet veel meer: zij vertrouwde, dat de uitgever tusschen de regels door kon lezen;
haar eenzaamheid en haar toekomstzorgen werden verwoord in liefdebetuigingen en
ten slotte was 't het postscriptum, dat als in haast vermeldde, dat er een paar mooie
Engelsche meisjesboeken waren verschenen.
Zelf ging ze den brief posten. Het was het namiddaguur en wandelende dames
ontmoette ze op haar weg; het trof haar, dat alle dames er verzorgd uitzagen. Plotseling
in een geestelijke herkenningsblik voelde zij zichzelf een sjofele, schrale jonge vrouw,
achteloos gekleed, onmachtig tot bekoren. In een schaamte wist ze in haar hand den
liefdebrief, een brief, dien ze hem opdrong. Scherper brandde deze schaamte, toen
ze, of 't een opgelegde dwang was, den arm hief en den brief neerschoof in de gleuf
der bus. In die korte stonde was 't, of haar wezen zich splitste in eene, die op haar
daad met smart toekeek en een andere, die onmachtig was zich te verzetten.
Doch reeds op den terugweg naar huis was het, of die schaamte sleet, als 't ware
elk gevoel van verzet week, sinds ze 't geluid van 't vallen van den brief had vernomen
en het wachten op een antwoord reeds was aangevangen. En dan was er als een verre
zegen haar jaardag, de niet voorbij te ziene dag. Over zes weken al! Schreef Maurits
nog vóór dien tijd, dan had ze niets verspeeld. En natuurlijk was er een
verjaardagsbrief! De durf van haar tweeden brief werd haast een trots in den aanvang
van dezen nieuwen wachtenstijd.

Hoofdstuk VII.
De krachtige najaarswind blies door de gele kastanjeblaren.
Als een spelletje der oogen volgde Emma het lot van haar geteisterde jonge
boompje. In de slapelooze uren
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van het eerste daglicht-grauwen leek in het wilde zwiepen van den wind het eigen
leven te verstillen.
Neen, hij had toch niet geschreven. Doch nu dezen dag van haar jaardag kwam
de brief, kwam hij misschien zelf. Een zorgelijkheid drukte haar denken, dat zij zich
zoo goed mogelijk kleeden moest vandaag en haar schrale garderobe in gedachte
dooroogend vond ze als 't beste nog de waschbare, juist ter zijde gelegde zomerjapon,
die sinds twee jaren haar diensten strekte tot ver in de herfst. In huis kon zij die dezen
dag nog wel dragen; ander moois had ze niet.
Doch de japon diende nagekeken en opgestreken. Men kon nooit weten...... tegen
de koffie......
Kom, ze moest maar opstaan. Ze mompelde dit voornemen doch loom viel het
opgerichte lijf weer terug in het kussen, een diepe moeheid beving haar, waarin alle
wil tot vlugge handeling zich oploste.
Coba en Frederik hadden den vorigen avond de stoel voor haar schrijftafel groen
gemaakt. Deze herinnering trok haar ten slotte uit 't bed. Voor Emma's blik bij het
vlugge en sobere toiletmaken leefde reeds de gekunstelde verrassing en blijdschap,
die zij straks toonen moest. Het dagelijksche en zelfde rukje aan de voordeurbel
klingelde kleintjes en haastig slipte Emma haar slaapkamer uit, het nietige trapje af,
vangend langs Frederik's kabinetje zijn vroolijke ontwakingsschrik. Coba een half
uur te vroeg en Freek ook al op!
En nog niet geheel wakker uit haar wakend droomleven onderging ze bij 't openen
van de voordeur Coba's handschokkenden gelukwensch reeds.
Het onmiddellijk aangeheven gezang in de keuken - Coba's lievelingslied: de
werkeloozen, - tragisch scandeerend de zwaaien van de schoenborstel - nam schielijk
alle droomen mee.
En in het lijdzaam ondergaan van het door 't gansche huisje dreunende straatlied,
dat op een of andere manier samenstemde met het kletsen van den striemenden regen
tegen de ruiten, trotseerend ook de vroolijkheid der
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kinderen, voor wier vreugd zij zich met haar jaardag weerloos voelde, roerde er
slechts één energie in haar wezen: de wacht op de post.
Beneden komend met de nu aangekleede kinderen stuitte haar blik tegen de dicht
geschoven tusschendeuren, zoo moest haar elke kijk op de straat ontgaan......
Ternauwernood weerhielden haar oogen een vraag, toen zij zich herinnerde...... o,
ja...... haar versierde stoel.
Coba liep nog wat druk in en uit; nu kwam ook deze binnen en dadelijk nam ze
het commando op zich: ‘schuif de deuren open, Free!’
‘Ja’, ving Emma Holm de mise en scène: ‘Ik ga een beetje werken’.
In afwachting van haar vreugdigen uitroep stond het groepje. En Emma Holm, in
het stage luisteren op een gerucht in de brievenbus, weerde zich met een hooge
stem...... ‘o...... maar kinderen, kinderen! Wat prachtig, wie heeft dat zoo mooi
gedaan?’
Coba, dadelijk, schoof op haar mevrouw toe, ‘zeg u maar dat Klaartje de pooten
heeft gedaan’, fluisterde ze, knipoogend, grootmoedig haar aandeel in de versiering
afstaand.
‘Ik heb de rozen gemaakt van vloeipapier’, kreet Frederik.
‘Ik heb de zitting geboend’, kwam Klaartje eerlijk getuigen. ‘De klimop is uit den
tuin van hier naast’.
‘Verbeeld u mevrouw’, viel Coba bij, ‘mevrouw van hier naast wou levende rozen
voor u koopen voor de versiering van de stoel’.
‘Die brengt ze nu vanmiddag zelf’, verklapte Klaartje.
‘Hè, flauwe meid’. Frederik gaf 't kind, dat verrukt naar de moeder opkeek, een
stomp in den rug.
Klaartje, uit de opgewonden vreugd geschokt, huilde gillend.
Emma Holm schrikte op...... zoo ruw kon Frederik doen tegenwoordig.
‘Nou...... nou, Klaartje’ suste ze ‘zoo erg is 't niet,
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maar Frederik je mag niet slaan, dan wordt Moeder op haar jaardag boos op je’.
‘De melk kookt, mevrouw’, berichtte Coba.
En nu ging mevrouw Holm voor allen een kopje feestelijke chocolade maken.
's Middags kwam er bezoek. De buren van weerszij; een onderwijzeres, waar Frederik
het eerste jaar bij in de klas gezeten had en een gescheiden vrouw van een
postcommies, 'n vroegere collega van Holm, allemaal menschen, waar Emma toevallig
mee in aanraking was gekomen, die belang in haar stellen bleven en op elken feestdag
als een bondgenootschap van getrouwen verschenen.
Op 't einde van den middag, na korte, sterke schelruk kwam Emma's schoonzuster,
die statelijk de door Coba opengeworpen kamerdeur binnentrad. Op 't gezicht van
haar modieuze, in dit milieu niet passende verschijning, kwam er een oogenblikkelijke
verstilling in de stemmen.
‘Charles kan je vandaag onmogelijk komen gelukwenschen’, constateerde de
binnenkomende dadelijk zakelijk en in dit enkele, eerste zinnetje monsterde ze al
gelukwenschend met langzamen doch telkens vlug in misprijzen loslatenden oogenblik
de nederige gescheiden vrouw van den postcommies, het tegen ieder en alles even
vriendelijk blijvende buurmevrouwtje en de reeds wat oudere onderwijzeres.
‘Hoe is Frederiks rapport?’ vervolgde ze onmiddellijk daarop als een plichtvraag
die alle vreugd achteloos overzag.
‘Nog niet gekomen’, antwoordde de jarige benepen.
Het praten der anderen stokte...... één voor één stonden ze op. Emma Holm
gevoelde, dat dit niet te vermijden was geweest: zij alleen met Hermine in een of
ander gevreesd gesprek, dat al maanden had gebroeid. Zonder aanloopje was het er
reeds.
‘Ik hoorde van Charles, dat het met 't vertaalwerk
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niet wil; voor een pension ben je de geschikte niet en er moet bovendien te veel geld
in’.
In stage, oude zorgelijkheid zat Emma neergedoken, geen dag was daaraan te
ontkomen en dan ergens nog in een donkren achtergrond de wijde tijdruimte zonder
brief.
‘Zou je van een betrekking niet eens werk maken?’ werd van uit een duister, voor
haar wankelende overzijde gevraagd want in een warmte drongen tranen naar Emma's
oogranden, die alles schemeren deden.
‘Je pensioen houd je dan gaaf over, je verdient zelf en spaart toch ook heel je
onderhoud uit. Er zijn van die goedkoope kostscholen, heb ik onlangs gehoord waar
Frederik heen kan, voor Klaartje weet ik ook wel iemand. Je moet toch ook om later
denken, als Frederik geld gaat kosten’.
Nu hield mevrouw Holm met de tanden haar onderlip vast. Wrokkig keken haar
bruine kinderoogen de ondervraagster aan, alle tranen droogden.
‘'t Hoeft misschien niet’, stamelde ze, ‘alles kan nog wel eens veranderen; de
omstandigheden’...... ze hield beslissende woorden terug, die ze ook overigens niet
had.
‘Welke omstandigheden dan toch’, drong Hermien en ze dacht aan wat Charles
haar verteld had, dat die boekhandelaar Venema of uitgever den laatsten tijd altijd
naar Emma informeerde. Doch hoe die twee met elkaar in kennis te brengen. Ze had
die mogelijkheid opgeworpen. Niets forceeren, had Charles bevolen. Hij vindt haar
een sympathiek vrouwtje, maar zij heeft twee kinderen.
Nu giste de schoonzuster: wàs er misschien al iets en vriendelijker tastte ze
opnieuw: ‘welke omstandigheden bedoel je dan?’
Emma kleurde, in 't nauw gebracht, alsof ze haar geheim verraden had. Ze wierp
haar blik heen en weer, haar vingers frommelden doelloos aan 't tafelkleed, trokken
er plooitjes in.
‘Och, een vaag woord’, biechtte ze met den blik
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op haar wriemelende handen, alsof die haar geheim vóór het prijs te geven kneden
wilden.
Alle feestelijke dagen eindigden in spelletjes met de kinderen. Coba mocht tot negen
uur blijven; ze had het 's ochtends al ongevraagd beloofd.
Op dezen grooten feestdag, moeders verjaring, waren het geen spelletjes onder de
lamp, maar veel feestelijker, echte verjaardagspelletjes...... Hansje mijn knecht, wip
van 't stoeltje en alle vogels vliegen. Ten slotte stomme ambachtje.
Mevrouw Holm moest het plafond een zoen geven...... ze wist maar niet, hoe ze
dat doen moest; ze zette een stoel klaar, daarop een voetkussen...... neen, ze kon er
nog niet bij, hoe ze ook rekte met haar hoofd. Klein Klaartje kreeg medelijden en
fluisterde: geef een zoen op uw zakdoek, moesje en die moet u dan naar boven gooien.
Dat was een uitkomst, dat het dat was geweest......
Toen was het Coba's beurt.
‘Die deed, of ze aan een tafel zat; ze hield haar hoofd schuin en bewoog haar
rechterhand.
Niemand kon het raden.
‘Poetsen’, zei Klaartje, ‘schrijven’ Frederik.
‘Vertalen’ verklaarde Coba, ‘dat is het’.
En toen - met de laatste post - de kinderen waren al naar bed - kwam een briefje
van hem, van Maurits. Al haar vurige wachten in vast vertrouwen werd dus beloond.
En omdat ze jarig was en zoo lang had gewacht, vergunde Emma zichzelf met zijn
brief te gaan slapen. Het was iets, dat niet meer bij haar jaren paste. Het volgend jaar
werd ze dertig; dan was ze oud en zou ze nooit meer zoo kinderachtig zijn.

Hoofdstuk VIII.
Den volgenden dag kwam Frederik met een slecht rapport thuis.
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‘Hoe komt dat nu toch, kind?’ vroeg de moeder; ze schoof haar papieren weg en trok
het ventje aan haar schoot. Haar oogen zagen bezorgd in 't jongensgelaat, dat stoorloos
in een groote rust van onverschilligheid zich bekijken liet.
De jongen haalde zijn schouders op: ‘'k Weet niet, Maatje’.
‘Zouden er veel jongens zijn, die met zoo'n lijst thuis komen?’
‘O, ja’, blufte hij, ‘veel meer’.
‘Is jullie klas dan zoo slecht?’
‘Dàt weet ik niet, maatje’. Hij zei het met een luchtig airtje, dat Emma Holm
verschrikte.
‘Je kunt toch niet een van de domsten zijn’. Bevelend en tegelijkertijd ongeloovig
klonk haar stem.
Frederik haalde weer zijn schouders op, keek met zijn vlakke blauwe oogen
doelloos den tuin in.
Hij had nu precies dien rustigen, leegen blik van zijn vader; het trof mevrouw
Holm en een twijfelig gevoel kwam in haar op; het was het zien, het nu wel heel
scherp zien in dit kind van iets, dat niet uit haar was, dat zij niet voluit kende noch
wist te peilen doch haar in zijn geaardheid verontrustte met de zwaarte van een last.
Want de postcommies Holm was iemand geweest, die de dagelijksche moeiten van
't leven licht had geteld - allure nog van zijn jeugd in een ruim zich bewegend gezin
- en die de praktijk van het huiselijk leven had gedrukt door zijn stage
kleine-schulden-maken waarvan hij de ongewenschtheid onder gewijzigde
omstandigheden niet had leeren beseffen.
En terwijl zij in die altijd vriendelijke, beklemmendzorgelooze oogen van Frederik
keek, kwam er een heviger drang tot begrip in Emma Holm gevaren. ‘Kindlief’ zei
ze en pakte de neerhangende hand van Frederik, welke deze willoos nemen liet, ‘weet
je wel, dat jij moeders groote jongen moet worden...... dat je later immers voor Klaart
je zou zorgen...... hebben we dat samen niet afgesproken, dat we vadertje en moedertje
voor
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zusje zouden zijn. Je bent haast acht, je moet goed leeren’......
Nu draaide 't kind zijn hoofd, keek haar eens vragend aan, als begreep hij den
toeleg, die méér dan een los grapje was.........
Coba, vlakbij in 't suitetje, was klaar met dekken; ze stond even stil, voor ze
besluiten kon naar 't keukentje te gaan, haar glinsterend-zwarte oogjes sprietten
vonkjes uit, van ook een woordje te willen meedoen...... ‘gelukkig, dat 't niet op uw
jaardag trof, mevrouw !’
‘Ja’, zei mevrouw Holm in vale moedeloosheid en wachtte nu, tot Coba de kamer
uit zou zijn, zij wilde, geheel alleen met haar jongen, haar wil, haar ziel in het kind
dringen dat hij haar begrijpen zou:...... ‘want als je dom bent en niet leert dan kan je
nooit geld verdienen, dan kun je niets koopen, dan worden we arm’.
‘Maar u verdient toch altijd geld?’ vroeg het kind opgeschrikt.
‘Ja, zeker vent’. Emma Holm had hem al naar zich toe getrokken, haar hoofd
gebogen over zijn schoudertje. Het leek haar, alsof zij het kind, omdat het vaderloos
was, met zorg had willen bezwaren. ‘Beloof me, ventje’, drong ze ‘dat je je best zult
doen, beloof je me dat, lieveling?’ Ze drukte het kind aan haar hart en smeekte het
hem haast.
‘Ja moesje’, beloofde Frederik snel en bevrijdde zich uit haar drukkende omarming.
Een voetbal uit een der naburige tuinen had een oogenblik in de lucht gezweefd; hij
keek ernaar als een poes naar een zoemende bromvlieg. Vlug sprong hij het tuintje
in.
Mevrouw Holm keek, hoe het kind levenslustig tegen de natte schutting
opklauterdé. Het slechte rapport lag opengeslagen voor haar.
Misschien was het nog allemaal speelschheid. In elk geval moest ze alle oude
leeslesjes nog eens doornemen met hem en hem 's avonds ook sommetjes opgeven.
De opvoeding der kinderen was immers het doel van haar leven...... haar gedachten
dwaalden even...... ja, dat
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was wel zeker zoo...... Als ze zich dat iederen dag maar flink voorhield...... als ze elk
vrij oogenblik eens niet te droomen meer zat, zich opnieuw tot regel stelde Frederik
altijd van school te halen. Kon ze 't denken aan hem maar eens terzijde stellen, zich
blij voelen, indien hij schreef, indien hij eens hier kwam, wat hij nog steeds in 't
vooruitzicht stelde, maar verder haar dagelijksche leven niet onder den invloed laten
brengen van alle ups en downs. Hij immers was zoo flink. ‘Vóór alles, vader van
mijn kinderen’, zooals hij eens geschreven had. Waarop gelukkig de woorden waren
gevolgd: ‘zoo zal ik later ook voor Frederik en Klaartje voelen’.
Een heerlijke brief was dat geweest uit den allereersten tijd. En gisteren de
verjaarbrief! In haar gedachten rijden zich zijn brieven aaneen tot een snoer, waarvan
zij echter de betrouwbaarheid nog niet had durven, niet had kunnen toetsen. Het was
slechts een gevoel van beveiligende rust, dat nu over haar kwam. Loom en als
gebonden bleef zij zitten in haar leunstoeltje.
De regen begon in het tuintje harder neer tespetteren. Met een ruk ging de
keukendeur naar buiten open en als een zorgzaam oud vrouwtje riep Coba Frederik
in huis. Ze wilde hem met haar uitgestrekte armstaakjes inhalen. Ruziënde stemmen
klonken op. De moeder hoorde 't niet. Haar bruine oogen staarden op de geteerde
schutting van 't tuintje alsof daar een vergezicht in verscholen lag en zij droomde
voort en er glansde weer een brief op, een heerlijke brief...... maar in een volgende
was het geweest: ‘kind, we zijn op een dwaalweg, ik ben getrouwd; ik haat het leven
met mijn vrouw, doch het is plicht...... zoek jij het in je kinderen’. Weken lang, als
er geen bericht van hem kwam, had ze als een wraak op hem 't geprobeerd: alleen
aan haar kinderen te denken. Het was geweest als een zwemmen tegen den stroom
in, vernietigend voor haar krachten.
De voordeurbel klonk op en verspreidde een trillinkje van kleine schrik op haar
gelaat, alsof ze plotseling uit een slaap werd wakker geschud. Stommelend gejoel
en
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stompen tegen de kamerdeur, ruw klinkende, twistende stemmen van Coba en Frederik
en in Emma zonk het machtelooze gevoel van dit niet meer aan te kunnen.
‘De post, Mevrouw!’ gilde Coba, uit 't getwist weg, als een kreet, waarvoor stellige
belangstelling zou opdagen. En Emma Holm stond reeds overeind. Ze rilde als van
een groote kou. Zoo zelden kwam de post en als hij kwam immer de groote
verwachting...... doch nu...... neen, gisteren pas een brief. Werktuigelijk strekte ze
een begeerige hand; haar hartebloed sloeg terug : zijn hand, zijn schrift.
Ze zakte weer neer in haar stoeltje. Als een onverdiende schat hield ze de envelop
in haar schoot, niet openend nog, te vol geloopen van ontroering om dien tweeden
brief, om het feit van twee brieven in twee opeenvolgende dagen.
Weer alleen - Frederik en Coba zetten hun vechten en ruziën beurtelings in het tuintje
en in de gang voort - kwam de plechtige opening der enveloppe.
Elk gebaar was nu langzaamheid en weelde en de gillende kreten der vechtende
kinderen - Frederik was op het dak van het tuinschuurtje gekropen, waar Coba hem
zocht te bereiken met een langen veger - deerden de innerlijke rust niet meer der
verblinde vrouw, die als manna in de woestijn de enkele woorden tot zich nam uit
het papier opklinkend, dat haar handen, in den schoot gezonken, aan weerszij
vastklemden......
...... Neen, komen deed hij niet: geen tijd...... doch behoefte had hij zich te uiten:
‘er komt de laatste maanden veel een officier bij ons aan huis, een mooie vent, zoo
lang als mijn vrouw...... als ze naast elkander staan is 't een prachtpaar menschen’.
‘Ik leef opgejaagd door mijn werk, mijn vrouw tennist; Cedeltje geeft mij
huiselijkheid, de uren dat ze thuis is en die ik thuis ben, want ik ben veel uit...... Nog
denk ik wel eens aan dien mallen droom, dat wij voor ons beiden
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een huisje zouden bouwen ergens buiten, ver weg...... ja...... als...... Doch als is niet
malsch’.
De handen trillend vertrouwde Emma haar oogen niet. Inderdaad beurde ze
werktuigelijk 't papier hooger op. Malle droom - haar lippen vingen aan, de woorden
te zeggen doch bleven steken.
Op het puin van vroegere te niet gedane beloften had hij als laatste dit huisje buiten
voor haar opgebouwd. Nu heette het een malle droom, waar hij wel eens aan dacht.
Neergestort; ook dit weer weg.
Ze stond plotseling recht, het teere lichaam trillend.
Het gegil uit het tuintje, de verwoede twist der twee kinderen, drong tot haar door.
Ingrijpen - dacht een oogenblik haar verstand, die kinderen doen elkaar kwaad, doch
een koude onverschilligheid stak in haar op en verspreidde een kille rust.
Afwijzend elke daad, elke handeling wist ze haar vaste doel: naar bed, de oogen
dicht en in zwartheid turen.
Nu keerde langzaam rust en stilte terug, week die ijzige aanschouwing uit haar,
waarin de kamer, de stoelen, het tuintje, al wat het hare was, plotseling in een rilling
van afkeer en zieken weerzin was verschenen, een gewaarwording, die haar
onaandoenlijk voor het gevecht van Frederik en Coba had gemaakt. Plotseling had
zij 't bewustzijn, dat uit een dergelijke stemming waanzin zou kunnen worden geboren.
Zij rilde, ontsteld, ze had behoefte dadelijk Frederik te zien en heftig stampte ze met
de stoel op den grond.
‘Roep Freek’ beet ze kort Coba tegen, die kwam aangerend en die uit de emotie
van de ruzie hier met open, grage mond nieuwe emotie zocht. ‘Ben u niet wel?’ dorst
ze nog na 't korte bevel.
Het ventje kwam doch trad de kamer niet geheel in. Bang voor straf bleef hij in
de opening van de deur en hield die vast.
‘Kom maar hier, mijn lieveling’, hoorde hij zich tot zijn verwondering toegevoegd.
Zijn strakke, blauwe knikkeroogen werden als donker. Huppelend kwam hij
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toegesprongen. ‘Lief ventje’ stamelde de moeder; elke preek verging haar, heerlijk
was zijn strakgespannen wangetje tegen de hare aan ‘Lief mannetje, lief kindje, lief
eigen kereltje’ vleide ze. Ze zoende hem en vergat een oogenblik haar leed, vrijuit
ademend, dat er daar even na de ontvangst van zijn brief, na die korte, te heftige
schommeling van hoogste vreugd tot diep verdriet, niets onherstelbaars met haar was
gebeurd. Wel klopte nog haar hart alsof de wand van haar borst te nauw was, doch
die kille levensweerzin als een plotselinge krankzinnigheid, was geweken.
Een klein gevoel van dankbaarheid rees op. De regen sloeg heftig met scherpe
tikjes tegen de ruiten, ze zag Frederik's gehavende figuurtje, modderig waren de
schoenen van 't ravotten door den tuin. Beknorren kon ze hem niet, zij die zelf schuld
was. De lange, vrije Woensdagmiddag lag nog open voor elk plan. Een vleugje
levensmoed, schuchter rijzend, voelde ze zich angstig bewaken en haast triomfantelijk
klonk het: ‘We gaan uit, Freekje. We kleeden ons op den regen; die wandeling doen
we door den Hout van de laatste keer’.
‘En Klaartje?’
‘O, die blijft wel hiernaast, bij mevrouw, wij saampjes kunnen dan eens flink een
eind loopen’.
En haast vreugdig in den wil deze kleine opleving vast te houden, gunde Emma
zich geen gedachte meer betreffende den brief, zonk zelfs in haar als de schim van
een mogelijkheid het denkbeeld dezen brief - een brief van hem - te verscheuren.

Hoofdstuk IX.
Wintersche weken druilden langs haar leven, verdwenen als korte dagen, die
gebeurloos vergleden van ochtend in avond, in dikwijls slaaplooze nachten. De vroege
schemer dekte met zijn nevels alle dagleven snel toe. Stille geruchten gleden door 't
nieuwe straatje in de buitenbuurt, de wind gierde langs den gevel van 't huis,
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trok aan den wingerd, die tegen de ruiten sloeg; de roep van een avondventer galmde
's avonds als een klacht en alle dagen in zelfde uren klonk 't verre bassen van een
hond.
In die wintersche weken scheen alle jeugdgevoel in Emma Holm weggestorven.
Haar schoonzuster, Hermien, had een dineetje gegeven ter eere van Greta, die daar
een paar dagen had gelogeerd en Emma had zich verscholen achter haar altijd door
zich slap voelen, dat ze voor de gelegenheid als ziekte verklaarde. Ze schreef de
verloofde een briefje.
Greta zocht haar op, daar Emma, bang voor de onthullende woorden, den scherpen
oogblik van haar schoonzuster, schroomde dáárheen te gaan. De aandringende
hartelijkheid harer zuster joeg Emma een scherp, snel blosje op de witte wangen.
Het korte bezoek van het verloofde paar liet Emma achter, trillend van emotie meer
door een verstoord zenuwleven dan uit werkelijke aangegrepenheid door de
gebeurtenis van het bezoek van den nieuwen zwager en de verloofde zuster.
En zij ademde geruster en met minder hinder van hartkloppingen, toen ze weer
weg waren, rustig uit Haarlem verdwenen.
Mevrouw Holm sloot zich op, zag niemand meer in de achterkamer, waar ze nu
den dag doorbracht afgewisseld door dagen aaneen, die ze uitgeput van 't slechte
slapen liggen bleef op bed. De suitedeuren bleven dicht.
't Gezicht van de leege schrijftafel, van het rose canapeetje, de rose crapaud - die
zijn dierbare beteekenis niet wilde verliezen - ontroerden haar te veel.
Thee en koffie vervingen het voedsel gaandeweg; ze gaven een korte opwekking
en soms lichte opwinding, waarin vage plannen oprezen, die geen kracht bezaten
zich te ontwikkelen. Ten slotte, leidde ze het leven der onmaatschappelijk ellendigen,
het leven der steegjesmenschen in groote steden vastgehouden in een enkel
woonvertrek als van prutsnaaistertje of kommervolle
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ouden, die in ongezonde weemoedigheid hun dagen slijten, ongevoelig voor hun
uiterlijke verschijning als voor de verzorging van 't restant hunner geestelijke kracht.
Werd het leegzitten met de handen over elkaar, het hoofd onwrikbaar tegen de
leuning van haar stoeltje aan met een vaste staring der oogen op de tuinschutting,
haar te machtig, dan trok ze Klaartje op haar schoot. Hiermee beeldde zij zich in, als
iets te verrichten. Het kind, dat haar vraagjes en praatjes zoo slecht beantwoord kreeg,
werd stil van den weeromstuit en zat soms midden op den dag te slapen op haar
schoot.
En in haar straffe staren leek ook alles rond de moeder als door een slaap bevangen,
een slaap, waarin zij droomde.
De waarschijnlijkheid hield de rekening niet meer vast van deze dagdroomen, van
het tooveren der gedachten die een mannengelaat omsponnen, altijd het ziend in den
luister van een vriendelijk stralenden oogenglans.
De vorst borduurde dezelfde bloemen op de ramen van haar slaapkamer, als Emma
Holm ze tooveren kon. Van uit haar bed in deze dagen van uitputting lag ze
onbeweeglijk turend te staren naar het spelen van de vorst; uit niets begon het, een
doffe plek op de ruit, waar bladeren aan ontloken, rankingen, bloemen, rietstengels
zooals die in zomersche slootjes stonden te beven met pluimen en vaantjes rondom,
een beveiligende boomkruin stond als een plotseling wonder over alles heen gespreid.
Een weeke glans verzachtte in de rust van het bed haar scherp geworden trekking.
Zij leek evenveel op het begin van een glimlach als op dat van een stil weenen.
Frederiks verjaardag kwam en ze meende dien dag onmogelijk op te kunnen staan.
Tegelijk met het Kerstfeest zou die dan maar gevierd worden.
Op den vooravond van Kerstmis stuurde Hermien een kerstboompje. Dit was lief
en het bracht Emma de willige tranen in de oogen. Een pak witte watten, zilveren
engelhaar, witte kaarsjes en allerlei kleine cadeau-
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tjes waren er bij gezonden. Coba kon den Kerstavond niet komen; ze zeide het 's
ochtends al dadelijk: ‘'k heb zelf een boom van mijn zondagschool’.
Wel jammer want die kon zoo voor de vroolijkheid zorgen.
Het werd dan ook een vrij matte avond. Toen de Kerstliedjes vier, vijf maal waren
gezongen en de cadeautjes bewonderd, was het een beetje een leege vreugd geworden
rond den boom. Klaartje was hangerig.
En weemoedig waren eindelijk een voor een de witte kaarsjes uitgegaan,stierf er
telkens een stukje poovere kerstvreugd weg.
En geen kerstbrief zooals het vorige jaar.
Zij kende hem nog uit 't hoofd: ‘mijn kinderen vragen al mijn belangstelling, al
de toewijding waarover ik te beschikken heb; buiten mijn kinderen mocht ik me zelfs
geen eigen toekomst meer voorstellen. Laat ons beiden sterk het nieuwe jaar tegemoet
gaan’. En onderaan: ‘een handdruk van je vriend’.
Daarop was de nieuwjaarsbrief gevolgd, waarin hij voor 't eerst van zijn Xantippe
sprekend over een toekomst beiden buiten op een dorp gewaagd had. Nu was er in
't geheel geen kerstgroet gekomen. En zij bedacht zich zijn laatsten brief, zoo weinig
tot haar gericht, zoo eigenaardig, alsof hij op 't papier zijn levensoverdenkingen
gaf...... dan ook een bladzijde over zijn dochter, die zoo'n mooi meisje werd en nog
een stuk van een bladzijde over zijn zoon, die iets bizonders beloofde te worden.
Toen was al gauw de brief uit geweest.
De trage dagen van 't jaareind slopen heen; het was Emma, als leefde ze in een
put, waar boven aan den rand licht moest zijn doch dat haar bleef onthouden. Met
Frederik in de vacantie thuis was het suffe staren voor een groot deel uit; er was ook
veel te verstellen aan de kleeren der kinderen, werk dat ze toch telkens op moest
geven; Klaartje hoestte, drong naar haar schoot en zelf werd ze moe van elke
inspanning.
Heel vroeg, tegelijk met de kinderen was ze den
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oudejaarsavond naar bed gegaan, Charles had een oogenblik in den vooravond bij
haar gezeten. ‘Blijf wat?’ had ze gedrongen. Toen hij: ‘nee, nee, Hermien verwacht
me thuis, we gaan naar de kerk samen’.
Vragend had Emma hem aangekeken, doch uit zijn tent te lokken was hij niet.
‘Lief is Hermien laatst voor me geweest’, merkte ze op ‘met dien kerstboom’.
Volmondig had hij daarop: ‘ja’ gezegd. En nog eens: ‘Voor jou, jà??.’
Nu dorst Emma hem niet meer met een vraag in de oogen zien. Heelemaal goed,
neen heelemaal goed was het nog niet tusschen hen, doch beter was het wel. Klachten
dwongen niet in hem. Met den wil tot dankbaarheid bedacht Emma dit en ook Greta
had dit jaar geluk gegeven. Er kwam wat kleur, wat zonnigs in hun familie; vader
en moeder zouden nu niet bedroefd hoeven te zijn over het lot van hun kinderen.
Alleen haar, haar ging het nog altijd niet zoo goed.
Al rustiger liet ze de oudejaarsgedachten verder weiden, Charles en Hermien samen
naar de kerk, ook dit voelde ze als genoegdoening jegens haar ouders, zijzelf kon
nooit meer weg bij de kinderen en ook greep altijd de dienst haar te veel aan : het
zingen der gemeente, 't vrome gezang dat opklonk tusschen de groote blankheid der
muren, bracht haar smart aan 't vloeien. Snikkend had ze eens in 't afgeloopen jaar
haast den dienst gestoord.
Ver was de nacht al weggeleefd, toen plotseling Klaartjes scherper hoesten door
de stilte boorde.
Over 't gelaat der moeder gleed een teeken van herkenning: ah ! - dàt was het dus
geweest, de hangerigheid van 't kind. Ze stond op en stak een nachtlampje aan.
Weifelende lichtvlekken en lichte schaduwen vielen op de witte gedaante der moeder,
die uit de lakens ging opzitten, het moeë bovenlijf naar voren gebogen als wilde ze
hooren aankomen de eerste onregelmatigheid in den op en neergaanden kinderadem,
die zwaar de kamer begon te doorzwoegen op......neer......op.....neer.
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Al was ze dood-op, slapen kon ze toch niet meer. al sinds de klok zijn twaalf slagen
gaf.
Er was toen een ver en fel gejoel gerezen en wilde schoten waren afgeploft in de
lucht.
En toen, ook in de stille straat kreten van menschen, geloof in geluk; ramen die
op en neer werden geschoven, passen van buren, die vlug bij elkaar een oogenblik
inliepen. En zij alleen.
Emma Holm liet zich zacht in de dekens terugglijden. Stil lag ze starend naar het
plafond, waarop de schijnsels van het lichtje bewogen en haar hart was wond.
Zoo eenzaam, alleen met de kinderen in dezen nacht, dezen hoogen, eersten nacht
van het onbekende jaar.
Er was een verstilling in haar gekomen zooals zwaar zieken die kennen, wanneer
zij, een oogenblik zonder pijn of last, den inhoud van hun leven liggen te overzien.
Zij zag hem voor zich, zooals zij hem in 't begin had gekend, haar liefhebbend
dadelijk als in een herkenning van eigen wezen, haar vragend om troost in zijn
liefdesleege leven, zag hem zooals hij daar leefde in zijn huis in de Vondelstraat zijn vrouw die hem vermeed...... zijn kinderen die hun luxe-leventje leidden en zijn
verlangens, die naar haar gingen doch die hij bedwong.
En naar dit bestaan van uiterlijke welvaart, van voorspoed maar waar alle eigen
geluk aan ontbrak, ging al het verlangen van heur hart.
Doch dan ook schroeide de twijfel, zag ze hem voor zich, zooals hij die latere
keeren haar verschenen was...... gejaagd......druk......ontwijkend den blik harer
oogen.....
De zoo verschillende toon van de brieven klonk in haar op...... van vreugdige hoop
eerst op een toekomst voor hen beiden...... het luwen van die hoop...... waardeerende
woorden voor zijn vrouw welke hij in zijn brieven begon te plaatsen, voor haar tact,
haar maatschappelijke handigheid, nooit over haar toewijding of goedheid sprak
hij...... dan weer woorden die zinspeelden op een zeer
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nabije toekomst..... zijn vrouw mocht den officier graag...... te graag...... hij had een
brief gevonden, ‘een héél andere dan die wij elkaar schrijven. Al jaren... lang kennen
ze elkaar en ik wist van niets’.
Hoogten en laagten was ze beurtelings doorgeslingerd.... iedere brief droeg een
andere luim waarin ze hem gevolgd was, schreiend, lachend, in hoop of met wanhoop.
Het doorleefde jaar had haar ziek gemaakt met zijn teleurstellingen. Het zou beter
zijn niet meer te hoeven opstaan, geen enkelen nieuwen dag meer te hoeven beginnen.
Want hoe was het mogelijk langer te leven met dien wrangen pijn van afstand-doen
in 't hart? Met den levensangst, die daarbij was gekomen, die haar beklemmen kon,
hulpeloos en wrak als zij zich staan voelde midden in 't bezige leven, dat arbeid en
inspanning vroeg, toewijding tot den arbeid doch waarin haar werklust alleen
opvlaagde, wanneer de angst voor 't dagelijksche brood het dichtst nabij kwam en
ze op de hoofden van de kinderen zag. Ze dacht aan haar ouders, met een levendige
ontroering, die haar de vlugge tranen weer in de oogen dreef, aan hun vroegtijdigen
dood en het vaste geloof, dat zij hadden bezeten, dat er voor hun kinderen gezorgd
zou worden.
En Charles en Greta was het ook beter gegaan......
Kieren licht stonden zilver gestreept langs de neergelaten gordijnen, het was het
eerste daglicht van het nieuwe jaar...... o, het deed zoo'n felle pijn niet meer, het
oogenblik van overgang van oud naar nieuw maar het knaagde toch want hier was
als een slecht voorteeken al dadelijk Klaartjes hoest. Dagenlang was het kind
misschien al ziek geweest en zij had maar voort geleefd vol van eigen gedachten.
Een slechte moeder was ze langzamerhand geworden; naar Frederiks leeren dorst ze
niet meer vragen en nu als een straf: Klaart je ziek.
Strijden moest ze, immer strijden tegen haar alle plichtgevoel verlammende liefde.
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Ze herinnerde zich een van haar vaders preeken, in schriftuur nagelaten, waarin hij
zijn geloof uitsprak in een keerpunt in 't menschelijk leven. Een keerpunt dat God
wil, dat God voorbereidt in de harten der menschen.
Klaartje hoestte.
Snel schoot de moeder uit 't bed en schoof de gordijnen weg; het kind sliep weer,
roodgloeiend in koortsverdooving, de blonde wenkbrauwtjes gefronsd zonder de
uiterlijke rust van den slaap.
Het kind was ziek en hier was haar keerpunt.
‘O, vader’, zuchtte ze hardop en klampte aaneen de handen.
Er trok een huivering langs haar rug op van ontroering: den eersten nieuwjaarsdag,
de ziekte van haar lieveling, te duidelijk om te kunnen loochenen was Gods richtende
liefde.
‘Wat het worden wil, weet ik nog niet’ zei de dokter.
Hij hield de hand van 't zieke kind vast en keek de moeder aan, die bij hem stond
om 't oordeel van zijn lippen te lezen.
‘Het kind is ziek, ik zou u raden maatregelen te treffen voor een goede verzorging,
hebt u nog altijd zoo'n klein dienstmeisje?’
De doktersstem vroeg het in een zweempje misprijzen voor zulke hulp.
Emma knikte.
‘Kunt u geen betere hulp krijgen?’
‘Ik ben zelf heel flink op 't oogenblik’ zei Emma Holm en de emotie van het enkel
moeder-zijn was weer als een opwindend gevoel in haar; haar stem trilde. Haar
lichaam, zoo tenger geworden het laatste jaar, richtte zich op, alsof ze haar flinkheid
toonen moest.
De blik van den dokter sloop langs haar nietig figuurtje; hij zweeg.
Gedurende den dag klom de koorts.
Klaartje kreunde aldoor, de warme handjes strekten zich naar haar moeder uit......
‘Maatje...... mijn eigen
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Maatje’. Het altijd zoo gedweeë kind, die in haar leventje van stil en aandachtig
spelen zoo weinig van zich merken deed, had nu voortdurend
aanhankelijkheidsvlaagjes.
‘Blijven, maatje, u moet altijd blijven’, klaagde ze, toen mevrouw Holm 's middags
op een herhaald schellen aan de voordeur, haar stram geworden beenen strekte in
een moeilijk overeind komen.
Door de kier der deur hoorde ze Coba zacht praten, méér stemmen door elkaar
gemengd, zoodat geene te onderscheiden was. Nu slipte ze toch een oogenblik weg.
Beneden kwam statigjes met kleine schokjes van 't bovenlijf het buurmevrouwtje op
haar toe, achter deze de gescheiden vrouw van den postcommies, ook met een
uitgestoken hand...... In Emma Holm zochten de gedachten...... ach...... ja...... hoe
was ze dom, het was immers nieuwjaar. Zóó stil was het den geheelen ochtend
geweest, waar was Frederik dan?
Boven klaagde Klaartje. Heimelijk fluisterde ze tersluiks Coba in: ‘ga jij naar
Klaartje’. Doch Coba zich onontbeerlijk wetend, voelde 't oogenblik gekomen haar,
den geheelen morgen reeds verwaarloosde, nieuwjaarseischen uit te spelen : ‘En
mijn vrij dan, mevrouw? ieder het toch zeker nou vrij!’.
Emma zenuwachtig van angst en nachtwake keek scherp en bezeerd het kind aan,
voelde haar afhankelijkheid, nu weer van dit meisje. En het korte : ga-dan- maar-weg,
wist ze te bedwingen voor een rustig-beslist: ‘een oogenblikje Coba, dadelijk ben ik
weer boven’.
Ze onderging, nu in de kamer terug, het plechtige nieuwjaarsbezoek; inmiddels
wisten haar gedachten...... Coba wordt lastig, vecht de eene maal als een kind met
Frederik en vraagt een andere keer als een volwassene om haar vrijen tijd.
Het bezoek ging vlug weg; de dames namen afscheid met eendere woorden, een
zinnetje dat leek klaargelegd in beider mond: ‘'t Is te hopen dat de rest van het jaar
beter zal zijn dan 't begin’.
Emma hoorde alles in een afwezigheid van gedachten,
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ongerust nu weer over Frederik, waar bleef Frederik toch; den heelen ochtend had
ze hem niet gehoord. Zeker was hij bij een vriendje in de buurt.
Zij vroeg het Coba en die, in geluwde parmantigheid, bekende: ‘'k heb hem gezegd
dat u gezegd had, dat hij naar zijn oom moest, omdat zijn zussie ziek was’.
Nu - enfin - brutaal werd dit kind, doch het was het domste niet en hier thuis in
elk geval rustig.
Coba kon nu ook wel verdwijnen; mevrouw Holm verlangde naar haar eenzaamheid
terug, niemand meer te zien. Frederik bleef bij Hermien middageten. Niets hoefde
ze dan te koken en rustig kon ze blijven bij 't zieke kind. Vóór het naar boven gaan,
tipte ze met een vinger het briefje weg dat op den schoorsteen tusschen wat
felicitatiekaartjes inlag. ‘Van een mijnheer die 't zelf op de fiets bracht!’ lichtte Coba
toe. ‘Nu kind’, zei mevrouw Holm, want boos zijn viel haar immer zwaar, ‘wensch
je je ouders eens recht hartelijk geluk met 't nieuwe jaar.’ ‘Ja mevrouw’, en het
oud-jong-gore snoetje werd door een onwaarschijnlijke blos plotseling overvlamd:
‘'k heb zelf een kaartje voor u’. Ze stoof weg naar de keuken en kwam er nu mee
aangedragen: een kleurig bloemenkaartje van vader en moeder en een van haar zelf:
een lichtblauw meisje dat een bouquetje aanbood. Prachtig was het, werkelijk! En
het eigen woord van Coba te baat nemend om den hoogsten lof te vinden, zei Emma
de hand van 't kind grijpend tot dank ‘Eenig!’ Ziezoo, nu was ze vrij. Wat dat briefje
zijn mocht!
In het naar boven gaan, het kleine trapje op, vlogen reeds allerlei onderstellingen
voor haar op...... dwaze invallen, waarin Maurits Kuppers betrokken was......
Misschien was 't een oproep haar te zien ergens! Doch niet zijn schrift was het.........
Vlug boog ze zich nog even terug op de trap en riep gesmoord: ‘Coba, ben je daar
nog?’ En op het hooren van haar stap nog in huis: ‘wat voor mijnheer was dat
ongeveer van het briefje?’
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‘Een gewone mijnheer, mevrouw’ suisde Coba terug in kwieke welbespraaktheid:
‘Niet oud en niet jong, eerder toch jong; 'n nette mijnheer!’
‘Goed, goed’, fluisterde Emma en ze sloop de kamer uit. Klaartje sliep goddank.
Een briefje uit de stad was iets ongewoons.
- Venema - las ze, vlug de onderteekening... ah... die kennis van hem. Een aardig
briefje, waaruit bleek dat Venema zich eenigen tijd geleden als uitgever gevestigd
had en gaarne door haar vertaalde meisjesboeken zou willen uitgeven. Ook heel
graag zou hij eens komen praten over vertaalwerk in 't algemeen.
Emma Holm vouwde 't briefje toe. Wel vriendelijk was dat; een kennis was Venema
ook van Charles, vandaar natuurlijk dit hulpaanbod.
Plotseling, in den eersten nevel van den vroegen schemerval zag ze Klaartje liggen
met kalme diep starende oogen en gloeiende wangen in het kamertje, waar de vorst
dof matglas op de ramen had gelegd. De adem van 't kind verstoof snel in een
rookpluimpje; de zieke oogen hielden dit telkens even vast. Hooge koorts scheen ze
te hebben. Nu leek de eenzaamheid een vijand, die omringde. Ach, kwam Charles
toch! Bracht hij Frederik maar heel vroeg thuis! Nog een uur kon dit wel duren.
Onafgebroken staarde ze op haar kleintje, dat eindelijk in koortsdommel de oogen
sloot.
De schemer was geheel gevallen, vaag scheen door de vorstlaag op het raam een
bleek lantaarnlicht van de straat. Ze voelde zich als bevriezen. De voeten had ze in
een voetzak, een lekkere vacht zat er in. Ze peinsde daarover in de schemerige
kamer...... die voetzak had Willem, haar zwakke man voor zichzelf gekocht, vlak
voor Sinterklaas, een mooie dure, zoodat er voor 't feest van de kinderen niet veel
overschoot. Ze herinnerde zich nog hun gesprek, haar vraag : ‘Hoe doen we nu met
de cadeautjes van de kinderen?’
‘Och, jij, altijd met je kinderen!’
Emma droomde haar herinneringen na en dacht daarbij:
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een instinct had hij zeker bezeten de arme man dat hij vroeg sterven zou; over het
leven van een ander en zijn daden kan men niet oordeelen. - Egoisme - zeide men al
te spoedig, een oordeel als Charles uitsprak, zou zij niet gaarne uiten over haar
Willem, den vader van haar kinderen. Ze prevelde die laatste woorden in het duistere
kamertje en voelde zijn gemis.
In de doodsche stilte van 't huisje klonk een plofje en de schel klingelde.
‘De post!’
Stil juichten haar woorden met een kleine klank.
Ze slipte de traptreden af. Er was nu geen macht ter wereld die haar had kunnen
weerhouden naar de brievenbus te ijlen. Een briefkaart haalde ze er uit. ‘Veel geluk
voor jou en je kleintjes. M.K.’
Veel was het niet doch de briefkaart had toch zijn hand beroerd, elke letter had
hij zelf geschreven. En zij kwam nu, nu zij de gedachte aan zijn steun noodig had.
(Wordt vervolgd).
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Het religieuze socialisme, een in zich zelf verdeelde beweging
Door Prof. J.A. Eigeman.
I. De absoluutheid van het Marxisme.
Als een der belangrijkste vraagstukken, welke den zoekenden geest van dezen
ontredderden tijd bezig houden, noem ik de verhouding tusschen godsdienst en
socialisme; allerwege openbaart zich een drang, met name op het gebied der
maatschappijleer, naar vernieuwing en verruiming eener wereldbeschouwing, welke
ons een meer bevredigend inzicht in het wezen van mensch en gemeenschap kan
openbaren dan de vóór en tijdens den wereldoorlog gangbare sociologieën vermochten
te geven, en het merkwaardigste van dit alles is allicht, dat dit streven in de eerste
plaats tot uiting komt onder de jongeren, die zich weer naar den godsdienst hebben
toegewend.
Reeds vóór 1914 waren eenige algemeene symptomen van de zoo juist genoemde
belangwekkende levenshouding merkbaar, maar onder den invloed van de
tijdsomstandigheden, die in het wijsgeerige georiënteerd waren aan de materie en
het materieele, had zij geen gelegenheid zich ten volle te ontplooien, kon althans
geen aanspraak maken op diè waardeering, waarop zij krachtens haar
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fundamenteel belang recht heeft: bevangen als de menschelijke geest nog was in een
verabsoluteering der natuurwetenschap tot wereldbeschouwing, aanvaardde hij niet
dan aarzelend, schroomvallig, onwillig zou ik bijna zeggen een beginsel waarop, als
uitdrukking eener overtuiging, geen causaal verband betreffende, onmiddellijk het
brandmerk ‘niet wetenschappelijk’ werd gedrukt.
Wel zijn de tijden sindsdien veranderd: indien de bloeitijd van de
natuurwetenschappelijke wereldbeschouwing, die in de materie de volle, alomvattende
werkelijkheid meent gegrepen te hebben, al niet voorbij is, zijn hoogtepunt heeft hij
voorshands in elk geval reeds overschreden; de hang, de zucht naar een nieuwe
levensleer, waarin de geestelijke waarden de plaats bekleeden, die daaraan toekomt,
wordt met den dag als het ware sterker, en zoo zien wij het gebeuren, dat telkens
meerderen, diep onbevredigd, zich afwenden van een levensleer, die - naar de
typeerende omschrijving van de Sopper - in den mensch slechts een trillend
atoomcomplex vermag te doorschouwen, een physisch-psychisch toestel,
vastgeklonken in het natuurverloop.
De invloed van deze verabsoluteering der natuurwetenschap tot wereldbeschouwing
is ook op het gebied der maatschappijleer overweldigend geweest: 's menschen
Faustische natuur, de diep in hem liggende drang om met name hier te kennen ‘was
die Welt im Innersten zusammenhalt’, dreef hem er onophoudelijk toe met zijn
begrippen het geheel aller dingen te willen omspannen en in de totaliteit der steeds
vervloeiende en zich vervormende maatschappelijke verschijnselen een ondergrond
op te sporen, die altijd en overal bewijsbaar, reëel aanwezig zou zijn. De meest
geslaagde en meest universeele poging in die richting is de ongetwijfeld geniale
arbeid van Karl Marx, die in zijn hoofdwerk ‘Das Kapital’ een systeem van
maatschappijleer en maatschappijbeschouwing heeft gegeven, hetwelk aan den geest
van zijn tijd in alle opzichten tegemoet kwam niet
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alleen, maar sindsdien op dien geest langen tijd tyranniek beslag heeft gelegd en in
zijn windselen bevangen gehouden: moe als de menschen het gedurige over en weer
praten van voor en tegen waren geworden op elk gebied van wetenschap en kunst,
maar vooral op dat van staathuishoudkunde en sociologie - gevolg van den
toenmaligen agnostischen stand der algemeene wijsbegeerte -, verlangden zij naar
een systeem, een stelsel, hetwelk hun een afdoend inzicht zou geven in de eigenlijke
beteekenis en het eigenlijke wezen van dat verwonderlijk samenstel van
gebeurlijkheden, hetwelk wij kortweg de menschelijke samenleving noemen.
Marx nu kwam op een uiterst doeltreffende wijze en op een zeer aangelegen punt
aan dit verlangen van zijn tijd tegemoet: als socioloog boven alles wijsgeer en als
taak der philosophie aanvaardende om zich - wat ook Paulsen als zoodanig aangeeft
- ‘eine einheitliche, allumfassende Welterkenntnis’ te verwerven, oriënteerde hij zich
ter bereiking van dit doel, aanvankelijk in het maatschappelijke en van hieruit op het
geheele gebied van menschelijk weten, kennen en kunnen, rechtstreeks aan Hegel,
een gedachtengang, welke uit den geestelijken nood van die dagen volkomen te
verklaren was. Kant toch had geleerd, dat wij met al ons weten steeds binnen den
kring der ‘verschijnselen’ blijven en nooit tot het ‘Ding an sich’ doordringen: alle
ervaring, de eenige bron van kennis der werkelijkheid, ontstaat door het in elkaar
grijpen van ‘Sinnlichkeit’ en ‘Verstand’, van ‘stof’ en ‘vorm’, de eerste opgedrongen
door ‘Afficierung’ van het ‘Ding an sich’, de tweede is een eigenschap van ons
kenvermogen. ‘Dinge an sich’ kunnen wij niet kennen, slechts er een voorstelling
van krijgen door bemiddeling van de denk- en aanschouwingsvormen van den
menschelijken geest: zonder dezen kan niets in het empirisch bewustzijn worden
opgenomen. Kant besluit tot de phaenomenaliteit en de relativiteit van al onze kennis:
de taak der wijsbegeerte is in dezen
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gedachtengang zelfkennis, zelfkritiek van het theoretisch, ethisch en aesthetisch
oordeelen.
Tegen deze opvatting komt op den langen duur 's menschen inwendige behoefte
om systemen te bouwen, het geheel van een wereldbeschouwing, in intuïtief verzet:
wanneer Kant ons geen enkel ding doet kennen, zooals het op zich zelf is, alleen
zooals het zich aan ons voordoet, en de noumenale, intelligibele wereld, de wereld
der Dinge an sich voor altijd voor ons gesloten is, wordt dan, zoo ging men vragen,
het begrip kennen geen onding? Wat is een kennen, dat ons niet zou openbaren, hoe
de werkelijkheid is, onafhankelijk van onze zinnelijkheid is? Is het geen degradeering
der wetenschap, wanneer wij ons ten aanzien van de wereld der Dinge an sich moeten
behelpen met symbolen, ficties, Werturteile, ideeën, die geen van alle constitutieve
beteekenis voor de werkelijkheid hebben?1).
Aldus teekenen tegen Kant's tegenstelling tusschen de phaenomenale wereld en
de werkelijkheid op zich zelf, waarvan zij de kennis niet willen prijsgeven, Fichte,
Schelling en met name Hegel verzet aan, en zij vormen zich in een systeem, in een
stelsel, de conceptie van een ‘geheel aller dingen’, van ‘het een en al’, van ‘het
zelfstandige, alomvattende zijn’: vooral het Hegelsche denken is de laatste, grootsche
poging om langs methodisch-wetenschappelijken weg tot ontwijfelbaar zeker weten
aangaande het Absolute te geraken, en in het kader van dezen gedachtengang komt
treffend uit de diepe waarde van Hegel's woorden, geschreven in de voorrede van
zijn ‘Philosophie des Rechts’, dat ‘die Philosophie ist ihre Zeit in Gedanken erfasst’.
Marx gevoelt op dit gebied en in dit verband de beteekenis van Hegel voor de
ontwikkeling van het menschelijk denken uitnemend juist en scherp aan: gedachtig

1) Vgl. Ovink, Het Kritisch Idealisme.
Een sprekend hedendaagsch voorbeeld van deze behoefte aan een omvattende
wereldbeschouwing vinden wij in Kohnstamm's ‘Persoonlijkheid en Idee’.
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aan het ‘es ist eben so thöricht zu wähnen, irgend eine Philosophie gehe über ihre
gegenwärtige Welt hinaus, als ein Individuum überspringe seine Zeit, springe über
Rhodus hinaus’, oriënteert hij zich voor den philosophischen grondslag van zijn leer
der maatschappij rechtstreeks aan Hegel, maar ‘die Mystifikation, welche die Dialektik
in Hegel's Händen erleidet, verhindert in keiner Weise, dasz er ihre allgemeinen
Bewegungsformen zuerst in umfassender und bewuszter Weise dargestellt hat. Sie
steht bei ihm auf dem Kopf. Man musz sie umstülpen, um den rationellen Kern in
der mystischen Hülle zu entdecken’1).
Wat dan ook het wezenskenmerk van het Hegelianisme is en de oorzaak van de
bekoring tevens, die op onzen tijd ervan uitging en ook nu nog uitgaat, n.l. de
eigenaardige wijze, waarop het absoluut zekere, zuiver wetenschappelijke kennis
tracht te verkrijgen van de onafhankelijk bestaande, volstrekte werkelijkheid, is
evenzeer de fundamenteele beteekenis van het Marxisme: alleen, alles is hier
‘omgekeerd’. ‘Meine dialektische Methode - aldus Marx - ist der Grundlage nach
von der Hegelschen nicht nur verschieden, sondern ihr direktes Gegenteil. Für Hegel
ist der Denkprozesz, den er sogar unter dem Namen Idee in ein selbständiges Subjekt
verwandelt, der Demjurg des Wirklichen, das nur seine äussere Erscheinung bildet.
Bei mir ist umgekehrt das Ideelle nichts andres als das im Menschenkopf umgesetzte
und übersetzte Materielle’.
Aldus heeft zich ten aanzien van Hegel's idealistische wijsbegeerte de ontkenning
van de ontkenning - incidenteele toepassing van zijn eigen leer der volstrekte
negativiteit, die alles doet wankelen en omslaan -doorgezet in den meest absoluten
zin, dien men zich kan denken, en is die wijsbegeerte in haar methode, haar wijze
van doen of denkgang - terecht als het essentieele kenmerk van Hegel aangegeven
- geworden

1) Voorwoord bij de tweede uitgave van ‘Das Kapital’.
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tot Marx' materialistische levensleer; naar hunne intrinsieke waarde beoordeeld zijn
het Hegelianisme en het Marxisme dan ook als systemen volkomen aan elkaar gelijk
en gelijkwaardig, hoewel zij als idealisme eenerzijds en als materialisme anderzijds
tevens weer elkaars onvoorwaardelijke tegenstellingen zijn.
Zooals nu de bedoeling van Hegel's idealistisch systeem is niet aan de ervaring
ontleende, en van die wisselende ervaring afhankelijke, maar mathematisch-zekere,
bewijsbare kennis van het Absolute te verschaffen, zoo reikt Marx' bedoeling in het
economische, en van hieruit op elk gebied van den menschelijken geest, niet minder
ver: de rol, die het concrete Hegelsche begrip vervult als de volheid der werkelijkheid
zelve, de hoogere eenheid, waarin de tegendeelen vereenigd en verzoend opgenomen
zijn, wordt bij Marx vervuld door ‘die Gesammtheit der Produktionsverhältnisse’.
Immers, zoo lezen wij in het voorwoord van Marx' Zur Kritik der politischen
Ökonomie: ‘In der gesellschaftlichen Produktion ihres Lebens gehen die Menschen
bestimmte, notwendige, von ihrem Willen unabhängige Verhältnisse ein,
Produktionsverhältnisse, die einer bestimmten Entwicklungsstufe ihrer materiellen
Produktivkräfte entsprechen. Die Gesammtheit dieser Produktionsverhältnisse bildet
die ökonomische Struktur der Gesellschaft, die reale Basis, worauf sich ein juristischer
und politischer Ueberbau erhebt, und welcher bestimmte gesellschaftliche
Bewusztseinsformen entsprechen’.
In de burgerlijk-kapitalistische maatschappij komt deze maatschappelijke realiteit
tot openbaring in de waarde-idee, waarin de verhouding van kapitalist tot arbeider
is neergeslagen, waarin die verhouding als het ware zich manifesteert: deze
waarde-idee beheerscht dus niet de maatschappelijke onderlinge betrekking der in
het productie-proces betrokken verschillende groepen, zij is als sociale realiteit
veeleer die betrekking zelve. Nog scherper gezegd: het Marxistische waardebegrip
is - om mij uit te drukken in de
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terminologie van Marx - de ‘gestolde’ levens- en wereldbeschouwing van den
schrijver van ‘Het Kapitaal’.
Marx zegt dan ook in de voorrede tot de eerste uitgave van zijn hoofdwerk, dat
‘voor de burgerlijke maatschappij de warenvorm van het arbeidsproduct of de
waardevorm van de waar de economische celvorm is’: dezen celvorn te doorzien
beteekent tevens de geheele burgerlijke maatschappij begrijpen.
De constructie nu van dezen celvorm is zuiver Hegeliaansch doordacht: het ‘zijn’
van Hegel, de meest leege en algemeene bepaling, die aan geen voorwerp kan worden
ontzegd, wordt door Marx uitgebreid tot het ‘zijn van arbeidsproduct’, en in deze
beteekenis gemaakt tot grondslag en graadmeter tevens van zijn arbeidswaardetheorie.
‘Ziet men - aldus lezen wij reeds in den onmiddellijken aanvang van het Eerste
Hoofdstuk van Het Kapitaal -van de gebruikswaarde der warenlichamen af, dan blijft
hun nog slechts één eigenschap over, die van arbeidsproducten te zijn’: dit ‘zijn van
arbeidsproduct’ reduceert hij als bron van waarde tot gelijken menschelijken arbeid,
abstract menschelijken arbeid, ook wel door hem omschreven als ‘besteding van
menschelijke arbeidskracht zonder te letten op den vorm van hare besteding’. Als
zoodanig zijn de arbeidsproducten ‘kristallen van deze hunne gemeenschappelijke
maatschappelijke substantie, zijn zij hoeveelheden waarde’, waarvan de eenheid van
maat is ‘het zijn van arbeidsproduct’, economisch omschreven als ‘einfache Arbeit,
wozu jedes Durchschnitts-Individuum abgerichtet werden kann und die es in der
einen oder anderen Form verrichten musz’.
Volkomen blijvende binnen het raam van zijn natuurwetenschappelijke
wereldbeschouwing, die beoogt de werkelijkheid met mathematische zekerheid en
nauwkeurigheid te beheerschen - en wat alleen mogelijk is in de sfeer van het
quantitatieve -, antwoordt Marx op de vraag, hoe nu de grootte van de waarde wordt
gemeten, met de bekende woorden: ‘Door de hoeveelheid van het in
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de gebruikslichamen opgesloten “waardevormende gehalte” van den arbeid’. De
schrijver van Het Kapitaal redeneert hier volkomen juist: wanneer de geheele
werkelijkheid opgaat in objecten, die tot andere objecten in causale betrekking staan,
kan men als materiaal van zijn onderzoek slechts de quantitatieve zijde der
werkelijkheid toelaten, en heeft men van al het andere, met name van het geestelijke,
zoover maar immer mogelijk, methodisch af te zien; de wetenschap van de stof is
de eenige wetenschap, en haar methode is de universeele methode, de eenige, die tot
ware kennis leidt. Alleen het quantum beslist, het quale, als voor den gang der
werkelijkheid van even weinig beteekenis als voor de beweging der golven de daarmee
gepaard gaande phosphorescentie, blijft buiten beschouwing.
Om de constructie van zijn economischen celvorm zoo goed mogelijk te fundeeren,
oriënteert Marx zich hier bovendien rechtstreeks aan Hegel's wijsbegeerte, met name
aan de door dezen in zijn Logik ‘ontdekte wet’ - aldus Marx zelf - dat, wat
aanvankelijk slechts hoeveelheidsverschillen zijn, op een gegeven punt omslaat in
verschillen van soort: wat is n.l. het ‘waardevormende gehalte’ van den meer
ingewikkelden arbeid, van de ‘komplizierte Arbeit, die sich über das
Durchschnitts-Niveau erhebt als Arbeit von höherer Lebendigkeit, gröszerem
spezifischen Gewicht’? Het soortelijk verschil is voor Marx alleen een
‘hoeveelheidsverschil’: ‘diese Art Arbeit löst sich auf in zusammengesetzte einfache
Arbeit, einfache Arbeit auf höherer Potenz, so dasz zum Beispiel ein komplizierter
Arbeitstag gleich drei einfachen Arbeitstagen’; wanneer dus als resultaat van den
abstract algemeenen arbeid, van den eenvoudigen arbeid beschouwd als eenheid van
den ruilwaarde-vormenden arbeid, een product ontstaat, dat alleen voldoet aan den
eisch ‘arbeidsproduct te zijn’, is het resultaat van den ingewikkelden arbeid, die
gelijk is aan n x den eenvoudigen arbeid, een product, dat

Onze Eeuw. Jaargang 24

225
een ruilwaarde heeft gelijk aan n x het ‘zijn van arbeidsproduct’1).
De materialistische, intellectueel naturalistische opvatting, die Marx heeft van den
mensch, culmineert ten slotte - als men deze qualificatie althans mag gebruiken ten
aanzien van een man, die zóó consequent is in zijn gedachtengang als de schrijver
van Het Kapitaal - in zijn beschouwingen omtrent de intrinsieke beteekenis van het
arbeidsproces: dit is hem in de eerste plaats ‘een proces tusschen mensch en natuur,
een proces, waarin de mensch zijn stofwisseling met de natuur, door zijn eigen daad
teweegbrengt, regelt en controleert’.
Zoo verklaart Marx, dat ‘de arbeid is verstoffelijkt en de stof is verarbeid. Wat
aan den kant van den arbeider als beweging zich voordoet, verschijnt aan den kant
van het product als eigenschap van rust, in den vorm van het zijn’; daarom is ‘de
grondstof de opvanger van een bepaalde hoeveelheid arbeid’, en ‘dient het
arbeidsmiddel als geleider van de menschelijke werkzaamheid op het
arbeidsvoorwerp’, zoodat wij kunnen spreken van ‘het in de productiemiddelen van
het garen verstoffelijkte werk van den katoenplanter en van den spinnewielmaker’.
Hier is de arbeider beschouwd als zuivere verpersoonlijking van arbeidskracht, ‘een
natuurvoorwerp, een ding, hoewel een levend, zelfbewust ding, en de arbeid zelf is
de materieele uiting van die kracht’; aan dezen gedachtengang ligt de voorstelling
ten grondslag, dat in het arbeidsproces de arbeider met zijn stoffelijke en geestelijke
eigenschappen wordt overgeheveld in het arbeidsvoorwerp, in dit arbeidsvoorwerp
zich zelf terug vindt, en alzoo ‘door de bij zijn lichaam behoorende natuurkrachten,
armen en beenen, hoofd en hart op de natuur buiten hem werkt en haar veranderingen
doet ondergaan, maar tevens zijn eigen natuur verandert’. De consequenties ten

1) Op dit quantiteitskarakter van zijn arbeid legt Marx zelf telkens den nadruk.
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aanzien van de waardeleer liggen hier voor het grijpen.
Stelt men zich ten slotte goed voor den geest, dat het zoo abstract uitziende
Hegelsche denken een geweldige poging is om langs methodisch-wetenschappelijken
weg tot onvoorwaardelijk inzicht en volstrekte kennis van de werkelijkheid te komen,
en dat de intrinsieke waarde van Marx' arbeid op het terrein der maatschappijleer
ligt in de toepassing van de Hegelsche methode van denken, het essentieele van diens
wijsbegeerte, dan komt de arbeid van Marx in zijn karakter van absolute,
materialistische philosophie, zij het in een bijzondere richting doordacht, in een
helder licht te staan: hij is naar alle kanten afgerond, in zich zelf gesloten en als
absoluut logisch proces volstrekt onvatbaar voor eenige aanvulling of wijziging.
Zooals men aanhanger moet zijn van Hegel's speculatief systeem, gelijk dit
culmineert in zijn dialectische methode en zijn absolute philosophie, dan wel het
onvoorwaardelijk en als geheel onbevredigend ter zijde moet laten liggen, zoo moet
men voor of tegen Marx zijn: tertium non datur. Om de juistheid van dit uitgangspunt,
hetwelk met het oog op zijn consequenties zoo belangrijk is, aan te toonen, beroep
ik mij op de twee volgende bewijsplaatsen.
Vooreerst dan laat Marx, in de voorrede tot de tweede uitgave van Het Kapitaal,
er zich iet of wat kleineerend over uit, dat ‘de in Het Kapitaal gebezigde methode
slecht begrepen is, zooals de verschillende elkaar tegensprekende opvattingen ervan
bewijzen’: de eene kritikus verwijt hem, dat hij de economie metaphysisch behandelt,
de ander dat hij alleen analytisch te werk gaat, een derde noemt hem een idealistisch
wijsgeer in den Duitschen, d.i in den slechten zin van het woord, een laatste ten slotte
meent, dat men Marx in geen enkel opzicht een idealist kan noemen.
Deze beoordeelaars hebben over het hoofd gezien, en Marx verwijt hun dit
volkomen terecht, dat zijn methode, gelijk Hegel's methode, niet maar ‘eene’
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methode is; zij is de absolute, d.i. de volledige methode, en als zoodanig
uiteendenkend (analytisch) en ineendenkend (synthetisch), herleidend (inductief) en
afleidend (deductief) in eenen. Hegel zelf spreekt van ‘de even weinig (eenzijdig)
synthetisch als (eenzijdig) analytisch te noemen methode van het stelsel’: ‘de
philosophische methode is zoowel analytisch als ook synthetisch............ zoo, dat
zij......... in elk harer bewegingen analytisch en synthetisch tegelijk is’1).
Deze dialectische methode, die Marx omschrijft als in waarheid zìjne methode, is
het essentieele van Hegel, en is door den schrijver van Het Kapitaal rechtstreeks aan
dezen ontleend: de dubbelzijdigheid dezer methode, die Hegel bij herhaling heeft
beschreven, en welke door Marx zeer scherp doorzien en begrepen is, en welke hij
geheel heeft overgenomen, is in de kritiek op Marx' arbeid niet tot haar volle recht
gekomen2).
Het is in dit verband volkomen verklaarbaar, dat wij in de voorrede bij de eerste
uitgave van Het Kapitaal lezen, dat ‘met uitzondering van het gedeelte over den
waardevorm men dit boek niet wegens duisterheid zal kunnen aanklagen’: om dezelfde
reden, waarom ‘Hegel's methode eigenlijk is het zich ontwikkelende absoluut ware
zelf, en hier niets te verklaren en niets te bewijzen valt, doch “slechts” in beginsel
te begrijpen, wat er te begrijpen valt’3), om diezelfde reden is Marx' waardeleer alleen
maar juist en volledig voor den overtuigde, n.l. den materialistischen wijsgeer, die
zijn materialisme in Hegeliaanschen geest heeft geconstrueerd. Maar voor hem is zij
dan ook alles beheerschend en alles omvattend,

1) Aangehaald door Ester Vas Nunes, Een schijnbetoog tegen Bolland's leer van Zuivere Rede,
blz. 19.
2) De redactie van ‘De Communistische Gids’, die in een uitvoerige kritiek van mijn Marx'studie
ook dit punt aan een bespreking onderwerpt, heeft, in navolging van de hierboven besproken
beoordeelaars, niet begrepen, dat het essentieele bij Hegel, en dus ook bij Marx, is de methode,
de wijze van doen of de denkgang: deze methode is de absolute, d.i. de volledige methode.
3) De Sopper, Hegel en onze tijd, blz. 36.
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alles verklarend en alles doorziend, kortom absoluut, onvatbaar voor eenige wijziging
of aanvulling en allerminst zich aanpassend aan eenige ‘gedienstigheid der practijk’.
Aanvaardt men de Marxistische waardeleer, dan ligt het geheele Kapitaal open en
bloot: het is in dit geval een zuiver deductief systeem, waarbinnen langs den
eenvoudigen weg van logisch redeneeren elk vraagstuk zijn oplossing vindt en elke
moeilijkheid uit den weg wordt geruimd. Alle kwesties zijn n.l. in beginsel terug te
brengen tot de leer van den economischen celvorm der maatschappij, waarvan zij
meer of minder ingewikkelde, nationaal of internationaal doordachte
gedachtenconstructies zijn; zoo als de Euclidische meetkunde in wezen niets anders
is dan een onbewezen, maar als algemeen juist aangenomen grondstelling, zoo is de
Marxistische maatschappijleer op de punt van de naald bezien de in Hegeliaanschen
zin doordachte, materialistisch geconstrueerde waarde-idee. Nog scherper gezegd:
de waarde-idee is de Marxistische wereldbeschouwing zelve, en deze waarde-idee
begrijpen is synoniem met het doorschouwen van het intellectueele wereldraadsel;
het leerstuk van den klasse-strijd, den strijd tusschen het kapitaal en den arbeid, en
waarin de mensch, naar Marx' eigen verklaring, uitsluitend fungeert als doorgangspunt
van maatschappelijke, materieele krachten, is alleen in het kader van deze denkbeelden
verklaarbaar1).
Op een tweede fundamenteel punt blijkt met even zoovele woorden zelfs van de
nauwe relatie met Hegel's absolute philosophie, en dit wel waar Marx het leerstuk
ontwikkelt van de verhouding tusschen waarde en meerwaarde: in het hoofdstuk
over ‘de algemeene

1) Met name is voor Lenin het Internationale Gerechtshof in den Haag niets anders dan een
internationale constructie van de waardeidee in hoogere orde, opgetrokken op de idee der
nationale klassejustitie: hij noemt het Hof een decoratieve instelling der kapitalistische
overheersching.
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formule van het kapitaal’ beschrijft Marx het proces van waardevermeerdering, de
rustelooze vermeerdering der waarde. Hij schetst daarin, hoe ‘de waarde als het ware
in een bijzondere betrekking tot zich zelve komt te staan. Zij onderscheidt zich als
oorspronkelijke waarde van zich zelve als meerwaarde, gelijk God de Vader zich
van zichzelven onderscheidt als God den Zoon, en beiden zijn van gelijken leeftijd
en vormen inderdaad maar één persoon, want door de meerwaarde van 10 ₣ worden
de voorgeschoten 100 ₣ tot kapitaal, en zoodra zij dit zijn geworden, zoodra de Zoon
en, door den Zoon, de Vader voortbrengt, verdwijnt het onderscheid weer en zijn
beiden één, n.l. 110 ₣’.
‘De waarde - vervolgt Marx nu - wordt dus aangroeiende waarde, aangroeiend
geld, en dus kapitaal. Zij komt uit de circulatie te voorschijn, gaat weer tot haar terug,
bewaart en vermenigvuldigt zich in haar, keert vergroot uit haar weer en begint
denzelfden cirkelgang steeds opnieuw’.
Niet alleen openbaart zich hier Marx' ‘Philosophie als ein in sich zurückgehender
Kreis, der keinen Anfang im Sinne anderer Wissenschaften hat’, maar veel sterker
nog kunnen wij constateeren, dat Hegel's leer der drieëenheid ons in deze citaten
feitelijk onveranderd, zelfs met dezelfde terminologie en woordekeus, tegemoet
komt. De theologie begrijpt volgens Hegel de leer der drieëenheid in dezen zin, ‘dasz
Gott der Vater (dieses einfach Allgemeine, Insichseiende), seine Einsamkeit
aufgebend, die Natur (das Sichselbst-äusserliche, Aussersichseiende) erschafft, einen
Sohn, (sein anderes Ich) erzeugt, in diesem Andern aber kraft seiner unendlichen
Liebe sich selbst anschaut, darm sein Ebenbild erkennt, und in demselben zur Einheit
mit sich züruck kehrt; welche nicht mehr abstracte, unmittelbare, sondern concrete,
durch den Unterschied vermittelte Einheit der vom Vater und vom Sohne ausgehende,
in der christlichen Gemeinde zu seiner vollkommenen Wirklichkeit und Wahrheit
gelangende heilige Geist ist’. Vatten
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wij dit in het kort nu aldus samen, dat Vader en Zoon, de Schepper en het Geschapene,
opgaan in den Geest, dan heeft men de woorden Vader en Zoon maar te vervangen
door waarde en meerwaarde, en het begrip Geest door de zichzelf bevruchtende
waarde, en men heeft de Marxistische vergelijking, die het onderscheid tusschen
Vader en Zoon, waarde en meerwaarde, opheft en beide vereenigt tot één, echter niet
in den Heiligen Geest, maar in 110 ₣.
Inderdaad: Marx koketteert niet alleen met Hegel's bijzondere wijze van uitdrukken,
maar zijn, Marx' wijsbegeerte is in wezen niets anders dan het strakke, stramme,
absolute systeem van Hegel, volstrekt naar vorm en inhoud, waarbinnen geen sprake
kan zijn van waarden en normen, noch van menschelijke persoonlijkheid, maar alleen
van zich zelf bewegende materie1).
Met opzet heb ik de constitutieve beteekenis van Het Kapitaal in zoo groote trekken
geschetst - een fundamenteele arbeid moet naar zijn grondslagen worden beoordeeld,
niet naar wat de uitwerking ervan voor bijzondere gevallen is - om scherp te doen
gevoelen hoe moeilijk zich met Marx' leer verdraagt een wereldbeschouwing, waarin
aan ideëele momenten, aan geestelijke waarden, een zelfstandige beteekenis wordt
toegekend: met name is elke religieuze beweging omdat zij een geestelijke beweging
is, door een onoverkomenlijke kloof gescheiden van de leer van Marx, die in de
natuurwetenschappelijke

1) Voor de verdere uitwerking en toelichting van deze stelling verwijs ik naar mijn boek: De
wijsgeerige grondslag der Marxistische staathuishoudkunde en hare waarde voor den
tegenwoordigen tijd (Nijgh & van Ditmar, 1922).
In een overigens welwillende kritiek van ‘Het Vaderland’ meent de recensent, dat ‘het niet
onmogelijk is de leer van arbeidswaarde en grenswaarde te verbinden’: het moge uit het
bovenstaande blijken, dat de gedachtensfeer, waarin Marx zijn arbeidswaardeleer heeft
opgetrokken, zóó principieel verschilt van die, waarin de grenswaardeleer is geconstrueerd,
dat m.i. van een vergelijking, laat staan dus van een combinatie van beide leerstukken, nooit
eenige sprake kan zijn.
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objectenwereld, in Hegeliaanschen zin doordacht, de ware, alomvattende
werkelijkheid ziet: sterker nog, zij staat daar vierkant en volstrekt tegenover, en kan
daarmede noch nu, noch later, ooit eenige relatie hebben.
Maar bovendien, de absolute, d.i. de volledige methode, waarin de beteekenis van
de Hegeliaansche-Marxistische gedachtenconstructie ligt, stelt als eisch de ware leer
der volledige werkelijkheid op het geheele gebied van menschelijk kennen en kunnen
te aanvaarden: wie van haar verlangt inzicht in sommige der groote vragen van
samenleving en kunst en godsdienst en wetenschap en wijsbegeerte, maar niet in
alle, geeft daarmee blijk de intrinsieke beteekenis van Marx' arbeid te verwerpen,
en verlangt van hem, typisch Duitsch systeembouwer en stelselleeraar, wat hij niet
in staat is te geven1).

1) In zijn ‘Problemen der socialisatie’ schrijft van den Tempel dat hij, de leer van het
historisch-materialisme en de grondgedachten van Marx op den voorgrond stellende, ‘de
waarde van het historischmaterialisme als methode van historie- en maatschappijonderzoek
erkent, maar het als wijsgeerig stelsel of als levensleer niet aanvaardt’ (blz. 25): dit is
principieel onjuist gedacht en in volkomen strijd met Marx' leer, voor wien de waarheid, de
werkelijkheid culmineert in de waarde-idee als de Hegeliaansche zelfbewustwording van de
sociale realiteit, gedacht als het geheel der productie- en ruilverhoudingen.
Ik voor mij verwerp de geldigheid van de materialistisch-Hegeliaansch doordachte
grondstelling van Het Kapitaal: daarom vervalt voor mij de werkelijkheidswaarde van Marx'
systeem op elk gebied des levens.
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Een vraagstuk, dat dringend een oplossing eischt
Door Jan J. Bruna.
Sedert bij de bespreking van het ontwerp Vredesverdrag door de in Parijs
vergaderende staatshoofden der geallieerden een zekere vrees aan den dag trad, het
bedrag te bepalen, dat Duitschland op grond van zijn ‘schuld aan den oorlog’ zou
moeten betalen tot vergoeding der in het bezette gebied aangerichte schade, enz.,
bemoeilijkt dit vraagstuk de Europeesche politiek.
Uit het boek van Ray Stannard Baker ‘Woodrow Wilson and World Settlement’
heeft de wereld voor het eerst nauwkeurige bijzonderheden vernomen over de
overwegingen, die een rol speelden, toen het denkbeeld aan de hand was gedaan, dit
bedrag te fixeeren. Lloyd George, die zijn menschen kende en die bij de verkiezingen
in de schadevergoeding door den vijand te betalen een machtigen steun had gevonden,
meende, dat het onmogelijk was een som te bepalen: òf die zou zoo hoog moeten
zijn, dat Duitschland waarschijnlijk weigeren zou het vredesverdrag te onderteekenen,
òf de openbare meening in Engeland zou den premier beschuldigen van misleiding
en in Frankrijk zou iets dergelijks geschieden.
Sedert dien heeft men uit en ter na in San Remo en in Hythe, in Boulogne en in
Spa, in Brussel en Parijs
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en Londen geconfereerd; er zijn nota's gezonden en dreigementen uitgesproken; er
zijn overeenkomsten aangegaan, vrijwillig of onder druk; er zijn beslissingen genomen
door de Commissie van Herstel; maar het vraagstuk is nog steeds een probleem.
Sedert de Londensche conferentie met het daarop gevolgde ultimatum van 5 Mei
1923 weet men welk bedrag wordt geëischt: 132 milliard plus 4 milliard (voorloopige
schatting van de oorlogsschuld van België). De betalingswijze is bij deze
‘overeenkomst’ ook vastgelegd: annuïteiten van 2 milliard plus 26% van de waarde
van den Duitschen uitvoer. Zelfs werden enkele bepalingen van tenuitvoerlegging
vastgesteld: er zouden 3 series obligaties worden uitgegeven van resp. 12, 38 en 82
milliard, die 5% interest zouden moeten dragen, terwijl 1% zou moeten worden
opgebracht voor aflossing.
Bij de beschouwing over het herstelvraagstuk pleegt men van deze overeenkomst
uit te gaan. De Duitsche regeering van Dr. Wirth met haar program van
‘Erfüllungspolitik’ had het ultimatum aanvaard, waaraan trouwens kracht werd
bijgezet door de bezetting van Duisburg, Ruhrort en Dusseldorf. Men heeft hier dus
te doen met een door den schuldenaar erkende vordering.
De vraag der redelijkheid wordt door deze erkenning uitgeschakeld, ook al kan
hier van een vrijwillige overeenkomst zeer stellig niet worden gesproken. Dat het
met de nakoming van deze verplichting haperde, weet ieder en dat het haperen moest,
was van den aanvang af duidelijk voor hen, die zich rekenschap gaven en konden
geven van de beteekenis, die deze verplichting economisch had voor een volk, dat
zijn hulpbronnen had uitgeput in een geweldig zwaren, langdurigen oorlog en dat
ten gevolge van dien oorlog zich beroofd zag van een zeer groot deel zijner
economische outillage.
Wat deze Duitsche vergoeding sedert dien voor het economisch leven van Europa
beteekent, hebben met name de buren van den schuldenaarstaat aan den lijve moeten
ondervinden, zeer in het bijzonder ons land,
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dat in zijn economische structuur voor een zeer groot deel zich heeft aangepast bij
de eischen en behoeften van zijn achterland. Het kan dan ook geen verbazing wekken,
dat ook Nederlanders (ik behoef slechts de namen van Dr. Vissering en Ter Meulen
te noemen) een rol van beteekenis hebben gespeeld bij de pogingen, de oplossing
van dit vraagstuk binnen de grenzen der economische mogelijkheid te bevorderen
en het is ook volkomen natuurlijk, dat de beweging, die het ‘Herstel Europa Comité’
deed beginnen, hier haar oorsprong nam en van hier uit haar voornaamste stuwkracht
moet krijgen.
Des te meer bevreemding moet het wekken, dat men zelfs in ons land een zoo
merkwaardige begripsverwarring vindt, waar het vraagstuk van het herstel wordt
besproken. Over een quaestie van zoo geweldig belang voor ons dat er m.i. alle reden
zou zijn voor het Nederlandsche Parlement en de Nederlandsche openbare meening,
om de regeering in verzuim te stellen, die niet het bijna bovenmenschelijke doet ter
bevordering van een oplossing van deze moeilijkheid, diende althans een duidelijke
voorstelling te bestaan.
Er staan moreele en economische belangen op het spel.
Prof. J. de Louter heeft op de zedelijke zijde van het vraagstuk uitvoerig de aandacht
gevestigd in zijn brochure ‘Rechtsontaarding’ en ongetwijfeld is door zijn werk en
door dat van anderen, ook door een gedeelte van de voorlichters in de Nederlandsche
pers, de overtuiging in wijder kring gevestigd, dat hieruit de verdoezeling der zedelijke
normen, die zich in onze opvatting van kwaad en goed wel wreken moet, voor een
groot deel moet worden verklaard.
Indien ten aanzien van het vraagstuk in zijn economisch aspect nog zoo weinig
vastheid in de openbare meening te bespeuren valt, zal dit wel moeten worden
verklaard, eenerzijds uit den zeer samengestelden aard van het probleem, aan den
anderen kant uit het feit, dat verschillende nawerkende invloeden van oorlogspsychose
het nuchter oordeel over de economische mogelijkheden
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en noodzakelijkheden in ernstige mate vertroebelen.
Van meer dan één kant zijn pogingen gedaan het begrip te verhelderen.
Economisten van naam hebben hun kracht daaraan gewijd en ook in een deel der
pers is ongetwijfeld in de laatste maanden met ernst gestreefd naar een nuchtere
beoordeeling van de factoren, die een oplossing beheerschen.
De zaak is in hooge mate vertroebeld, omdat men zedelijke verplichtingen, politieke
wenschelijkheden en economische mogelijkheden dooreen heeft gehaald. Het wordt
daardoor voor velen moeilijk den economischen kern los te wikkelen uit de vele
omhulsels, waarin die aan de menigte pleegt te worden vertoond.
Men kan de vraag naar de billijkheid der schadevergoedingseischen ten eenen
male buiten bespreking laten. Zoo goed als ten aanzien van de teruggave der uit het
bezette gebied ‘medegenomen’ voorwerpen, wordt ook ten opzichte van het herstel
van het verwoeste gebied door velen in het schuldenaarland de verplichting ronduit
erkend. Het eenige, dat een land als het onze bij de zaak interesseert, is dat zoo
spoedig mogelijk een oplossing wordt gevonden en dat die oplossing de grenzen der
economische mogelijkheid niet overschrijdt. Elke zonde toch op dit stuk wreekt zich
bij de onderlinge afhankelijkheid der volken aan het economisch leven van geheel
Europa. Die moet dus in de allereerste plaats worden vermeden.
Men maakt hier dikwijls een vergelijking tusschen de wijze, waarop na den oorlog
van 1870/71 Frankrijk zich kweet van de verplichting, uit de opgelegde
oorlogsschatting ontstaan en de wijze, waarop Duitschland zich stelt tegenover de
uit de schadevergoedingsbepalingen voortvloeiende schuld.
Die vergelijking gaat, meer dan geoorloofd is, mank.
De oorlog van '70/71 laat zich niet vergelijken met den wereldoorlog. Afgezien
nog van het feit, dat hier geen sprake was van de deelneming van een zoo groot
gedeelte van de bij het geschil betrokken volken, maakt
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de omstandigheid, dat de Fransch-Duitsche oorlog slechts enkele maanden duurde
en slechts deze beide staten betrof, reeds een enorm verschil.
In den wereldoorlog hebben niet slechts de Fransche en Duitsche volken in hun
vollen omvang zich uitgeput, maar èn door den duur van den oorlog èn door de wijze,
waarop die werd gevoerd en door de deelneming van bijna geheel Europa, - om niet
te spreken van belangrijke gedeelten van andere werelddeelen - werd een geheel
andere toestand geboren dan toen in 1871 de preliminairen werden gesloten, die
zouden worden gevolgd door den vrede van Frankfort.
Thans zijn de economische hulpbronnen van bijna geheel de bewoonde aarde in
dienst gesteld van het krijgsbedrijf; zij waren dientengevolge in 1919 voor een
belangrijk gedeelte uitgeput en ontredderd.
Ook in ander opzicht gaat deze vergelijking allerminst op. Frankrijk kon in 1871,
nà den verloren oorlog, het normale gebruik maken van zijn buitenlandsche
beleggingen en zijn buitenlandsch crediet en ten slotte stond het bedrag, dat daarvan
werd gevorderd in geen enkele verhouding tot het bedrag thans van Duitschland in
verband met de aangerichte vernielingen en voor andere doeleinden geëischt.
Toch is ongetwijfeld uit de geschiedenis van de Fransche oorlogsschatting wel
een en ander te leeren voor de mogelijkheid en de methode der kwijting van de
Duitsche schadevergoeding. De omstandigheid, dat de Fransche burger van thans
nog meedraagt aan den last, die door den oorlog van 1870/71 en den daarop volgenden
vrede werd opgelegd aan het Fransche volk, is al dadelijk kenschetsend en een directe
logenstraffing van de opvatting dergenen, die meenen, dat een schuld, als die, welke
Duitschland bij den vrede van Versailles en het Londensche ‘agreement’ op zich
nam, in enkele tientallen van jaren zou kunnen worden gekweten.
Van den omvang dezer schuld krijgt men een kleine voorstelling, indien men er
zich rekenschap van geeft,
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dat in de laatste vier eeuwen niet zooveel goud is gedolven over de geheele wereld,
dat daarmede deze schuld ten halve zou kunnen worden betaald. Ter vergelijking zij
er voorts aan herinnerd, dat volgens dr. Karl Hellferich - en diens schatting werd vrij
algemeen als juist beschouwd - in 1913 de Duitsche nationale rijkdom 300 milliard
M. beliep. Dat was dus vóórdat Duitschland in den oorlog Elzas-Lotharingen, de
Saarvallei, Opper-Silezië grootendeels en zijn koloniën inboette; vóórdat het door
waardevermindering van zijn industrieele equipeering een schade leed, die door
Tardieu in zijn boek over het vredesverdrag werd geschat op 43 milliard; vóór de
Russische invasie in Oost-Pruisen vernielingen aanrichtte, waarvan het bedrag door
Tardieu op 2 milliard is gewaardeerd; vóórdat van de Duitsche belegging in het
buitenland een bedrag verloren ging, dat door Britsche economisten op 16 milliard
wordt getaxeerd; vóórdat het bovendien een bedrag, over de hoogte waarvan wordt
getwist, had betaald op de schadevergoedingsrekening en voor de kosten der militaire
bezetting; vóórdat in den oorlog goederenvoorraden waren geconsumeerd, die niet
konden worden vervangen en waarvan - ik citeer nogmaals Tardieu - de waarde op
20 milliard mag worden gesteld. M.a.w.: tegenover een geschatten Duitschen
nationalen rijkdom van ongeveer 165 milliard stond een eisch van 136 milliard,
afgezien dan natuurlijk nog van de verdere kosten der militaire bezetting, de in het
Ruhrgebied in beslag genomen bedragen aan papiergeld en de geweldige verliezen
aan crediet en goodwill, aan productiemogelijkheid en mededingingsvermogen, die
de nederlaag voor Duitschland met zich bracht. Men kan dus zeggen, dat in het
gunstigste geval de verplichting, die Duitschland op zich nam in 1919 80% van zijn
nationalen rijkdom bedroeg. De schade aan eigen industrieele toerusting toegebracht
is inmiddels voor een groot deel hersteld in de inflatieperiode na den oorlog, toen de
fabrikanten daarin de beste methode zagen winst in papieren marken behaald in
veiligheid te brengen. Moulton en McGuire
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meenen in hun boek ‘Germany's Capacity to pay’ de toeneming van het nationale
Duitsche vermogen uit dien hoofde op 18 milliard te mogen stellen, zoodat de
verhouding thans tusschen vermogen en schadevergoeding zou zijn als 183 tot 136.
Bij een particulier als schuldenaar zou de zaak dus betrekkelijk eenvoudig zijn:
de bezittingen van den schuldenaar zouden door den schuldeischer in beslag kunnen
worden genomen en het is denkbaar, dat die bij liquidatie een zoodanig bedrag zouden
opbrengen, dat de schuld ten volle gedekt werd, hoewel dat, indien de verkoop
geforceerd werd, nog dubieus is.
Een staat als schuldenaar verkeert evenwel in een geheel andere positie dan een
particulier.
Hoe betaalt een volk zijn buitenlandsche schuld? Hier is een bron van verschillende
vergissingen, die ten aanzien van de betalingsmogelijkheid veelal worden begaan.
Hetgeen een particulier aan z'n bezit toevoegt door besparing is overdraagbaar;
hetgeen een volk aan zijn nationalen rijkdom toevoegt kan evenwel slechts voor een
gedeelte worden overgedragen. Het betalingsvermogen van een particulier kan worden
afgemeten naar het verschil tusschen zijn inkomen en hetgeen hij voor zijn
noodzakelijk levensonderhoud behoeft. Voor een schuldenaarstaat deugt evenwel
deze maatstaf niet: een groot deel van hetgeen een volk produceert, leent zich niet
voor overdracht: verbeterde industrieele equipeering, ontgonnen land, ingedijkte
polders en dergelijke vermeerderen den nationalen rijkdom, zonder dat zij het bedrag,
dat aan een vreemde natie zou kunnen worden betaald, doen toenemen, althans direct
en in dezelfde mate. Eenige vermeerdering ontstaat daardoor, dat de waarde van de
belastbare objecten toeneemt en dientengevolge de kans op een batig saldo der
staatsrekening grooter wordt.
Hier raken we aan een tweeden, veel gebruikten en toch niet in alle opzichten
bruikbaren maatstaf voor het betalingsvermogen van een volk.
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Kan men, zoo wordt gevraagd, als maatstaf van het betalingsvermogen van een volk
niet gebruiken het verschil tusschen de inkomsten, die een staat zich verwerft
(belastingen en dergelijke), en de uitgaven, die het bij strenge zelfbeperking behoeft
voor zijn burgerlijk bestuur?
Ook op die vraag kan slechts in betrekkelijken zin een bevestigend antwoord
worden gegeven. Ze is begrijpelijk, omdat het niet zoo eenvoudig is, om wat Prof.
van Gijn noemt, door den sluier van het geld heen te zien. Men vergeet te dikwijls,
dat geld niets anders is dan een ruilmiddel. Betaald worden rente en aflossing der
schulden van een volk uit het overschot van zijne internationale betalingsbalans.
Daar speelt in de eerste plaats een rol zijne internationale handelsbalans. De
diensten, die een volk door transportvaart, door gastvrijheid aan toeristen, door
bankiers- en verzekeraarsfuncties enz. aan een ander bewijst, vormen een aanvulling
van deze handelsbalans maar het is naar deze laatste, dat men in hoofdzaak het
betalingsvermogen van een volk kan afmeten. Althans bij verplichtingen, die over
een lang tijdsverloop in geregelde bedragen moeten worden nagekomen.
Er zijn mogelijkheden van betaling door overdracht van kapitale goederen, die
tijdelijk en voor eenmaal helpen, door verkoop van papieren geld enz. Deze methoden
zijn door Duitschland toegepast zoolang dat mogelijk was.
De ‘taxable capacity’ speelt bij de fixeering van het betalingsvermogen stellig een
rol inzoover als wellicht de grens van het betalingsvermogen, vastgesteld op grond
van de internationale betalingsbalans, nauwer moet worden getrokken, indien door
omstandigheden, die hier thans niet in detail behoeven te worden besproken, van de
jaarlijksche productie door den staat een niet zoo groot gedeelte kan worden
opgeëischt, als wellicht onder normale omstandigheden mogelijk zou zijn.
Zelfs indien men evenwel op deze wijze gepoogd heeft
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het betalingsvermogen van Duitschland vast te stellen, bestaat de mogelijkheid, dat
aan de feitelijk uitvoerbare betaling nog engere grenzen worden getrokken door de
omstandigheden van derden, dan reeds door de budgetaire en internationale
handelsomstandigheden van den schuldenaarstaat is geschied.
In dit verband moet worden herinnerd aan een uitspraak van Aristide Briand in
den Franschen Senaat van 3 Febr. 1921:
‘Wij moeten niet uit het oog verliezen, dat om ons te betalen,
Duitschland elk jaar voor zich zelf rijkdom in het buitenland moet scheppen
door zijn uitvoer te vergrooten en zijn invoer te beperken tot strikt
noodzakelijke dingen. Duitschland kan dat alleen doen tot nadeel van
handel en nijverheid der Geallieerden. Dat is een vreemde en
betreurenswaardige logica der feiten’.
Gesteld het geval, dat het mogelijk ware, dat Duitschland zijn invoer, die in 1913
10.770.000.000 mark beliep, tot een minimum zou kunnen beperken door afstand te
doen van alle weelde en door ‘den buikriem nog wat meer toe te halen’ en tegelijk
zijn uitvoer, die in 1913 10.097.000.000 bedroeg tot een maximum zou kunnen
opdrijven, dan blijft de vraag nog open, wáár het voor dezen uitvoer afzetgebied zou
kunnen vinden.
Het zou daarvoor markten moeten veroveren, thans voor een groot deel beheerscht
door zijn wederpartij in den oorlog en dat zou leiden tot werkloosheid in de staten,
die in de Duitsche schadevergoeding juist een compensatie moeten vinden voor de
verarming hun door de vernielingen in het bezette gebied en op andere wijze
berokkend. Een dergelijke mogelijkheid van betaling door den schuldenaar zou dus
voor den schuldeischer een zeer bedenkelijke geschiedenis worden. In plaats van het
kwaad te neutraliseeren zou men het aldus verdubbelen.
Toch zal Duitschland zijn uitvoer van 1913, toen zijn

Onze Eeuw. Jaargang 24

241
mededinging door andere staten zeer scherp werd gevoeld, nog heel ver moeten
uitzetten, zal het de voorwaarden kunnen vervullen der Londensche overeenkomst.
De groote vraag is nu, of de grens door het beperkte opnemingsvermogen van de
rest der wereld gesteld aan Duitschland's maximum van betaling niet enger is, dan
die door het eigen betalingsvermogen van het land vastgelegd. De eischen, die aan
de Duitsche productie moeten worden gesteld, worden in hoofdzaak, bepaald door
de economische structuur van het land. Zekere veranderingen zijn daarin als gevolg
van den oorlog gekomen. Buiten Duitschland's grenzen zijn tal van fabrieken en
inrichtingen in beslag genomen, die een schakel vormden in de keten van een bepaald
bedrijf, op zich zelf betrekkelijk waardeloos, maar als onderdeel van het stelsel van
groote waarde voor den verliezer. Het is zelfs de vraag, in hoe ver de oude organisatie
na deze verliezen zich thans reeds herstellen kan.
Van bijzondere beteekenis is in dat opzicht het verlies van een groot deel van
Opper-Silezië. Het organisme van de Duitsche industrie was van dien aard, dat de
vervreemding van een deel van Opper-Silezië behalve het feitelijk verlies, daarin
gelegen, bovendien tot noodzakelijk gevolg heeft een desorganisatie van het bedrijf
van tal van ondernemingen in andere deelen van Duitschland, die in Opper-Silezië
vervaardigde half-fabrikaten verder verwerkten.
Nu zegt men: de landbouw zou in Duitschland veel meer intensief kunnen worden
gedreven. Dat is volkomen juist. Het ware denkbaar zelfs, dat bij een wijziging der
zeer extensieve cultuur, voornamelijk in het Oosten des lands, in kleine intensieve
landbouwbedrijven, het Duitsche volk zich zelf zou kunnen voeden en een
exportoverschot produceeren. Waarschijnlijk is dit niet, in verband met de
omstandigheid, dat wat het land aan gebied verloor juist gedeelten waren met een
landbouwoverschot, maar theoretisch laat zich deze mogelijkheid toch denken.
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Dat zou echter impliceeren een radicale verandering van geheel het productie-proces,
gepaard gaande met een noodzakelijke verplaatsing van groote volksdeelen, die
harerzijds groote eischen zou stellen aan den woningbouw en aldus vele productieve
arbeidskrachten zou binden aan arbeid, die niet direct aan het Duitsche
betalingsvermogen ten goede zou komen. Wat er aan industrieele scholing aanwezig
is, zou bij een dergelijke geforceerde wijziging worden verwaarloosd, terwijl tijd en
krachten zouden worden gevorderd voor landbouwscholing.
Het is zeer wel mogelijk, dat op den langen duur de daaraan ten koste gelegde
krachten en het daarin belegde kapitaal ruimschoots rente zouden opbrengen, maar
dat eischt ten minste tijd en zeker is het bovendien allerminst. Een organisatie als
die van het Duitsche economische leven ontstaat onder voorwaarden, die kunstmatig
mogen zijn gestimuleerd, maar toch een natuurlijken oorsprong hebben en wanneer
het geldt een opdrijving van de productie mogelijk te maken, die zich aan bijzondere
afzetmogelijkheden moet aanpassen, dan zal er in de gegeven omstandigheden geen
andere weg open staan dan die van vermeerdering der vóór den oorlog ontstane
productie in goed geoutilleerde en gespecialiseerde fabrieken en werkplaatsen. Dat
geldt in nog hoogere mate, omdat in de laatste jaren de industrieele equipeering
belangrijk is uitgebreid. De winsten op papieren marken heeft men - ik deed het
hierboven reeds opmerken - voor een zeer groot deel omgezet in verbetering en
vernieuwing der industrieele toerusting, omdat op deze wijze van groote bedragen,
die zich anders zouden hebben vervluchtigd, iets tastbaars en voor de toekomst
bruikbaars overbleef. Duitschland is dus thans, méér dan te voren, ingericht op een
industrieele productie van zeer bepaalde soort.
De afzetmogelijkheid daarvoor is echter meer dan te voren beperkt, èn door de
algemeene verarming, én omdat in tal van staten, die industrieele producten uit
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Duitschland plachten te betrekken, de uitschakeling van Duitschland gedurende den
oorlog heeft geleid tot de vestiging van nieuwe industrieën, die thans, ten deele
gesteund door geweldige protectie, den strijd tegen de Duitsche nijverheid hebben
aanvaard. In Zuid-Amerika, in Britsch-Indië, in China, in Roemenië, in Joego-Slavië
en Tsjecho-Slowakije, in Engeland, Frankrijk en de Vereenigde Staten van Amerika
zijn bedrijven gevestigd, die producten vervaardigen,vroeger voor een groot deel
zoo niet bijna uitsluitend uit Duitschland betrokken. Een sprekend voorbeeld is de
kleurstoffenindustrie, waarin nu de Duitsche groote ondernemingen strijd hebben te
voeren met onbeschermde patenten tegen die van de vijanden in den oorlog, die zich
langzamerhand een zekere bedrijfservaring hebben verworven en bovendien dank
zij hun volwaardige valuta aan de Duitsche nijverheid een niet onbelangrijk deel
harer wetenschappelijke leiders afhandig hebben kunnen maken. Het gevolg van
deze dingen is, dat het in hooge mate dubieus is, of de toestand van 1913 zelfs wel
ooit weer kan worden bereikt en de toestand van 1913 veroorlooft op verre na nog
niet, dat Duitschland de overeenkomst van Londen nakomt. Het is mogelijk, dat dit
alles leidt tot een nog sterkere specialiseering van de Duitsche industrie in bepaalde
richting. Het is evenwel in hooge mate de vraag of dat eenigen invloed van beteekenis
oefent op een uitzetting van het opnemingsvermogen van de rest van de wereld en
daar ligt voor de betaling der schadevergoeding de beslissende factor. Misschien zou
daarvoor een gedeeltelijke oplossing zijn te vinden in het scheppen van nieuwe
behoeften in landen, die thans aan hun veel minder gecompliceerde leven geringere
eischen stellen dan West-Europa, dat zal nader moeten worden onderzocht. Maar al
blijkt dat mogelijk, dan is het nog de vraag, of die oplossing wel zoo heel eenvoudig
is.
Daarnaast blijft nog een andere methode van een economisch mogelijke
gedeeltelijke betaling over, die
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zeer bijzondere overweging verdient. Ze ligt zóó voor de hand, dat reeds zeer kort
na den vrede het denkbeeld daarvan is geopperd. Een Duitsch groot-industrieel
opperde spottenderwijze vlak na den vrede het denkbeeld om van Lotharingen tot
de Noordzee het geheele verwoeste gebied door Duitschland te doen herstellen en
hernieuwen, overal huizen te bouwen met centrale verwarming, badkamer en W.C.
en een windvaantje op de schoorsteenen ‘Made in Germany’. Dat denkbeeld is, naar
men weet, ook ernstig naar voren gebracht.
Ik behoef me thans niet te verdiepen in de redenen, die de Fransche regeering er
toe hebben gebracht, elk voorstel van Duitschen kant te dien aanzien te verwerpen.
Het feit ligt er en deze mogelijkheid van betaling is daardoor uitgeschakeld. Niet
evenwel elke mogelijkheid van betaling van dezen aard. Gegeven de buitengewone
moeilijkheden, verbonden aan andere betalingsmethoden, is het zelfs de vraag, of
niet het presteeren van diensten van deze soort het eenige middel zal blijken te zijn
om van de rest van de schuld (wat Duitschland reeds heeft betaald zal te eeniger tijd
nauwkeurig moeten worden vastgesteld) althans een deel af te doen. Er zijn in
Frankrijk en elders groote werken (aanleg van electrische centrales met waterkracht
en dergelijke) die op uitvoering wachten en hier zou met Duitsche werkkrachten en
Duitsch materiaal door Duitschland betaald, het productieve vermogen van Frankrijk
en andere streken op den langen duur kunnen worden vergroot zonder dat het
aanvaarden van deze diensten een zoo ongunstige uitwerking zou hebben op het
economisch leven van het ontvangende land als de aanvaarding van massalen invoer
ten koste van eigen werkmogelijkheid hebben zou. In Frankrijk en elders, zeide ik
hierboven. Men zou nl. dezen modus van betaling in verbinding kunnen brengen met
de stimuleering van consumptie in het algemeen in weinig verbruikende landen. Het
is denkbaar, dat men gebiedsdeelen, die thans een rol van weinig beteekenis spelen
in het wereldproductie- en consumptie-
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proces op andere wijze in dit proces betrekt. Men zou voor dat doel groote
maatschappijen kunnen stichten van de soort als onze Oost-Indische Compagnie of
van de onderneming, waaraan men de exploitatie van Nederlandsch Nieuw-Guinea
wil toevertrouwen. Die zouden de levering der equipeering aan Duitschland kunnen
opdragen en de daarmede te behalen winsten zouden ten goede kunnen komen aan
de crediteurstaten. Het is denkbaar, dat op deze wijze Duitschland voor zijn
schuldeischers rijkdom schept, zonder hun de nadeelen te berokkenen, waarop Briand
in zijn bovenaangehaalde senaatsrede doelde, buitenlandsche beleggingen, die zonder
het economisch leven te schokken geleidelijk en op de voor den eigenaar meest
gewenschte oogenblikken kunnen worden geliquideerd, indien men dat noodig acht.
Het klinkt niet onwaarschijnlijk, dat de oplossing van het herstelvraagstuk voor een
belangrijk deel langs dezen weg zal moeten worden gezocht.
Uit het bovenstaande blijkt inmiddels, dat wil men het herstelprobleem oplossen,
men niet kan volstaan met een onderzoek naar het betalingsvermogen van Duitschland.
Daarnaast en minstens evenzeer is noodig een onderzoek naar het opnemingsvermogen
van de crediteurstaten, of om het juister uit te drukken van de rest van de wereld, die
in haar geheel belang heeft bij een oplossing van dit vraagstuk. Indien dat kon worden
duidelijk gemaakt aan de openbare meening zou reeds een zeer groote winst zijn
verkregen inzoover als thans zeer velen de meening blijken aan te hangen, dat het
herstelvraagstuk zuiver en alleen een vraagstuk is van Duitschland's vermogen
belasting te heffen of/en een exportoverschot te produceeren, aangenomen dan dat
Duitschland betalen wil.
Een particuliere commissie, van de soort als het ‘Herstel Europa Comité’, zal bij
de openbare meening stellig indruk maken door de publicatie van een
overeenstemmende meening van wetenschappelijke en practische economisten uit
het debiteurland, de crediteurstaten
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en de volken, die indirect de gevolgen van het openblijven dezer wonde aan den lijve
ondervinden.
Practische maatregelen evenwel zullen in onderlinge overeenstemming tusschen
de regeeringen moeten worden getroffen.
Dat geldt te meer, omdat zeer veel van hetgeen men over de Duitsche
reparatieschuld ten deze kan opmerken mutatis mutandis evenzeer geldt van de
schulden, die enkele Geallieerden in den oorlog bij hun bondgenooten hebben
gecontraheerd.
Het heeft weinig zin om daarvoor nieuwe instellingen te scheppen, waar wij in
den Volkenbond van Genève reeds een orgaan bezitten, dat een groot deel van dit
werk zou kunnen doen. Het is de vraag, of van Amerikaanschen kant de noodige
samenwerking zou kunnen worden verkregen. Maar het is géén vraag, dat zonder
die samenwerking een definitieve oplossing tot de onmogelijkheden behoort. Zou
het feit, dat noch de Vereenigde Staten, noch Duitschland en Rusland deel uitmaken
van den Volkenbond van Genève, een spoedige oplossing van dit probleem langs
dien weg bemoeilijken, dan is er des te meer reden voor degenen, die bij deze
oplossing een evenzeer practisch als moreel belang hebben, om te trachten, de
beteekenis van het instituut van Genève te vergrooten door in de
Volkenbondsvergadering en door middel van het apparaat van den Volkenbond, de
wereld te doordringen van de noodzakelijkheid eener spoedige definitieve oplossing
van dit vraagstuk. Het initiatief daartoe zal moeten worden genomen door een der
betrokken regeeringen. Ik geef de hoop niet op, dat de heer van Karnebeek, zooals
hij den eersten stap deed die gelijksoortige ideëele belangen van de Skandinavische
Staten, Nederland en Zwitserland organiseerde bij de voorbereiding van het statuut
van het Permanente Hof, thans met spoed op soortgelijke wijze de oplossing van dit
vraagstuk zal willen voorbereiden door in overleg met deze zelfde regeeringen een
gemeenschappelijke gedragslijn vast te stellen voor de eerstvolgende volken-
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bondsvergadering, waar een voorstel zou kunnen worden gedaan, een instituut in het
leven te roepen, dat voor dit economisch vraagstuk de beteekenis heeft, die voor de
ontwikkeling van het internationaal recht het Permanente Hof van Internationale
Justitie ongetwijfeld hebben zal.
De Commissie van Herstel heeft bij een groot deel van de beschaafde wereld haar
crediet verloren, omdat - terecht of ten onrechte, dat blijve in het midden - de indruk
is gevestigd (o.a. door hare methode van schatting der Duitsche prestaties) dat zij in
dienst staat van een bepaalde politiek. Zij is daardoor niet het geschikte orgaan, om
een oplossing voor te bereiden, die althans niet a priori aan den eenen kant of te
anderer zijde met wantrouwen moet worden begroet. Haar apparaat zal echter goede
diensten kunnen doen, omdat men daar materiaal zal kunnen vinden, dat anders
opnieuw moet worden vergaard.
Maar de modus quo kan door den Volkenbond worden bepaald, mits men de zaak
maar aanpakt. Elke dag uitstel bemoeilijkt het herstel van normale toestanden, vergroot
het gevaar van internationale verwikkelingen, die wat er van onze beschaving nog
overbleef, in gevaar wouden brengen.
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Over de algemeene beteekenis der muzikale ontwikkeling
Eene kunstphilosophische beschouwing.
Door Géza Révész.
In den laatsten tijd kan men duidelijk de groeiende beteekenis waarnemen, die men
begint toe te kennen aan de ontwikkeling van de natuurlijke bewegingen van het
kinderlijk lichaam, welke zoowel rhythmisch als oeconomisch doeltreffend zijn. De
steeds meer in zwang komende beoefening der rhythmische gymnastiek en van de
moderne danskunst, welke zich in den grond aansluiten bij de methodes van Dalcrose
en Isidore Duncan, of tehuis behooren in de sfeer der geniale Russische dansers,
geeft een duidelijk beeld van de beteekenis, die men tegenwoordig aan het rhythme
toekent.
Groot is 't aantal muziek-paedagogen, die in rhythmische oefeningen, in den vorm
van eenvoudige bewegingen of dansen een goede voorbereiding zien voor het latere
muziekonderwijs. Het innige verbond tusschen beweging en muziek, moet volgens
hen de muzikale ontwikkeling vergemakkelijken, ondersteunen en aanvullen.
Hoe men nu ook staat tegenover de kwestie der rhythmische oefening van het
lichaam en welke rol men haar wil toeschrijven bij de muzikale opvoeding, de kern
van het probleem blijft toch steeds de muzikale vorming
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in den engeren zin van het woord. Hoe men die kon doen slagen is reeds een vraag
der muziekpaedagogie. Eveneens behoort hiertoe de vraag of muziekonderwijs in
de scholen aan 't leerplan der andere vakken zou zijn toe te voegen en er gehandhaafd
zou kunnen worden en of de muzikale ontwikkeling een integreerend deel van het
algemeene onderwijs mot vormen of niet.
Deze vraag heeft twee kanten:
a. een sociaal-paedagogische en
b. een psychologische.
Wij zullen het er wel over eens zijn, dat de muziek geen ‘privaatzaak’ is, daarom
trachten wij, voor zoover dit tenminste mogelijk is, de muziek voor de geheele
menschheid toegankelijk te maken. Ongetwijfeld behoort de muziek niet tot de
algemeene intellectueele ontwikkeling, wel tot de algemeene vorming der ziel en
van het menschelijk gemoed, dat veel ontvankelijker is voor kunstindrukken dan
voor den gang der gedachten.
Als men nu daarop zou willen aanmerken - en daarmee komen wij tot onze tweede
vraag, tot de psychologische - dat niet ieder in staat is muziek aesthetisch te genieten,
noch minder muziek te beoefenen, zoo kunnen wij daarop 't volgende antwoorden:
natuurlijk zijn niet alle menschen muzikaal aangelegd, daarom mag het ook geenszins
van iedereen verlangd worden myziek te beoefenen. Daar het evenwel aan te nemen
is, dat naar verhouding slechts een klein aantal kinderen als geheel onmuzikaal moet
worden beschouwd1), terwijl het meerendeel wel een meer of minder hooge graad
van muzikaliteit bezit, is het mogelijk en daarom wenschelijk de meeste kinderen
elementair muziekonderwijs te geven en eerst na dit onderwijs ze op hun muzikaliteit
te onderzoeken, dan evenwel slechts diegenen verder te ontwikkelen, die blijken een
voldoende begaafdheid op dit gebied te bezitten.

1) G. Révész, Experimentelle Prüfung der Musikalität. Zeitschr. f. Psychol. Bd. 85. S. 163,
(1920).
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Deze min of meer uiterlijke kanten van de muzikale ontwikkeling, heb ik echter
slechts aangeroerd, om daardoor te komen tot het algemeenere, dieper liggende
probleem, waarvan alle essentieele vragen afhankelijk gesteld zouden kunnen worden.
De vraag, die ik mij voorleg is de volgende: Welke beteekenis en welke waarde,
kunnen wij aan een algemeene muzikale ontwikkeling toeschrijven? Om deze vraag
te kunnen beantwoorden, wil ik eerst in 't kort ingaan op den eigenlijken aard van
de muziek.
De werking van de muziek uit zich in zielservaringen, die slechts door de muziek
kunnen worden gewekt. De gedachten-herinneringen of welke andere
bewustzijnsinhouden, die gelijktijdig met de muzikale indrukken optreden, zijn
daarmee slechts associatief en secondair verbonden en hebben met het eigenlijke
muzikale beleven niets uit te staan.
Dat er geen wetmatig verband bestaat tusschen muzikale indrukken en een
intellectueelen bewustzijnsinhoud, daarop behoef ik wel niet den nadruk te leggen.
Eveneens weten wij, dat muzikale emoties kunnen optreden en machtig kunnen zijn,
zonder gepaard te gaan met eenig intellectueel proces. Daarmee hangt wel de opvatting
samen, dat de muziek zich hoofdzakelijk in de emotionneele en veel minder in de
intellectueele sfeer afspeelt. Het intellectueele proces kan de werking van de muziek
wel bëinvloeden, maar aan den inhoud kan het geen afbreuk doen. Aan het zuivere,
aesthetische genieten bij de muziek heeft niet de geest deel, maar de ziel1). De
zielspersoonlijkheid, een in zich gesloten persoonlijkheid, is het die op de muziek
regaeert. De muziek is een geheel op zich zelf staande bekoring, die dit bijzondere
schijnt te hebben, dat ze onder bepaalde voorwaarden en bij echt muzikale naturen
de sfeer der ziel ontroert, zonder den geest te raken.

1) Ik wil in dit verband onder geest den intellectueelen, onder ziel den emotioneelen kant van
het geestesleven verstaan.
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Zij dringt door tot een diepte, tot waar slechts de allergrootste sensaties dringen
kunnen, ja zelfs nog dieper, waar alle tegenstanden ophouden, waar de menigvuldige
trillingen der muziek ongehinderd de gevoeligste laag van onze persoonlijkheid
bereiken. Het materiaal van de muziek zijn de tonen. De tonen zijn onmaterieele,
ongrijpbare en toch zinlijk waarneembare verschijnselen der ziel. Wel is waar zijn
de kleuren even zoo onstoffelijk als de tonen, maar toch schijnen ze voor de naieve
natuurbeschouwing een ‘grootere’ physische realiteit te hebben, omdat zij aan
voorwerpen gebonden zijn en de physieke eigenschappen vormen van de ons
omringende natuur De tonen zijn veel losser met de voorwerpen verbonden en ze
worden niet als eigenschappen daarvan beschouwd, hoewel ze er door worden
voortgebracht.
Misschien kan men 't plastisch uitdrukken door te zeggen, dat het echte, ware,
muzikale beleven eerst dan optreedt, wanneer de geheele klankbodem der ziel
openstaat voor de ongestoorde werking der indrukken. Het is een bijzonder soort
van absolute ongestoordheid, van volkomen overgave, die de muziek bereikt. Het
is, alsof de beweging der tonen vergezeld ging van een adaequate zielsontroering,
die zich volledig aan de muziek aanpaste en door haar werd geleid, alsof de gevoelens
en stemmingen, in hun zuiversten, oorspron-kelijksten vorm zouden opstijgen. Dat
is de reden, waarom de muziek het gevoelsleven verinnerlijken en de ziel voor de
teerste ontroering ontvankelijk kan maken. Een bijzondere taak vervult daarom de
muziek, omdat zij tot doel moet hebben het gevoelsleven te verdiepen.
Dit doel wordt reeds door den bijzonderen aard van het klankmateriaal begunstigd.
Ofschoon men den zin en de beteekenis van de muziek aan de buitenstaanders,
moeilijk, soms zelfs in het geheel niet duidelijk kan maken, zijn er toch eenige
specifieke verschijnselen in het muziekgebied die ook voor oningewijden van belang
kunnen zijn. Zoo is b.v. het feit van het periodiek terugkeeren der toonkwaliteiten,
de z.g. oktaven bijzonder merk-
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waardig, aangezien men immers op geen der andere zintuigelijke gebieden iets
dergelijks aantreft. Verder is het opmerkelijk, dat de rangschikking der tonen naar
de hoogte een aanduiding geeft van de principieele oneindigheid eener reeks van
gewaarwordingen, zoodat 't begrip van oneindigheid zich juist aan dit voorbeeld zeer
goed laat demonstreeren.
Aan het kind kan hierdoor, met behulp van zintuiglijk waarneembaar materiaal,
bijgebracht worden, dat innerlijk samenhangende leden eener natuurlijke reeks,
zooals die der tonen, in gedachten tot in het oneindige voortgezet kunnen worden,
want naast elken willekeurigen toon is altijd een lagere en een hoogere toon denkbaar
(Stumpf). Ik heb zelf ervaren, dat kinderen van 7-8 jaar, de principieele oneindigheid
der tonen minstens zoo goed kunnen begrijpen, als die der getallen.
Verder kan men aan de hand van het toonmateriaal beter en duidelijker dan aan
eenig ander zintuigmateriaal, de psychologische vormgeving, een der allerbelangrijkste
geestelijke functies, verduidelijken. Het is gemakkelijk in te zien, dat de muziek uit
tonen bestaat, maar niet alleen uit tonen als zoodanig. De muziekproducten, zelfs de
eenvoudigste voortbrengsels, kunnen niet eenvoudig worden teruggebracht tot enkel
tonen, rhythmen en tijdsverhoudingen. Men zal licht begrijpen, dat uit een combinatie
van op elkaar volgende tonen noch een melodie noch eenig muzikale conceptie
ontstaat. Feitelijk en objectief beschouwd bestaat ze wel is waar uit een
opeenvolgende, in den tijd gerangschikte reeks van tonen, maar zooals een
waargenomen vierkant iets anders is, dan de som van 4 lijnen, zoo is een melodie
ook iets anders, dan de som van in den tijd gerangschikte tonen. Zij is iets specifiek
nieuws tegenover de toon- en rhythmische elementen, waaruit ze is opgebouwd.
Wij hebben boven, als één der voornaamste bedoelingen van de muzikale
ontwikkeling genoemd, het verinnerlijken van onze gevoelens, terwijl wij er op
hebben gewezen, dat de muziek voert uit de wereld der uiterlijke
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dingen naar de diepere sfeer van onze gemoedswereld. Het verdiepen van ons
gevoelsleven is evenwel niet de eenige beteekenis van de muziek, door de muziek
wordt het ook mogelijk, een nieuwe, in zich gesloten stemmingswereld te scheppen,
die op speciaal muzikale ervaringen is opgebouwd. De muziek is een wereld op
zichzelf, die haars gelijke niet heeft, die op geen andere levens- of kunstuiting gelijkt.
De muziek is niet ondergeschikt aan de natuur, zelfs bij haar geboorte heeft de natuur
haar niet als model gediend en nog minder heeft zij haar in haar ontwikkeling geleid1).
Haar spel is een vrij - van de uiterlijke natuur onafhankelijk -spel. Zij behoort tot
een bovenzinnelijke wereld, die haar oorsprong heeft diep in de menschelijke ziel.
Zij is de meest oorspronkelijke schepping van het menschelijke gemoedsleven, zooals
de gedachte de oorspronkelijkste schepping is van het menschelijk intellect.
Naar deze wereld, naar deze tot vorm verwezenlijkte schepping der menschelijke
ziel, voert ons de muzikale conceptie. Ofschoon de geheele rijkdom der muziekwereld
zich eigenlijk slechts openbaart aan de muzikaal aangelegde menschen, toch worden
ook de minder begaafden door de muziek gegrepen, doordat de tonen bij hen sterken
weerklank vinden en eerst langzamerhand leeren zij begrijpen, dat het groote raadsel
van de muziek, dat zij meenden niet te kunnen verstaan, reeds enkel door dezen
weerklank, die hun ziel ontroert, wordt opgelost.
Behalve deze algemeene zintuiglijk-muzikale beteekenis heeft de muziek nog een
andere, veel algemeener beteekenis, die een groot perspectief opent.
Wanneer men 't geestelijk leven, de geestelijke ontwikkeling van een volk in al
zijn uitingen, beschouwt, dan blijkt, dat er nauwelijks iets is, dat zijn
ontwikkelingsniveau, zijn sociale, moreele, religieuze opvattingen,

1) De theorieën van de natuurnabootsing, de afleiding uit de melodie der menschelijke taal, uit
het rhythme, uit de instrumenten, wier bouw licht tot de belangrijkste intervallen aanleiding
kon geven, missen alle bewijskracht.
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zijn levensvormen, zoo duidelijk uitdrukt als de kunst. Wanneer er b.v. van de oude
Egyptenaren niets anders was overgebleven dan hun beeldende kunst of van de
Grieken hun literatuur, zoo zouden wij daaruit niet alleen hunne sociale, religieuze
en moreel eigenschappen, hun levenswijze, met één woord hun geheele uiterlijke en
innerlijke cultuur kunnen reconstrueeren, maar ook den geest, de innerlijke drijfveeren
voor hunne scheppingen zouden wij leeren kennen. Ik wil daarmee niet beweren, dat
andere uitingen der cultuur zooals b.v. de wetenschap, ons daaromtrent niets zouden
leeren, maar toch zal men gemakkelijk inzien, dat zij reeds om redenen van
algemeenen aard, zich daartoe minder leenen.
1) De wetenschap heeft met het volkskarakter weinig gemeen. Zij is niet nationaal,
veel eerder internationaal. Aan haar werkt de geheele menschheid, werken alle
cultuurvolken, zoowel als alle cultuurperioden mee.
2) In de wetenschap geldt het conservatieve beginsel, d.w.z. alles wat tot dusverre
is bereikt, wordt behouden en gewoonlijk wordt op dezen grondslag de verdere
ontwikkeling gebaseerd. Door deze eigenschap krijgt de wetenschap een zekere,
relatieve zelfstandigheid en onafhankelijkheid van de cultuur en de sociale
toestanden op zeker oogenblik.
3) De wetenschap, vooral de natuurwetenschap, geeft het beeld eener geleidelijke
ontwikkeling. Zij vertoont in 't algemeen een opstijgende lijn. Er zijn wel is
waar periodes, waarin de wetenschap in 't algemeen of speciale onderdeden niet
vooruitkomen, ja zelfs vergeten worden, maar daarna komen dan weer tijden,
waarin de oude ervaringen en kundigheden weer worden opgevat en een brug
wordt geslagen tusschen het oude en het nieuwe.
Het leven van de kunst vertoont andere eigenaardigheden.
1) Het eerste essentieele onderscheid tusschen kunst en wetenschap, dat een diepen
kijk geeft op het wezen der kunst, is dit, dat de kunst, in tegenstelling met de
wetenschappen, zich geen scherp omlijnde problemen stelt.
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Terwijl in de echte wetenschap, het probleem eerst wordt gesteld, om pas daarna
naar de oplossing te zoeken, is bij de kunst juist het omgekeerde het geval. Door
meer of minder duidelijke tendenzen geleid, schept de kunstenaar, - hetzij als volk
hetzij als individu -zijn werk en eerst daarna tracht men uit het kunstwerk, het daaraan
ten grondslag liggende probleem, af te leiden.
Het wetenschappelijk onderzoek hangt feitelijk af van de zuiverheid, waarmee de
problemen worden gesteld, de schepping van den kunstenaar sluit het probleem in
zich.
Dat men bovendien over de problemen zelf verschillende opvattingen kon hebben,
is zeer zeker kenschetsend voor den bijzonderen aard van de kunst tegenover de
wetenschap.
2) Ik zeide vroeger, dat de wetenschap een geleidelijke ontwikkeling vertoont, en
dat ze zich op grond van vroeger verworven kennis verder ontplooit. De
kunstontwikkeling bouwt natuurlijk eveneens voort op de schatten van het verleden,
zij ontkent niet de vormen van voorafgegane kunstperioden, ofschoon zij dat bijna
altijd graag wil beweren. Zij ziet n.l. in het tegenwoordige streven der kunst altijd
iets absoluut nieuws en origineels. Ofschoon men tegen deze, eigenlijk voor de
kunstontwikkeling gezonde en vruchtbare opvatting, veel inbrengen kan, zoo is het
toch in ieder geval zeker, dat de kunst zich aan het verleden niet zoo aanpast, als de
wetenschap, wier ontwikkelingsphasen een logische keten vormen. In de geologie
stelt men tegenover de opvatting van de geleidelijke ontwikkeling der aarde, die van
de eruptieve, van de vulkanische veranderingen. Volgens de eerste hypothese zouden
b.v. de gebergten, de veranderingen in 't oppervlakte der aarde, zich langzamerhand
hebben gevormd, volgens de andere theorie zouden de groote veranderingen door
plotselinge uitbarstingen van vulkanische krachten zijn ontstaan. De
kunstontwikkeling zou men, naar mijn meening eerder als van eruptieven oorsprong
kunnen beschouwen. De kunstontwikkeling is revolutionnair. De innerlijke
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krachten banen zich plotseling een weg, de nieuwe richtingen schijnen in 't geheel
niet aangekondigd te worden, vandaar het zoozeer verrassende en vreemde in de
nieuwe kunst. Nauwelijks hebben wij ons met een nieuwe richting van onzen tijd
vertrouwd gemaakt, of er heeft weer een nieuwe uitbarsting plaats, die ons weer een
nieuw raadsel ter oplossing brengt. Wij zijn levende getuigen der impressionnistische,
expressionistische, futuristische richtingen. Evenals op 't oogenblik voor velen het
impressionnisme in de schilderkunst, als een reeds lang overwonnen opvatting wordt
beschouwd, zoo is het op muziekgebied voor velen onbegrijpelijk, dat een Verdi,
een Wagner, een Tschaikowsky, voor sommigen zelfs Bruckner of R. Strauss, eens
zoo'n grooten indruk hebben gemaakt. Op het oogenblik, nu wij deze tijden uit een
zekeren historischen afstand kunnen beschouwen, waarbij een reeds meer objectieve
beoordeeling mogelijk is, wordt ons de samenhang duidelijk tusschen de op elkaar
volgende kunstuitingen, waardoor de hiaten, die den indruk wekken van een
onsamenhangende kunstontwikkeling, gaan verdwijnen.
3) De kunst is niet internationaal zooals de wetenschap. Wordt een kunstrichting
op anderen bodem overgeplant, dan ontstaat uit haar iets vreemds, iets nieuws, dat
wordt bepaald door den geest en de kunstzinnigheid van het volk, waaronder ze
opgroeit. (b.v. de Gothiek in Italië, de Renaissance in Duitschland en Holland, de
Oostersche kunst in Spanje, de moderne kunst in Japan en in de koloniën).
Het feit, dat wij wel kennen een specifieke volkskunst, evenwel geen wetenschap,
die in een bepaald volk wortelt, of door één volk is geschapen en beoefend wordt,
wijst op een sterkeren band tusschen kunst en volk en tijd. In het volk als scheppende
kracht, leeft geen behoefte, wetenschappelijke ervaringen te verwerken, wel leeft
echter de drang, zijn gevoelens, stemmingen, levensvormen, fantasieën,
ondervindingen en geschiedenis door middel van de kunst uit te beelden.
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Het spreekt wel van zelf, dat niet elke kunstvorm zich er gelijkelijk toe leent om den
geest van een volk of den geest van een tijd te karakteriseeren, en een samenvatting
te geven van zijn strevingen en bedoelingen. Zoo zullen wij b.v. van het
kunsthandwerk minder verwachten kunnen, dan van de beeldende kunst of van de
literatuur. Daarmee wil ik evenwel niet zeggen, dat in alle gevallen, de
beeldhouwkunst, de architectuur, of de literatuur een meer adaequaat beeld zou
kunnen geven van de bestaande ziels- en geestesverhoudingen, dan het kunsthandwerk.
De groote beteekenis van de kunstnijverheid als uitdrukking van de geheele
geestesrichting, de smaak, de gewoonten des levens, het wezen en de aard van de
menschen, vertoont zich b.v. ten duidelijkste in de kunstnijverheid der Oost-Aziatische
volken.
In 't algemeen zullen wij zien, dat zekere kunstuitingen datgene wat zich in een
of andere cultuurperiode manifesteert beter, zuiverder, tot uitdrukking kunnen brengen,
dan andere. Maar toch kan men uit de analyse van zelfs relatief onontwikkelde
kunstuitingen van een volk, diens meest wezenlijke trekken afleiden. Zoo zullen ons
de reusachtige afmetingen van de Egyptische grafmonumenten, die aan Goden en
dooden zijn gewijd, kunnen aantoonen, welk een ontzaglijke beteekenis de
Egyptenaren hebben toegeschreven aan de boven-zinlijke wereld en het hier-na-maals
en welk een onmetelijk verschil zij aannamen tusschen mensch en Godheid en zielen.
Omdat de natuur hun het overweldigende slechts in geringe mate gegeven had,
trachtten zij het met menschelijke handen te vormen.
Hunne monumenten, graven, tempels, sphinxen, standbeelden, wijzen op de macht
hunner gedachten, op den zin voor groote contrasten en op hun geloof aan de
eeuwigheid. Hun reliefs geven een beeld van hun strengen socialen zin voor orde,
van de organisatie van het maatschappelijk leven, van de scherpe scheiding van de
afzonderlijke kasten, van hun sociale opvattingen, religieuze begrippen etc. Zelfs
den zenuwtoestand van het
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volk kan men op hun afbeeldingen bestudeeren. De Egyptenaar maakt een rustigen,
zelfbewusten, voornamen indruk. Hij hecht groote waarde aan zekere conventies,
vormen, daarom beschouwt hij het voor ongepast zijn gevoelens uiterlijk te toonen.
Hij verliest nooit zijn zelfvertrouwen en zijn ernstige houding. Hieruit kan men ten
deele de gelijkvormigheid en het weinig gedifferentieerde van de voorstellingen der
Egyptenaren verklaren. Dat hun echter geenszins het vermogen ontbrak om
individueele karaktertrekken tot uitbeelding te brengen, blijkt wel uit de portretten
en verder uit de groote verscheidenheid, waarmede ze, de aan hen onderworpen,
Semitische volken hebben vereeuwigd. Hun machtsgevoel, hun onbuigzame wil, het
ontbreken van alle sentimentaliteit, drukt zich in alles uit, wat zij schiepen
onafhankelijk van den aard der kunstuiting.
Volken, bij wie elk kunst-scheppend vermogen ontbreekt, kennen wij niet. Het
kan wel is waar voorkomen, dat een volk buiten de literaire, geen andere origineele
kunst-uiting bezit. Waar dat inderdaad voorkomt, zoo b.v. bij de oude Joden, wijst
juist het ontbreken of de onvolkomen ontwikkeling van zulk een vermogen op
bepaalde positieve, zeer karakteristieke trekken van dit volk. De weinige
kunstproducten, die uit het oude Palestina bewaard zijn gebleven, doen vermoeden,
dat dit volk geen nationale kunst bezat, dat het de kunst van de, op dit gebied, meer
begaafde buurvolken heeft overgenomen. De antieke Jood, zoowel Jesaja als de
geloovige Jood van den tegenwoordigen tijd, is niet gesteld op pronk en praal, begeert
geen kunst in zijn omgeving, maar offert al zijn materieel en ideëel bezit zoodra hij
meent zijn Godheid in onmiddellijk contact te kunnen naderen. En dat was voor de
Joden de tempel, ja nog beperkter: 't centrum van den tempel, de plaats, waar de
goddelijke tafelen der wet en de heilige schriften worden bewaard. Voor dit ééne
doel was 't voor hen evenwel voldoende, een hoog-ontwikkelde, kerkelijke kunst,
die hij in Babylonië en Assyrië, gereed gevonden
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had, over te nemen. Boven de kerkelijke kunst ging de Jood nooit uit, zoo ontstond
bij hem geen burgerlijke kunst, geen kunstnijverheid, geen versiering van zijn woning,
geen muziek, of althans geen muziek die in het leven van dit volk een grootere
beteekenis heeft gehad. De eenige kunstuiting van het literateraire Joodsche volk ligt
in de kunstige versiering der schrift. Daarin spreekt zich weer ten duidelijkste uit de
zuivere intellectualiteit, die zoo'n groot gedeelte zijner gaven zou verdringen. Als
wij op het standpunt staan, dat de wetenschap en tegelijk het meer inhoudrijke deel
der beeldende kunst, vóór alles de geestelijke cultuur van een volk vertegenwoordigt,
zoo mogen wij zeggen, dat dienovereenkomstig in de muziek en de poëzie op zeer
bijzondere wijze de hoogte der ziels-ontwikkeling uitgedrukt wordt, ofschoon ook
haar groei slechts mogelijk is bij sterke geestelijke prikkels.
Alles wat de mensch bezit aan emoties en affectieve ervaringen, vindt zijn
weerklank in de muziek van de taal en in de taal der muziek. Want ofschoon beide
uit verschillende bronnen hun oorsprong nemen, worden zij ten slotte gevoed uit de
onuitputtelijke, altijd tot nieuw leven ontwakende veelvuldigheid der ziel. Hoevele
emoties de ziel ook beleeft, ze blijft eenvoudig en oorspronkelijk. Daardoor bezit zij
't eigen vermogen, zich op de meest eenvoudige, oorspronkelijke en volkomenste
wijze te uiten. Een muziek of dichtkunst, die op een primitieve trap is blijven staan,
kan even expressief, misschien ook even volmaakt zijn, als scheppingen van de
grootste dichters. Als dat niet het geval ware, zonder wij niet kunnen begrijpen,
waarom een onontwikkelde muziek bij de dramatische en religieuze opvoeringen en
ceremoniën, zoo'n groote beteekenis had kunnen verkrijgen, zooals wij dat van de
oude cultuur-volken kennen, en ditzelfde geldt cum grano salis ook voor de exotische
kunst.
Als wij oude of vreemde muziek aan een onmiddellijke, aesthetische beoordeeling
onderwerpen, dan voelen wij
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dikwijls een twijfel in ons opkomen. Aan den eenen kant voelen wij in deze muziek
iets, wat ons onmiddellijk treft, aan den anderen kant (naar mate wij met oude of met
vreemde muziek te doen hebben) hetzij iets inaktueels, den naklank van lang
vervlogen tijden, of iets onbegrijpelijks, iets dat zelfs indruischt tegen ons aesthetisch
begrip.
Wat scheidt ons aan den eenen kant van de exotische en wel is waar in veel geringer
mate van de muziek van oude tijden en wat verbindt ons aan den anderen kant met
hen?
Ons scheidt het verschil in muzikale structuur, waaronder wij verstaan het geheel
van alle samenstellende muzikale factoren, zooals die van het klanksysteem, het
rhythme, de methode, de wijze van voordragen, de vormende en technische
eigenschappen van een muzikaal systeem. Te zeggen wat onder deze factoren,
voornamelijk in aanmerking komt, ligt buiten mijn bestek, het zou zich overigens
ook slechts in concrete gevallen laten bepalen.
Dat de exotische muziek en de muziek van oude volken voor ons minder
toegankelijk is, vindt verder zijn verklaring in den bijzonderen aard dezer muziek.
De muziek is, als uiting van het menschelijke gemoed in zekere mate het muzikale
spiegelbeeld van onze stemmingswereld - losgemaakt van intellectueele factoren.
De stemmingswereld van de ons ver staande volkeren kennen wij evenwel niet, wij
kunnen zonder meer deze meest subjectieve van alle zielservaringen niet begrijpen,
zij vinden bij ons geen weerklank; voor ons is dit een raadselachtige wereld, waartoe
wij meenen den sleutel niet te kunnen vinden. Wij kunnen geestelijke cultuurperiodes
met elkaar vergelijken, periodes, die overwegend onder invloed staan van het intellect;
stemmingen en gevoelservaringen evenwel - die in menschen, die ons vreemd zijn,
ontstaan en weer verdwijnen of tot een tijdperk behooren, welks geest, streven en
zielsbehoeften wij niet navoelen kunnen, worden niet gemakkelijk door ons
geaccepteerd, ja zelfs, wanneer deze muziek ons treft,
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blijft het nog altijd de vraag, of het 't wezenlijke van deze muziek was, dat ons pakte
of slechts bepaalde structuureigenschappen, die ons nog na staan.
Een analyse van den structuur-vorm alleen zou ons daarbij nauwelijks iets kunnen
helpen, want een intellectueel begrijpen van de muziek heeft nooit betrekking op de
muziek zelf, op het klankmateriaal, op het zuivere muzikale beleven, maar op de door
abstractie afgeleide vormen, op de constructieve samenstelling en op den bedoelden
geestelijken inhoud van het muziekwerk.
Dat een kunstzinnig-begaafd mensch, die met verschillende stijlsoorten vertrouwd
is, ten slotte zich kan inleven in de expressieve vormen van vreemde muziek, daaraan
is natuurlijk geen twijfel.
Nu willen wij nog de tweede vraag in 't oog vatten, n.l. deze: wat is het, dat ons
met de oude (resp. vreemde) muziek kan verbinden. Als toch vorm en inhoud als
scheidende momenten gelden, wat zal dan het verbindende element zijn?
Merkwaardigerwijze weer de eigenlijke inhoud van de muziek, evenwel niet meer
enkel de daaraan ten grondslag liggende stemmingen, maar de innerlijke motieven
van deze door de muziek weergegeven zielservaringen. Ik geloof n.l. dat de muziek
niet slechts muzikale stemmingen en aandoeningen van den kunstenaar en tegelijk
van den tijd op de volmaakste wijze tot uiting brengt, maar tegelijk die onbewuste
motieven, waaraan deze stemmingen hun ontstaan te danken hebben.
Ik ben overtuigd, dat zich in de muziek in de eerste plaats het levensrhythme, het
levens-tempo, de vermoedens en voorgevoelens en het vooruit-gerichte streven van
de onbewuste menschelijke ziel openbaart. Door dit streven worden de muzikale
scheppingen bevrucht, het vormt den eigenlijken inhoud van de muziek.
Deze opvatting over muziek brengt ons tot de oplossing van onze vraag, welke
algemeene beteekenis de muziek wel voor de menschheid mag hebben, buiten

Onze Eeuw. Jaargang 24

262
het groote aesthetische genot, dat wij, muzikaal aangelegden, van de muziek hebben.
De muziek van de oude meesters en de scheppingen der echte volksmuziek, roepen
vóór alles stemmingen in ons wakker, die slechts aan deze muziek eigen zijn.
Wij komen met het rhythme van het leven dier dagen, met de onderbewuste
neigingen van den toenmaligen mensch en met zijn stemmingswereld in aanraking
en begrijpen hem daardoor innerlijker en vollediger, dan wanneer wij zijn wereld
slechts door zijn intellectueele uitingen zouden leeren kennen. Natuurlijk beleven
wij de oude muziek, als kinderen van een later tijdperk, gewijzigd, toch gelukt het
ons, ons in deze tijdsperiode zóó in te voelen, dat wij met de grootste ontvankelijkheid
onzer ziel de muzikale uiting van dien tijd in ons kunnen opnemen. Maar niet slechts
dit, om zoo te zeggen, historische belang is van beteekenis, maar ook de
omstandigheid, dat wij door 't genot van oude muziek, niet slechts rijker worden aan
stemmingen, maar dat wij soms onze stemmingswereld in de hare op 't zuiverst
weerspiegeld zien. Want er zijn wel menschen, die misschien innerlijk tot een anderen
tijd behooren, die in een meer bewogen, of rustiger, in een meer klare of een meer
revolutionnaire muziek de rhythmisch-muzikale uitdrukking van hun eigen
levensgevoel ontdekken, in de muziek van vervlogen tijden hun bevrediging
wedervinden. In tijden, waarin het leven van den enkeling, zoowel als van de massa
onrustig en in een steeds wisselend tempo verloopt, vinden velen hun rust in de naar
den vorm, volmaakte muziek. Anderen weder, die de onrust van hun ziel nog willen
verhoogen, kunnen worden bevredigd door een muziek, die tot een onrustiger tijdperk
behoort.
Waarom is tot voor zeer kort Mozart zoo zelden gespeeld, en nog minder begrepen?
Waarom verschaft een opera van Mozart, die in den tijd van haar ontstaan zelfs
de onderste lagen van een volk in verrukking bracht, thans slechts aan enkelen
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een hoog kunstgenot? Kon zij wellicht in onzen tijd niet tot 't diepste van der
menschen ziel doordringen? Kon zij door haar eenvoudige grootheid, door haar
reinen vorm, door haar onzinnelijke natuur, de ziel van den tegenwoordigen mensch
niet meer boeien? De mensch van nu verlangt een muziek, die zijn hartstocht, zijn
emotie, zijn angstgevoelens en zijn gedruktheid, nog kan versterken, daarom voelt
hij zich zelfs meer aangetrokken tot den veel ouderen Bach, om zijn monumentalen
krachtigen bouw, om zijn groote hartstochtelijkheid en zijn naar vrijheid smachtende
ziel, dan tot den veel jongeren Mozart. Nu schijnt er weer een kentering te komen
en begint Mozart weer een groeiende, aktueele belangstelling te trekken.
Op grond van onze opvatting, kan men aan de muziek zelfs nog een verdere
beteekenis toekennen, die betrekking heeft op de tegenwoordige muziek.
De kunst is niet alleen uitdrukking van de zielsontwikkeling, doch zij wijst
tegelijkertijd op een komenden, zich ontwikkelenden toestand. Vóórdat men nog in
staat was de geestesrichting, het levensbewustzijn van den tegenwoordigen tijd en
van de naaste toekomst in gedachten vast te leggen en in woorden uit te drukken,
brengt reeds de kunst met een levendigheid, met een geheimzinnige helderheid, alles
naar voren, wat aan 't intellect nog verborgen is, wat nog slechts als onbewust, maar
reeds machtig werkzaam streven in menschen leeft1)

1) Niet iedere muziek uit elk tijdperk en niet de muziek van iederen componist wijst op het
komende, op dat wat zich langzamerhand voorbereidt. Er is muziek, die zeer sterk in den
tijd van haar ontstaan wortelt of zelfs zich op een vorig tijdperk baseert (Epigonen, navolgers,
klassieke en speculatieve richtingen).
Dat wat ik in deze beschouwing weergaf, heeft niet alleen betrekking op de nieuwe muziek,
maar op de muziek van vele tijdperken en kultuurperioden, die een vooruitstrevend karakter
dragen. De studie van de muziekgeschiedenis van dit kultuursociologische standpunt uit
gezien, zou van een bijzondere belangrijkheid zijn, want men zou aan den eenen kant, door
het opsporen van bepaalde tendenzen, menig, niet voldoende duidelijk begrepen,
geschiedkundig verschijnsel, verklaard hebben en aan den anderen kant zouden de
geschiedkundige feiten vele tendenzen in de muziek kunnen verduidelijken.
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De kunst is zoowel voorbode van de opgaande zon, als van het dreigende onweer of
van de vallende duisternis. De kunst is gevoelig als een seismograaf, die op kleine
aardschokken reeds dan reageert met groote uitslagen, als de inwendige krachten
nog duizenden mijlen van ons verwijderd hun verschrikkelijke uitwerking doen
gevoelen. In de onrust, de onbestendigheid, van de elkaar kras tegensprekende,
geëxalteerde kunstuitingen der vorige periode, waaide reeds de wind der naderende
wereldkatastrophe.
Een zeer instruktief voorbeeld voor deze opvatting levert de geschiedenis van den
invloed der Wagnersche muziek, dien Romain Rolland in zijn werk: Musici d'
autrefois, uit 't zelfde gezichtspunt heeft besproken. De Wagnersche muziek voorspelt
de naderende grootte en macht van Duitschland. Het voorgevoel van een Duitsche
bloeiperiode wordt in het dichtwerk, door de verheerlijking van Germaansche Goden
en helden, in de muziek door de pracht, de volheid en de op de massa sterk werkende
dynamische kracht, tot uitdrukking gebracht. Ik ben overtuigd, dat Wagner's genie,
door de idee van de naderende kracht-ontplooiing van Duitschland mede bepaald
werd.
Door dit voorbeeld, wilde ik slechts mijn bedoeling duidelijker maken, dat de
kunst en in 't bijzonder de muziek in de toekomst ziet, dat zij een bepaalden, hoewel
nog niet bewusten, doch door een poëtische-muzikaal voorgevoel gedragen, wil tot
uiting brengt,
Bezien wij de huidige muziek op deze wijze, zoo kunnen wij daarin het
levenstempo, het levensrhythme, de wereld der gevoelens van onzen tijd zoowel als
de wilsrichting en het karakter van de naaste toekomst leeren kennen. Door een
vroegtijdige aanpassing aan zware tijden, zal 't ons misschien lichter vallen, alles te
dragen, wat ons wacht, terwijl wij bij komende, betere en geluk-
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kiger tijden met grooter geduld hun komst zullen afwachten. De kunst, de muziek,
effent den weg, dien wii moeten inslaan en brengt ons in een gemoedstoestand, die
beantwoordt aan de toekomstige levensrichting.
In deze aesthetische en moreele werking der muziek zie ik een der voornaamste
voordeden eener algemeene muzikale ontwikkeling.
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Wolken
Door P. Otten.
Een verbeelding van den morgen.
In het onmeetlijk duister van den nacht,
Waar geen geluid de leege stilte brak,
Waar geen bewegen was en geen gebeuren Een ruimte oneindig, zonder noord of zuid,
Boven of onder - een volkomen zwarte,
Maatlooze wereld, waar de tijd in sliep,
Zonder verlangen naar geboorte en vorm
En zonder wil naar 't scheen - in dezen afgrond
Van lichtloosheid en eindelooze leegte
Ontstond het wonder van een eerst begin:
Iets als een aarzelende ademing,
Een vreemde wil, een allereerst bewegen
Ving ergens in ondenkbre verten aan,
Zacht, nauw hoorbaar; dan, naar 't naderde,
Groeide het langzaam en verbreedde zich,
Stuwde gestadig aan en had een stem,
Die donker was als deze baaierd zelve.
En heel de wijde, duistre ruimte woei
Van ruischende beweging vol.
Zoo kwam
Bewegen en geluid en richting in
De koele wereld van dien diepsten nacht.
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Maar ziet, het duister baarde een tweede wonder:
Want in de streken, waar de groote wind
Was opgerezen, scheen zich van het fulpen
Donker iets los te maken - er kwam scheiding
In 't ongescheidene...... het was of 't zwart
Verschuiven ging...... het leek een scheur te vormen,
Waar een verbleeking vreemd, een schemering
Doorheen scheen, onuitspreeklijk teeder in
De nu begrensde oneindigheid des nachts.
En als de smalle streep allengskens zich
Verwijdde - O de teedere geboorte
Van de eerste kleur in 't sombere nachtzwart!
Dit tastend zoeken naar gestalte en vorm! Betoog het gloren een geheimvol groen,
Dat, stil en diep, naar donker zilver zweemde....
Maar eenslaps scheen een nevel op te doemen,
Die over 't open lichtvak zich verbreidde
En weldra heerschte wederom de nacht.
De nacht? Neen, niet geheel meer nacht. Want nu
Waren de wanden van deez' wondre wereld
Zichtbaar geworden, plooiende gordijnen
Gelijkend, nauw bewogen in de verten,
Der vouwen diepten duister, vol geheim.
En van een effen, wonderlijke kleur,
Vreemd zwartgroen, was het mysterieuze licht,
Dat heel de ontzaggelijke ruimte vulde
Binnen der wanden schemerig verschiet.
Waar 't eenmaal licht geweest was, schenen zich
Gestalten van den voorhang los te maken,
Vage gestalten, donkere demonen,
Schimmige elementale schepslen, die,
Reusachtig, luidloos door de ruimten drijvend,
In de emeralden mist verschemerden.
Waren dit de ijle, bovenaardsche wezens,
Als wel de mijmring van Redon ze schiep,
Of niet dan wonderlijke wolkevormen,
Die henenschoven door het spokig licht?
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Dan week het donker. Want nog eenmaal scheurde
Het oostelijke nevelfloers en in
Deez' sombre voorportalen van den dag
Vloeide het zachte witte licht naar binnen.
Ver in de lucht ontgloorde een blanke zee
Van bleekgroen licht, een wijdbuigende baai,
Begrensd door kantge rotskust; eilandjes
En kleinre klippen rezen uit het water,
Waarover kleurige, ijle schijnen vlaagden,
Vluchtig en wisslend als soms droomen zijn.
Maar deze schoone beelden vaagden dra:
Grilliger vormen wischten de effen waatren.
Zij leken wel de wondre dieren, die
Als bloemen levend zijn - zee-anemonen,
Vaak met een donkre kern en daarom heen
Bleek rozerood of teeder incarnaat,
Of ook wel bruin en tot dieppaars vervloeiend.
En grootre monsters doemden op, bewegend
En reikend vele kleurige tentakels,
Die diep-oranjë in de scheemring gloeiden
Of violet - polypen en gedrochten,
Als in den voortijd de bewogen waatren
Der strandenlooze vruchtbare oerzee baarden.
Maar aan de keerzij van den ruimen hemel,
In 't westen, was het duistere gordijn
Matblauw geworden; in de plooien school
Een diep-wijnroode geheimzinnigheid.
Zilveren wolkjes schoven daarvoor heen
En leken visschen, scholend in een vliet.
Want telkens rezen machtige gevaarten
Op uit de verten, waar het licht van kwam,
Eerst donker, grauwe schaduwen gelijkend,
Dan purper en karmijn, wen zij passeerden,
En eindlijk, naar zij kleiner wierden bij
Hun rechte vaart door de gekleurde ruimte,
Doofden de warme, rijke tonen en
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Zij eindden blank als zilverige vlokken,
Als koele visschen in het vloeiend blauw.
Dan werd het rijpend uur geweldig. Want
Dwars door de snelle, bonte wisseling
Van kleuren, die uit schemering opbloeiden
En scheemring zelf nog waren, sloeg eensklaps
Een stralenbundel van verblindend licht,
Een witte storm van licht, die opkwam uit
Een lage, blankste, stee in 't blinkend oosten,
In felle rechtheid door de ruimten joeg
En alles in zijn strakke baan bestrooide
Met sneeuwen klaarte tot zijn zilvren einde:
De steile hemelwand ver in het westen.
O welke machtige veranderingen
In de ijle stof van dezen luchten kosmos O welke vloed van snelle daden over
Afstanden duizlingwekkend stortte zich
In zoo een kort vervlietend tijdsbestek,
Balde zich samen tot het schel gebeuren
Van één ontzaglijk, aemloos oogenblik.
Het was de dag. De naakte zon verrees......
Als een bazuinsoot plotseling tot in
De verste streken onverzwakt doorklinkend,
Schittrend, dat heel de diepgeschrokken ruimte
Boordevol klaterend geluid is, zoo,
Zóó was de vloed van stralend zonnelicht,
De breede golf van hel en vloeibaar goud,
Die eensklaps gansch de wereld overvulde
En aansloeg tegen de bewogen wanden,
Welke te wijken en te bersten schenen.
Het was de dag......
Hoog boven, machtig welvend,
Leek het licht-weemlend, diepe zomerblauw
Een enkel kleur geworde' oneindigheid.
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Maar in de diepten lag een vloer gespreid,
Wijd uit, van witte misten, bijna vlak
En ondoorzichtig, zonder wak of scheur.
En tusschen 't loutre, zaligend azuur
En 't zilvren zonbeschenen nevelmeer
Begon een wisselend gigantisch spel,
Een spel van goden uit den blijden tijd,
Toen nog de groote lach van dartlen Zeus
Den helderen Olumpos schallen deed.
Want door de lichte zonnewereld dreven
De wolken aan als schoone, blanke goden,
Waaiend van haren en met weidsch gebaar
Der machtge leden, blindend tegen 't blauw.
En telkens wen een elpene gestalte
Voorbijvoer, zwaaide onmetelijk tot in
Het verst gebied een schaduw door de ruimte.
Maar weldra stortte in deze smalle baan
Weer 't warme, koesterende zonnelicht.
Want week niet alles voor de glorie van
Phoibos Apolloon, de eeuwig-jongen God?
Trokken toen alle wolkegoden niet
Tezaam naar 't westen, waar gebergten boorden
Hun sneeuwen toppen in den ijlen aether?
En daar, begon daar niet der goden raadslag,
Waar Zeus breed op zijn wolken zetel troonde,
Het hoogst te midden van de onsterflijken,
Die met gebaren machtig bijval of
Afkeuring toonden naar het hun geviel?
En werd daar niet in deze luwe sferen
Van schoonheid en azuren licht gericht
Over het lot der heldre hemelingen,
En wat deez' dag zou brengen, zaalge zon
Of 't donkre spel van dreigende onweersluchten?......
Maar ziet, de wijdgespreide witte sluier,
De vlotte mistvloer van deez' loutre wereld,
Scheen langzaam op te rijzen en al rijzend
Dunner te worden, te vervluchtigen
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En op te gaan in de ijle zonlichtruimte.
En nieuwe nevlen wolkten staag omhoog;
't Daareven nog in het verblindend stralen
Onzienlijk zonnelijf wierd zichtbaar en
Eén oogenblik leek heel de wereld enkel
Een dunne nevel, waar wat goud door scheen......
Een rook, die opwolkte en wat lichtgespeel......
En dan - een teeder wonder om te hooren
En onverwacht in deze regionen Klonk jubelend van onder op een stem,
Die steeg en naderkwam - de helle zang
Van een, die deze duizelige hoogten
Van wolkenblank en puur, onpeilbaar blauw
Wel leek te kennen, want in dit geluid
Zong heel de hemel en de gulden zon......
Maar toch - het borg iets meer, iets niet van hier;
Iets zoets, dat lucht en wolke' in wezen vreemd was,
Ontwelde 't keeltje van den kleinen vogel,
Iets van verlange', ontroering en gemis......
Maar dan bleek gansch het gouden uur vervuld:
Alsof een ongeziene godenhand
Den voorhang ruischende ter zijde schoof,
Dat nu het weidsch tooneel beginnen kon,
Zoo zijn de laatste wolken dauw geweken
En gloorde omlaag een lichte, wijde ruimte,
Een diepë afgrond in het heldre licht............
En daar lag liefelijk en vast en stil,
Zuiver geteekend in den koelen morgen,
Het schoone, feestelijke zomerland,
De hoven kleurig rond de kleine hoeven,
Met roode dakjes in het lindengroen;
Bedrijvge menschen liepen druk naar buiten
En spanden paarden voor den disselwagen......
- Was dit vervoerend teedre zingen niet
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Het blijde lied van een gelukkig kind? Daar praalden donkergroene dennenbosschen
En gele vakjes van de korenvelden,
Die helden naar het breede, klare water,
Waarin de witte wolken spiegelden,
Nu klein en ver, en de eindloos verre hemel.........
Daar lag de schoone, blonde, zingende aarde
In 't pure goudlicht van den nieuwen dag......
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Aanteekeningen op de wereldgebeurtenissen
Door Mr. J.C. van Oven.
XLIX.
De Labour-regeering. - Wilson †.
Gewezen arbeiders dragen thans de schitterende titels van de raadslieden en baronnen
der middeneeuwsche Engelsche koningen, huizen in de patricische paleizen, hun als
ambtswoning aangewezen, nemen representatieve plichten waar met nauwelijks
minder gemakkelijkheid dan hun gekroonde voorgangers en verschijnen aan het hof
in gala-rok met korte broek. De tijden veranderden en met hen de geest der volkeren
en de Britsche natie toont opnieuw haar verbazingwekkende gave om nieuwen wijn
in oude vaten te doen, de evolutie mee te maken, zelfs voor te gaan op het pad van
vooruitgang en niettemin de oude vormen trouw te blijven. Ongetwijfeld een
gebeurtenis van groote draagwijdte, ook voor andere volken: waar de moeder van
het parlementaire stelsel voorging, zal ook elders een arbeiderspartij er eer toe komen
de verantwoordelijkheid van het gezag op de schouders te nemen, en het
zelfvertrouwen der arbeidersklasse in Engeland en elders zal nog versterkt worden,
nu het in waarheid vertoond is dat ook voor haar de
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hoogste posten en waardigheden weggelegd zijn, zelfs in een land dat geen revolutie
gekend heeft en dat in zoo menige instelling nog middeneeuwsche karaktertrekken
bezit. En ook: een daad van grooten moed van den kant dezer arbeiders, om, steunend
op een minderheid van ongeveer een derde in het lagerhuis en op de niet eens
toegezegde medewerking van een burgerlijke partij, staande tegenover een
oppermachtige oppositie in het hoogerhuis, niettemin den last der regeering op zich
te nemen. Een bewijs van gezond politiek oordeel ten slotte, bij die andere partijen,
die inplaats van zich als ‘burgerlijke partijen’ aaneen te sluiten met op zij zetten van
onderlinge geschillen en de arbeidersregeering onmogelijk te maken door het vormen
van een nieuwe coalitie met groote meerderheid in beide huizen van 't parlement,
den nieuwen mannen een ‘fair chance’ geven om die maatregelen tot stand te brengen
waaromtrent eensgezindheid bestaat tusschen arbeiderspartij en liberale en misschien
zelfs conservatieven. Kortom, dit optreden der regeering-Mac Donald en de wijze
waarop liberalen en conservatieve staatslieden, pers en openbare meening haar
ontvangen hebben, is een nieuw bewijs der gezondheid van het politieke en
parlementaire leven in Groot-Brittannië, toont weer eens hoe daar ginds het
parlementaire stelsel diep geworteld is in de volksmentaliteit en welk een voortreffelijk
stelsel dit is, als het naar zijn geest wordt toegepast. Terwijl men elders praat en
schrijft - om niet te zeggen zeurt en leutert - over de schemering van het parlementaire
constitutionalisme, bewijst Engeland met de daad, dat van zulk een verval geen
sprake hoeft te zijn, dat het integendeel kerngezond en levend is, zoo het wordt
uitgevoerd met ruimen zin en gezond verstand. Voor onze politieke leiders, die zoo
juist in een niemand bevredigende oplossing van een crisis hun onmacht om het
stelsel te hanteeren manifesteerden, is dit tegelijkertijd een beschamend en een
hoopgevend voorbeeld: niet aan het stelsel hapert het, maar aan de menschen; niet
in de dictatuur is de redding
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gelegen, maar in een herstel van den geest van het parlementaire politieke leven; niet
in Italië en Spanje liggen onze voorbeelden, maar aan den overkant der Noordzee.
Met dat al, hoe gewichtig dit ook zij en hoe veel stof tot nadenken het moge geven,
van onmiddellijk wereldbelang zal het optreden der Labourregeering toch eerst zijn
als haar moed bekroond wordt door succes; als zij niet slechts blijkt te durven, maar
ook te kunnen. Want slaagt zij niet, dan is er wellicht meer verloren dan gewonnen;
dan staan de tegenstanders klaar met hun ‘ziet ge nu wel?’ en ‘wat deden ze ook in
de kou?’ en dan wordt wat nu frissche moed schijnt, roekeloosheid die de partij en
de belangen waarvoor ze in het krijt treedt voor lange jaren schaden zal. En natuurlijk
zijn haar kwade kansen vele in getal: een enkele onvoorzichtigheid waardoor zij de
sympathie der liberalen verspeelt, en de motie van wantrouwen wordt met
overstelpende meerderheid gestemd door Whig en Tory. Aan den anderen kant is te
groote voorzichtigheid een misschien nog ernstiger gevaar, want een arbeiderskabinet,
dat ‘kapitalistisch regeert’ verliest het vertrouwen bij de eigen partij, welker
extremisten het steunen op een burgerlijke partij van den beginne af veroordeeld
hebben, en bovendien zou zij leiden tot een werk- en machteloosheid die aan haar
optreden elke waarde zouden ontnemen.
Beide gevaren zijn reeds terstond na Mac Donalds verschijning in het lagerhuis
opgerezen. Een maatregel van een der arbeidersministers ten gunste van werkeloozen
in een Londensch district bedreigde de regeering met een aanval van liberale zijde,
en aan den anderen kant was na de redevoering van den premier het oordeel der
openbare meening gereed in die ééne frase: ‘zulk een rede had ook Asquith of Lloyd
George of zelfs Baldwin kunnen houden’. Het zal daarom niemand verbazen wanneer
vandaag of morgen het regeeringsschip met zijn arbeidersbemanning aan 't zij Scylla
't zij Charybdis ten prooi valt en de ‘man in the street’, die eerst het optreden van
deze arbeiders als hooge heeren heeft be-
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schouwd als een interessant en merkwaardig ding, dat Engeland eer aandeed, begint,
nu het nieuwtje er af is, te voorspellen dat Mac Donald en de zijnen geen half jaar
aan 't bewind zullen blijven, want zulk een termijn is immers genoeg voor de ‘fair
chance’.
Mocht 't inderdaad zoo gaan, dan blijft de Engelsche arbeidersregeering een episode
zonder wereldbelang. Maar 't kan ook anders uitkomen, en wij - die de Britsche
politiek uitsluitend willen beoordeelen naar den invloed dien zij uitoefent op de
wereldgebeurtenissen, d.i. voor 't oogenblik in hoofdzaak op het herstel-probleem wij geven de hoop nog niet verloren, dat onder Mac Donald's frissche leiding er van
Londen een krachtige drang zal uitgaan tot verzoening en herstel, de eenige weg
immers uit het moeras van werkeloosheid en malaise en...... de fatale bezuiniging!
Dit is de bestemming, de roeping, de opdracht van Mac Donald's regeering: de
verkiezing van 6 Dec. heeft geen meerderheid opgeleverd voor eenige bepaalde
partyleuze, maar zeer duidelijk heeft het Britsche volk zich uitgesproken in dien
geest van pacifisme, verzoening en herstel. De nederlaag der conservatieven, de
verwerping van protectie als redmiddel uit de malaise laat geen anderen uitleg toe,
en Mac Donald, pacifist, voorstander der verzoening, aanvaardde deze staatkunde
door de regeering op zich te nemen. En daarom ook wagen wij 't - in alle
bescheidenheid en met alle mogelijke voorbehoud, zooals 't past in staatkundige
zaken - de profetie der Londensche openbare meening te betwijfelen, want 't komt
ons voor dat het belang der liberalen medebrengt, de leiding van deze politiek, die
immers ook de hunne is, voorloopig in handen te laten van de Labour-partij, die
daarmee tevens de verantwoordelijkheid voor een mogelijke mislukking draagt.
Wat ook de toekomst moge brengen, Mac Donald is ferm van wal gestoken, en al
had dan Baldwin evengoed de rede kunnen houden waarmee de arbeiders-premier
voor het parlement verscheen, er zijn dan toch een aantal
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maatregelen genomen of ontworpen, die onder Baldwin niet tot stand waren gekomen.
Zoo is de erkenning van Sovjet-Rusland in vollen gang en hoe men nu ook over het
communistisch regime oordeelt, er valt weinig tegen in te brengen, dat zulk een
erkenning voor West-Europa gaandeweg een noodzakelijkheid is geworden. De
Sovjet-regeering heeft sinds zes jaar de macht in handen en daar er blijkbaar niemand
in of buiten Rusland bij machte is deze te breken - aan hulp uit den vreemde heeft
het immers den contra-revolutionnairen niet ontbroken - is er geen mensch ter wereld
mee gebaat als men de Sovjet-republiek nog langer van de rest der wereld geïsoleerd
houdt, terwijl integendeel herstel der politieke betrekkingen, onder bepaalde
voorwaarden, groote voordeden voor West-Europa kan opleveren en er kans komt
op economisch herstel van Rusland, zonder dat dit in de armen van de Duitschers
geworpen wordt. De erkenning van Sovjet-Rusland is derhalve een veelbelovende
maatregel, die ook door de liberalen zal worden gesteund, terwijl zij - en hier blijkt
duidelijk, in hoe voordeelige positie de liberalen zijn gekomen - niet getroffen zullen
worden door de schande eener mogelijke mislukking der onderhandelingen, want
het kan nog altijd zeer goed zijn, dat er evenmin als vroeger overeenstemming te
verkrijgen is over de erkennings-voorwaarden, die men in Rusland natuurlijk
kapitalistisch van aard zal achten, al komen zij van een arbeidersregeering.
Vervolgens gaat van Mac Donald een streven uit naar opneming van Duitschland
en Rusland in den Volkenbond en het zou een moeilijk te overschatten winst zijn,
als hij deze inderdaad kon tot stand brengen. De Bond heeft tot dusver niet veel
anders dan klein werk volbracht, maar hij zal ook eerst tot iets anders in staat kunnen
zijn als Duitschland, Rusland en de Vereenigde Staten niet meer ontbreken in zijn
vergaderingen.
Ziedaar reeds twee posten van belang op Mac Donald's credit en men twijfele niet
of de rekening zal spoedig
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worden uitgebreid, vooral als de binnenlandsche moeilijkheden den jongen premier
niet meer handicappen als tot dusver: de havenstaking bond hem de handen en legde
zijn werkkracht een week lang vast, maar de spoedige bijlegging werd een nieuw
succes voor hem en zijn medewerker Tom Shaw, zelf als vakvereenigingsleider
‘nourri dans le sérail’.
Nog eens, de verkiezing van 6 Dec. in Groot-Brittannië is een lichte dag geweest
in de overigens zoo weinig verkwikkelijke wereldgeschiedenis der laatste jaren. Had
zij het conservatieve bewind bevestigd, dan zou een tarieven-wetgeving de
internationale moeilijkheden hebben vergroot; thans bestaat er althans kans op sneller
beterschap.
***
In waarheid is er sinds 't begin van dit jaar reeds verbetering ingetreden in de
internationale verhoudingen, 't zij dan onafhankelijk, 't zij mede als gevolg van de
regeeringswisseling in Engeland. De toestand in het Roer-gebied, die geen merkbaren
invloed had ondervonden van de capitulatie der Duitsche regeering in zake het lijdelijk
verzet, verbeterde stap voor stap nadat de bezettende overheid overeenkomsten sloot
met de industrie en het gevolg is dat de hand van den bezetter gaandeweg minder
zwaar op het land begint te drukken. Dan was er de groote gebeurtenis van het slagen
van de rente-mark, 't geen niet anders beduidt dan dat het de Duitsche regeering
gelukte, de daling van de mark te doen ophouden toen deze gekomen was tot op een
biljoenste van haar oorspronkelijke waarde. Daarmee slaagde zij Duitschland, althans
voor 't oogenblik, een waardevast ruilmiddel terug te geven en daarmee wel is waar
niet den economischen nood te lenigen, maar toch wel een einde te maken aan de
volledige verkeersontwrichting die 't gevolg was van de ontzagwekkende dalingen.
Zij schiep daardoor meteen een gunstiger positie voor den fiscus, want, belastingen
binnengekomen in papieren geld, dat sinds den belastingaanslag
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eenige honderden malen gedeprecieerd was, konden moeilijk een ledige schatkist
vullen. Aldus staat de Duitsche regeering nu niet meer met leege handen als zij
onderhandelt met haar vroegere vijanden over schadeloosstelling en herstel. Voor
den leek op financieel en economisch gebied - en misschien ook wel voor den
deskundige - blijft 't een raadsel, waarom deze stabilisatie nu opeens mogelijk was,
juist nadat aan ieder die het hooren wilde, verteld was dat de Roer-bezetting
Duitschland volslagen insolvent had gemaakt, en terwijl jaren achtereen de regeering
machteloos heette tegenover de daling, edoch..... hij verdiept zich daar liever niet in
en aanvaardt het als een heugelijk teeken van mogelijk beginnend herstel. Alleen is
hij bang dat vandaag of morgen de daling weer inzet, en zooveel begrijpt hij wel van
de wetten die de internationale waarde van nationale ruilmiddelen beheerschen, dat
hij zulk een nieuwe daling ducht voor 't geval de onderhandelingen die nu in Berlijn
aan den gang zijn tusschen de deskundigen van geallieerden en Duitschers, met
medewerking van een Amerikaansche missie, eens niet tot een goed resultaat mochten
komen. Maar ook daarover luiden de berichten zeer rooskleurig en zoo ligt de
onderstelling voor de hand, dat de gunstige wind, die de overwinning bij den
stembusstrijd in Engeland aan arbeiders en liberalen bracht, ook over het Europeesch
vasteland blaast. Zoo is het: ook de Franschen voeren een andere politiek dan zij
gedurende de laatste vijf jaar deden.
Wat daarvan nu weer de reden is? Binnenlandsche of buitenlandsche factoren?
Vermoedelijk het een en het ander. Dat de briefwisseling tusschen Poincaré en Mac
Donald zoo uiterst vriendelijk was, heeft natuurlijk niets te beduiden: er werden nooit
onvriendelijke brieven gewisseld tusschen de beide wapenbroeders, en toch was hun
verhouding vaak zeer gespannen. Wel mag men aannemen, dat de zekerheid, met
een pacifistischen Engelschen premier te doen te hebben, die, als 't niet anders kan,
niet zou opzien tegen een breuk in de Entente,
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van invloed is geweest op Poincaré's houding. Nog belangrijker was vermoedelijk
de angstwekkende daling van de franc, die toch wel 't gevolg geweest moet zijn van
de alom veldwinnende overtuiging, dat Frankrijk zijn budget niet zou kunnen
herstellen met behulp van de Duitsche schadeloosstelling indien bij de oude taktiek
volhard werd. Het logisch gevolg was dus: een verzoenende houding jegens de
Duitschers op de deskundigen conferentie en tegelijkertijd belastingverhooging in
Frankrijk.
Zoo brokkelt Poincaré's politiek af terwijl de man zelf nog de scepter zwaait.
Wellicht niet voor langen tijd meer, want zijn meerderheid brokkelt eveneens af en
de kans schijnt niet gering, dat hij vóór de nieuwe verkiezingen ten val wordt gebracht.
Een wereld-gebeurtenis zal ook dat niet wezen; al is Poincaré's naam verbonden aan
een politiek die wij, neutrale toeschouwers, onjuist hebben geacht, 't is niet zijn
persoon die beslist over de voortzetting dier staatkunde.
***
Terwijl aldus in ons werelddeel de lucht 'n weinig ophelderde, overleed in Amerika
de man die zooveel sneller den staat van zaken had willen tot stand brengen, waarheen
wij thans wellicht op weg zijn, Woodrow Wilson, en wij kunnen dit opstel niet
besluiten zonder een woord aan zijn nagedachtenis te wijden. Want al moge hij dan
hooger verheven en dieper verguisd zijn geweest dan hij verdiende, toch zal de
geschiedenis van hem getuigen als van een man, niet alleen van hooge idealen, maar
ook van belangrijke daden. Men zou niet beter een boek over Wilson's beteekenis
in en na den oorlog kunnen samenstellen dan door een selectie te maken van de
ontboezemingen, in den vorm van kranten-artikel en spotprent verschenen in
Duitschland en Frankrijk sedert 1914. Eerst ontzien door beide oorlogvoerende
partijen, zoolang Amerika neutraal bleef, ofschoon ook wel scherp aangevallen en
bespot door beiden - in Duitschland wegens de oorlogsleveringen aan de Entente,
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en aldaar om zijn mooie en lange nota's na scheepstorpedeeringen - vervolgens grof
beschimpt en bevuild in Duitschland, toen Amerika in den oorlog ging en de Entente
tot de overwinning bracht zonder dat Wilson's veertien punten werden verwezenlijkt
in het vredesvredrag; in Parijs als een triumfator binnengehaald en als halfgod
bewierrookt, en eindelijk in beide landen met schouderophalen en medelijden
afgeschilderd als een wereldvreemd idealist die met zijn onpraktische droomen meer
kwaad deed dan goed. Ook in zijn eigen land werd dit oordeel aanvaard, totdat juist
in de laatste maanden een keer in de openbare meening begon te komen.
Wij die in ons neutrale land buiten de partij-hartstocht konden blijven, hebben
Wilson immer beschouwd als een dier typische Amerikanen, die idealisme en
praktischen zin pogen te verbinden, zonder altijd erin te slagen een harmonisch geheel
te bereiken. Zoo was van 't begin van den oorlog af zijn streven gericht op een
spoedigen vrede zonder overwinning aan een van beide kanten. Hij meende dit 't
best te kunnen bereiken door neutraliteit. Toen echter de ongebreidelde
duikboot-oorlog door Duitschland werd afgekondigd en daardoor de Amerikaansche
openbare meening ten diepste werd gegriefd zoodat de oorlogsgeest ook daar vaardig
werd over de bevolking, en tegelijkertijd Rusland de Entente ontviel en daardoor de
Duitsche overwinning dreigde, toen bracht diezelfde politiek hem tot deelneming
aan den oorlog: Amerika's onzijdigheid bracht den vrede niet, zijn deelneming zou
de Entente de overwinning bezorgen en Amerika zou bij de onderhandelingen kunnen
zorgen voor een vrede gegrond op rechtvaardigheid. Zoo werd ook de oorlog
gefundeerd op idealistische motieven en gevoerd met Amerikaanschen praktischen
zin - ‘we have a fighting president’ schreef Gerhard, de gewezen gezant in Berlijn,
- d.i. zonder kosten te sparen en met inspanning van alle krachten. De overwinning
werd behaald en Wilson kwam in Parijs om het tweede deel van het program te
voltrekken, de verwezenlijking der
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veertien punten. Hoe hij daarbij het onderspit moest delven tegenover Clemenceau,
wij herinneren 't ons allen, maar men vrage zich eens af, hoe de vrede er uit gezien
zou hebben als destijds het Amerikaansche idealisme den
Fransch-Britsch-Italiaanschen overwinningsroes niet had getemperd......
Als een gebroken man is Wilson van die nederlaag weergekeerd en zijn
landgenooten hebben hem den genadestoot gegeven door toetreding tot zijn
volkenbond te weigeren. Zij zullen op die houding terugkomen en hun isolement
opgeven, ja wellicht zal men ook in Frankrijk en Duitschland eenmaal erkennen dat
Woodrow Wilson een grooter man is geweest dan Foch en Hindenburg.
Groningen, 22 Februari.
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Leestafel.
Rosita Forbes. Naar Koefara het geheim van de Sahara, vert. door H.J.
van Balen met 45 autotypieën en een kaart. Amsterdam. Em. Querido.
Reisbeschrijving, daarnaar grijpt het thans levend menschdom. De psychologische
roman, de beschrijving van het intieme ongeluk, de ontleding van disharmonie des
huwlijks en van het echtbreukgeval, de meedeeling van huiselijk genoegen en huiselijk
of onhuiselijk leed - al datgene wat te dicht bij huis blijft - daarvan heeft de lezende
gemeente weer eens genoeg; en omdat er geen Dante's zijn die mystische reizen
beschrijven, leest men met graagte de half-mystische reisverhalen in Karakorum of
naar Koefara; men gaat scheep met Shackleton of gaat met Nielsen door de tropen
naar de Zuidelijke IJszee ter walvischvangst. Het boek van Rosita Forbes brengt den
lezer in het Lybische woestijngebied en meldt haar tochten en avonturen. Het is een
bevrediging voor onze romantische zwerflust. Wij kunnen toch niet altijd op onze
kamer blijven. Lezers zullen voor dezen roman niet ontbreken, en de lezers met deze
geleidster komen niet bedrogen uit!
B. DE H.
Dr. J. de Louter. Rechtsontaarding. Den Haag. M. Nijhoff.
In dit met gloed en overtuiging geschreven ‘protest’ van den gewezen Utrechtschen
hoogleeraar wordt het onrecht, bedreven in 't verdrag van Versailles en in de itvoering
daarvan, scherp gegispt. Met vele van schr's verwijten tegen de Fransche politiek
zullen de meesten hier te lande accoord gaan; sterker nog, men kan ze bijna dagelijks
in onze pers, zij het in zachter vorm, lezen. Soms echter gaat hij o.i. ongetwijijfeld
te ver, b.v. daar waar hij Frankrijk verwijt, dat het alleen vertrouwen stelt op
‘stoffelijke macht en wapengeweld’. Ook vestigt hij er te weinig de aandacht op, hoe
nog immer de duistere machten in Duitschland die den oorlog veroorzaakten de
Fransche politiek in de hand werken en haar, zooal niet rechtvaardigen, dan toch
verklaren. Maar hoe dit zij, met de strekking van zijn betoog kan men meegaan:
alleen vraagt men zich af, of 't wel de moeite loont dit alles voor te houden aan een
volk dat zoo geleden heeft als het Fransche, en onder 't welk de oorlogs-mentaliteit
slechts langzaam kan uitslijten? Gesteld dan al, dat het in 't Nederlandsch geschreven
boekje tot Frankrijk doordringt.
v.O.
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F.V. Toussaint van Boelaere. Landelijk Minnespel. C.A.J. van Dishoeck.
Bussum. 1912. De Bloeiende verwachting. C A.J.v. Dishoeck. Bussum.
1913. Het gesprek in Tractoria. C.A. Mees. Santpoort. 1923.
Wanneer men eindelijk de al te drukke stad onzer letteren, verheugd over herwonnen
vrijheid, den rug heeft toegekeerd en ten slotte aan den saaien indruk der pijnlijk
povere industriewijken is ontkomen, geraakt men met luchtig hart langs kronkelende
wegen in het vrije veld waar het leven wederom tot genot wordt, zoozeer zelfs dat
men in de eenzaamheid eigen rust volkomen terug vindt.
Dan verder trekkende langs land- en boschpaadjes tusschen hagen en
heestergroepen door kan het gebeuren dat men een volkomen verwilderden tuin van
een oud, afgebrand of afgebroken buiten betreedt waar de paden, overwoekerd door
mos en onkruid, in de glooiing der perken te loor gaan, doch waar men in de schaars
bloeiende struiken en in de schikking van uitheemsche gewassen, beklemd tusschen
de weelde der veldbloemen, de gevoelige aandacht van een cultuur ontdekt. Is het
dan niet vanzelfsprekend dat men daar, waar natuur en geest elkander ontmoeten en
waar deze beide in vriendschappelijken strijd tot een bekorende harmonie stijgen,
zijn tenten opslaat en van de onbewuste vlucht uitrust?
De dag vergaat dan verder in rustige aandacht en droom, oude vergeten vreugden
rijzen in den geest op en in den zachten zonneschijn vervaagt of verlevendigt alles
tot de helderheid van een uchtenddroom. De dingen dezer aarde worden onwerkelijker,
vluchtiger, minder belangrijk doch tegelijk bekorender, schooner en onpersoonlijker
en als een diepe wijdheid schijnt ons de tijd. Langzaam en bewogen zien wij witte
wolken langs den hoog-blauwen hemel varen.
Gelijk aan dezen onderkomen tuin in het lieve licht van een late lente, voel ik het
werk van den vlaamschen schrijver F.V. Toussaint van Boelaere. Het is als doorweven
met oud verzwakt geluk dat, als een zefier, door koele jasmijnstruiken strijkend, ons
een voorbijgeganen tijd doet doormijmeren.
Het is vervuld van een groote liefde voor de schoonheid en dus voor de natuur en
de menschen er in zijn ook schoonheid en natuur. Niet de plaats die zij, zich zoozeer
in belangrijkheid overschattend, gewend zijn in boeken voor zichzelve in te ruimen,
is hen toebedeeld! Zij zijn als de bries die door de hooge peppels tijgt en het spel
hunner gedachten en begeerten wordt niet anders bemind dan de tocht van licht en
schaduw in de opene korenschuur.
In het bizonder is dit alles waar in het zoo schoon beheerschte ‘Landelijk Minnespel’.
Het moge dan zijn dat men in den aanvang van dit verhaal wel eens getroffen wordt
door een schijnbaar al te om-
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zichtige beschrijving en denkt: ‘zooiets doet toch reeds wat verouderd aan!’ en als
dan blijkt dat de lummelige knecht der boerderij de jonge en struische melkmeid lief
heeft, aan een al te braaf en gewoon verloop der geschiedenis gaat gelooven, doch
later - wanneer integendeel het verhaal een geheel onverwachte wending neemt, zoo
anders dan wij deze in vlaamsche boerengeschiedenissen gewend zijn - blijkt dat
alles tot de verrassing (gelijk men dat in een gewoner boek zou mogen noemen) te
hebben medegewerkt.
Het boekje dat met ‘voorhang’ en ‘aanhang’ slechts 113 bladzijden druks beslaat,
bevat aan gebeuren en herinnering, in een verloop van nauwelijks een etmaal, een
werkelijk dramatischen ondergang van een menschenleven. Het dramatische komt
echter niet meer naar voren dan bijvoorbeeld een menschenoffer op een oud gobelin,
het is zoo met de omgeving tot een harmonisch geheel verweven, dat het
angstwekkende ons bijkans ontgaat. Het is uit de werkelijkheid tot een hooger ruimer
sfeer opgeheven, een sfeer waarin alle menschelijke op- en ondergang slechts van
beperkt belang wordt en waarin men alles wat God geschieden laat volledig en zonder
overweging aanvaardt. Ook de geschiedenis zelf intusschen is lang niet alledaagsch.
In den aanvang van het verhaal treffen wij de Langen, den paardenknecht, in den
stal waar hij zonder erbarmen den hengst afrost die hem gebeten heeft De boer die
hem hierbij betrapt gelast hem:
‘En 't groot land, 't om-doen vandaag. Morgen tegen dat het af is, ben ik al terug.
We rekenen dan heel zeker af, àf en voorgoed. En gaat er toens maar naar toe, waar
zij U ook hun peirden afrossen laten! Allee nu......’
Onze sympathie voor den knecht is dan ook niet bijster groot, al stijgt die onder
het voortlezen vrij sterk wanneer wij zijn zuivere liefde voor Zalia, de meid, allengs
gewaar worden en medeleven zijn zacht-bewogen verlangens...... in een schoone
toekomst.
‘En hij, hij wou met Zalia zijn getrouwd; en hij wou dan ook eens boer zijn eigener
hoeve, er één met witte muuromheining en groene vensterluiken om de heldere
werf...... Daarover zouden loopen waggelen in de stralende zon, de roerloos-goudene
verschijning eener logge zeug, speelsch door zilver-gouden biggetjes omringd. Zoo
had hij 't op deze hoeve gezien, den eersten ochtend dat hij er was gekomen......’
De kinderlijkheid waarmee hij aan dit verre - en tegelijkertijd nabije - vizioen blijft
hangen doet ons toch wel lieflijk aan. Wanneer hij dan ten slotte door de ontuchtige
bazin - welke hem vroeger reeds bij nachtelijke afwezigheid van den boer in huis
lokte en met schelmerijen heeft verleid; en welke hij daarna steeds tracht te ontwijken
doch wier sterke wil hij toch niet kan en durft weerstreven - op het veld wordt
opgezocht en in het nauw gedreven haar als ‘een bede’ vraagt: ‘wat heb ik u dan toch
misdaan’, welt wel lichtlijk een warm mededoogen voor den armen sukkel in ons
op.
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Het afgrijselijke einde van de Lange nadert spoedig. De boer beseft blijkbaar hetgeen
tusschen zijn vrouw en den knecht plaats vindt. Te samen met den anderen knecht
maakt de boer hem des nachts in den stal af en werpt het lijk onder de hoeven van
den onstuimigen, eens door hem zoo deerlijk afgestraften, hengst.
De bloeiende verwachting, een verzameling kleinere verhalen en schetsen,
waaronder ‘Prozagedichten’ en ‘Kinderen’ welke een beetje den geest van sommig
werk van Lodewijk van Deyssel bezitten. Zij zijn wat breeder doch minder diep dan
het werk van den voorganger, doen op het eerste gezicht wel aardig, doch tenslotte
voelt men toch een tekort aan achtergrond. Dezelfde geest leeft ook in ‘Fragment uit
een dagboek’, doch in tegenstelling met ‘de Prozagedichten’ is hier wel degelijk een
achtergrond aanwezig, een achtergrond van warm mededoogen waarvoor de kranke
dagboekschrijver als een dans van schimmen zijn ontroeringen en overwegingen laat
leven. Te vermelden zijn dan nog ‘Kerkavond’ en ‘Een legende van O.L.V. van
Halle’, welke verhalen een beetje middeleeuwsch aandoen, en waarvan vooral het
laatste iets bezit dat ons in verfijnde geestesspanning brengt. Opmerkelijk is dan ten
slotte ‘Tommy's uitvaart’, omdat dit verhaal, in afwijking van al het andere werk van
dezen schrijver, iets realistisch getint is. Het bevat de beschrijving van den laatsten
uitgang, het ziek zijn en sterven van een oud-geworden genieter van het zinnenleven.
Men ziet deze geschiedenis zich afspelen als ware het gewone werkelijkheid, doch
inderdaad is ook hier alles op een hooger plan gebracht onder een vreemder belichting
en onder verzachte vormen. Niet door het koele vlakke vensterglas, uit een
onbelangrijk huis doch door het paarse licht-bolvormige van een patriciërshuis aan
een stille gracht, neemt men alles waar en wat er ook droevigs moge gebeuren, men
weet zich veilig in de ruime niet te lichte kamer. Zoo vergaat ook dit verhaal langs
onze aandacht als een bijna antiek tafreel.
Daarna verscheen eerst in 1923 hoewel het kort na Landelijk Minnespel reeds in
1911 geschreven werd ‘Het gesprek in Tractoria’. Ware het vroeger verschenen dan
zou men in de verleiding zijn gekomen het als een voorganger onzer expressionistische
schrijverijtjes te beschouwen, want hoewel het niet expressionistisch is in aard zijn
er toch expressionistische elementen in.
Geheel meesterlijk is het boekje niet, men denkt af en toe te veel en met een te
groot verlangen aan Teirlinck's wijsgeerig getinte ‘Orator Didacticus’. Doch overigens:
als een bewogen doch vrij rustige droom, droom in kalm tempo, gaat het gesprek
aan ons voorbij. In de schelverlichte zaal van het, donkerrood behangen, café-chantant
Tractoria zit de verhaler, iemand met een ietwat geforceerde ‘geestelijke houding’,
iemand die ‘zich verheugt in de aanwezigheid van die welwillende en glimlachende
philosophie, welke gewoonlijk den menschen van jaren

Onze Eeuw. Jaargang 24

287
eerst waarlijk eigen is’. Tegen het naderen van de pauze komt een buitengewoon dik
heer in de zaal, dewelke in de buurt van den verhaler een stoel uitzoekt en niet heel
lang duurt het of deze beide raken in gesprek, dit stijgt tot volledige ontboezeming
van den al te dikke, waardoor men (even in vogelvlucht) een besef krijgt van al het
leed hem onwetend door zijn medemenschen aangedaan. Doch om dit verhaal zelf
is het ten slotte geenszins te doen, het is ook hierweer niet ‘de mensch’ welke op
zich zelve door den schrijver belangrijk genoeg gevonden wordt om tot onderwerp
van studie en verhaal te dienen, het is hier de mensch als aanvoeler van het wijsgeerige
als onbewust weerkaatser van enkele der zwakste glanzen der eeuwigheid, welke de
auteur ons wil doen kennen.
Deze beide heeren zijn dan ook ten slotte niet meer dan twee povere stemmen uit
het onderbewuste stijgend naar de oppervlakte der beperkte menschelijk bewustheid,
en in alles wat zij zeggen en in alles wat geschiedt voelen wij den warmen verren
adem van den droom - de nooit begrepen droom - en zooals ook vaak in het
droomleven vindt men over den achtergrond iets lieflijks uit het waakleven als een
zacht schijnsel waren. Hier is dit het verliefde spel van een jongen en een meisje
welke tesamen ‘Tractoria’ bezoekend achter den breeden rug van den overmatig
dikken man hun puur - schoon vrij grof - geluk beleven.
Zoo tamelijk schamel, bloeit toch ook deze zwak-geurende bloem des geestes, in
de verwildering van den tuin. Sterker dan bij de beide andere werkjes krijgt men
echter den indruk dat zij hier onderkomt en dat zij eerder behoort in de kassen van
een ijverig hovenier.
L.V.D.W.
P.D. Chantepie de la Saussaye. Het Christelijk Leven. 3e druk, herzien
door Dr. K.H. Roessingh. Haarlem. De Erven F. Bohn 1923.
Opnieuw ligt de la Saussayes standaardwerk, de rijpe vrucht van een rijk leven, vóór
ons. Wij moeten Roessingh zeer dankbaar zijn, dat hij de verschijning van dezen
derden druk heeft mogelijk gemaakt. Want zulk een herziening vraagt niet alleen
veel arbeid, maar bovenal is het een werk van zelfverloochening. Geldt dit steeds
wanneer een leerling de taak op zich neemt, het werk van een geliefden leermeester
te herzien, het klemt te meer wanneer, zooals hier, principieele verschillen van inzicht
bij alle onderlinge waardeering aanwezig zijn.
Het was te verwachten dat Roessingh deze kiesche taak met groote piëteit en
conscientieusheid zou volbrengen. Zooals hij terecht in de voorrede zegt; het boek
moest De la Saussaye's werk blijven en het is dat gebleven. Slechts de hoofdstukken
over den Staat en de Maatschappij zijn ingrijpender gewijzigd naar den uitdrukkelijken
wensch van de la Saussaye zelf, die deze hoofdstukken niet herdrukt
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wilde zien gelijk ze vóór 1914 waren geschreven. In 't bijzonder geldt dit het probleem
van den oorlog en de democratie. Wat het laatste betreft mag ik - de bewerker doet
mij de eer mijn Synthese-brochure te citeeren - getuigen, dat de la Saussaye voor de
daarin uitgesproken gedachten inderdaad op het einde van zijn leven veel meer
sympathie bleek te bezitten, dan men bij een man van zijn aristocratische vormen en
zijn diepe minachting voor middelmatigheid oppervlakkig zou verwachten. Wij
hebben indertijd den opzet van Synthese - Democratie was een der beide
programnummers - uitvoerig met hem besproken, en waren, ook bij verschil van
nuance, zeker van zijn instemming ten opzichte van de hoofdzaak. En zijn
denkbeelden over den oorlog hebben zich onder den drang der feiten ook wel
gewijzigd in de richting van grootere waardeering voor internationale
toenaderingspogingen.
Men mag dus aannemen, dat bij de la Saussaye thans tegen de gewijzigde
paragrafen geen overwegend bezwaar zou hebben bestaan. Toch zou ik voor een
vierden druk, die naar ik hoop spoedig noodig zal zijn, in overweging geven op
plaatsen die een principieele verandering hebben ondergaan, gelijk p. 211/3 of 232/4
dit den lezer door een sterretje of een noot kenbaar te maken. Nog beter dan thans,
blijft aldus het eigen karakter van de la Saussaye's werk gehandhaafd.
PH.K.
Edw. Halliwells. De Lawson-Brillanten. Keurboekerij van Het
Nederlandsche Boekhuis. Tilburg.
Een detective-roman, die weliswaar boven het Lord-Lister type staat, maar m.i. toch
geen aanspraak mag maken op plaatsing in een keurboekerij. Daarvoor is het logische
element veel te zwak, het phantastische en avontuurlijke te sterk.
PH.K.
Jaarlijksche Boekenschouw van Het Nederlandsche Boekhuis. Tilburg
1923. f 2.50.
Het Nederlandsche Boekhuis te Tilburg geeft ieder jaar een uitvoerigen beredeneerden
catalogus over de voornaamste, gedurende het afgeloopen jaar verschenen werken
(voornamelijk bellettrie en ontspanningslectuur) in 't Nederlandsch, maar ook in 't
Fransch, Duitsch en Engelsch. Dit jaar is de uitgave versierd met de portretten der
nieuwe Nijmeegsche professoren. Ook voor niet-Katholieken vaak belangwekkende
gegevens, schoon het mij voorkomt dat de beoordeeling geneigd is in werken, die
‘moreel’ niet aanstootelijk zijn, aesthetischliteraire bezwaren licht te tillen.
PH.K.
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[Tweede deel]
Emma Holm
Door Albertine Draaijer-de Haas.
(Vervolg).

Hoofdstuk X.
Het werd geen diphteritis, het bleef bij een keelontsteking met hooge temperaturen,
die op zichzelf een gevaar bleken.
‘U hebt u kranig gehouden’, zei de dokter en keek naar het zenuwachtige wezentje,
waarvan hij zoo weinig verwachting had gehad.
Over mevrouw Holms gezicht trok een schuwe blos bij dezen lof.
‘Moet ik vannacht nog waken?’ vroeg ze.
De blik van den dokter hield turend het vrouwengelaat in overgave op hem gericht,
vast...... wat een aardig vrouwtje was dit toch. Hij bleef haar als peinzend over haar
vraag beturen...... wat een poëzie in deze jonge weduwe...... 's middags had hij ze af
en toe betrapt aan haar schrijftafeltje...... En op zijn: ‘wat doet u daar toch; allemaal
brieven schrijven?’ had ze schuchter en beschaamd en ontwapenend eenvoudig als
ze was geantwoord: ‘vertalen, 't pensioen is een beetje klein en met vertalen vul ik
't wat aan’. Haar leven van jonge, knappe vrouw besteedde ze geheel en al met en
voor heur kinderen...... gevochten had ze met de ziekte, die een van haar kleinen had
bedreigd.
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...... In haar verschijninkje zooals hij het dikwijls nietig had gezien in een vluchtig
oogenblik op straat, zou hij nu altijd het ideaal van moederliefde erkennen zooals
hij dat in deze weken van dagelijks aan huis komen, meende ontdekt.
‘Weer waken?’ kwam hij eindelijk, weg uit zijn stille gepeins.
En met een stem kortaf ineens of hij den strijd van twee gedachten er in uitmaakte:
‘wel nee, u moet slapen ...... u moet nu u zelf eens een beetje vertroetelen...... u ziet
witjes’.
Een gulle mannendeernis blonk onweerhouden uit het doktersgelaat.
Emma Holm bloosde bij dien blik. Toch wilde ze graag nog waken...... zij zelf
hield het best uit, nog ééne nacht.
De dokter boog voorover, aandachtig het kind bekijkend; het daglicht, dat wegtrok,
glimpte op zijn kalen schedel.
‘Neen, waken is niet beslist noodig’, zeide hij nog eens langzaam ‘houdt u zelf
maar goed...... u slaapt toch vlakbij, niewaar?’
Het was, of de doktersstem nog lang hangen bleef in de kamer.
In den schemer, die viel, had die mannenstem geleken op zijn stem...... Doodelijk
stil werd weer 't huis. Coba al lang weg...... Freekjes helle stem, die al wekenlang
niet was gehoord, leek geheel en al en voorgoed onttrokken aan het huis.
Groot groeide de stilte voor haar op in den geheimzinnigen avondval. Een rust
van uitputting maakte haar zitten bewegingloos...... begeerlijk leek het te slapen
vannacht...... maar zij durfde niet. Boven de verantwoordelijkheid van den dokter
ging haar sterke moederlijk gevoel, dat nog den angst niet prijs wilde geven en eigen
moeheid niet telde. Ja, zij moest vannacht nog waken...... de ochtenduren weer slapen
en 's middags maar weer vertalen. Een Engelsch boek had ze op eigen houtje besteld.
De ziekte van Klaartje had haar uit een
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vernietigende lusteloosheid gered. Was het boek klaar dan zou ze 't naar Amsterdam
gaan brengen, zelf de kopy meenemen. Ze dacht het en het warm geaccentueerde
geluid van de doktersstem waarde nog rond. Tot een vertroosting was dat
onbeschrijflijk gerucht in en om haar. Zij voelde Maurits Kuppers in haar verbeelding
zoo nabij, of hij op haar toezag.
Toen zij naar het keukentje ging, op den tast door 't nauwe gangetje, om een heete
kruik voor den nacht voor Klaartje gereed te maken, trof haar opnieuw de doodsche
stilte van 't huis.
Het was, als zag ze zich zelf daar doende met haar stille bezigheden...... als een
sprookjesvrouwtje, dat in een uitgestorven huis omdwaalde 's nachts...... O, de diepe,
diepe eenzaamheid, die nu rond haar was en daarin dat verlangen, dat brandende
verlangen.
Zij zette zich neer op een stoel in het keukentje, in haar armen legde zij 't hoofd;
het lage tafeltje noodzaakte, dat zij diep overboog...... o...... het verzadigende denken
in deze stilte aan hem. Bevredigen deed het nooit geheel; het bleef altijd een verlangen.
Pijn en geluk.
Morgen kwam Frederik weer thuis, vervulde zijn stem weer 't huisje...... En toen
wist ze: deze eenzaamheid en diepe stilte waren haar lief geworden - geen menschen
- geen bezoek - geen vriendjes van Freek - geen gezicht van Coba.
Nimmer kon die vlijmende smart van verlangen haar zoo bezitten als hier in den
avond, wanneer ook elk daggerucht verstomd was. Ook die pijn was haar lief.
Het kind sliep zacht, toen ze weer in de kamer kwam, korte zuchtjes gingen
regelmatig.
Op haar gewone plekje in een fauteuil naast 't bedje zette zich Emma voor den
nacht, de voeten in den voetzak, de saamgevouwen handen warm onder een om 't
bovenlijf geslagen sjaal. In die handen hield ze den op nieuwjaarsdag ontvangen
briefkaart met den gelukwensch van hakige, zware letters; het weken geleden als
eenig levensteeken ontvangen regeltje. Al de warmte van haar lichaam,
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van haar verbeeldingsleven en denken was samengetrokken op dat plekje, waar haar
handen knepen om de gevouwen briefkaart heen. Het was niet meer de waarde dier
enkele geschreven regel; het was een reliquie geworden van haar liefde.
Het ineengevouwen stukje carton werd een voorwerp dat als een talisman haar
niet meer verliet. Het vertegenwoordigde haar hoop; het was haar vertrouwen in de
lange spanningsweken der ziekte, toen er op al haar brieven geen antwoord kwam.
Ten slotte wierp de nieuwjaarswensch van enkele woorden zich op als uitgangspunt
en motief voor een eindelijk hernieuwd bezoek.
Op een der laatste Februari-dagen ging Emma Holm naar Amsterdam. Een mooie,
heldere vroege voorjaarsdag was het. In de opgewektheid van het stralende weer, de
verrukking, dat ze zich los had gemaakt uit haar huishoudinkje en naar hem toeging,
voelde ze haar uitgeputte zenuwen als gestaald. Eén triomf leek het: haar tocht uit
haar huisje, totdat ze voor hem stond.
‘Klaartje is zoo ziek geweest!’ Het was Emma's eerste zinnetje, waarvan ze effect
verwachtte.
‘Tja’, zei de uitgever, die bedacht, hoe ze na onbeantwoorde brieven toch was
gekomen. Hij knipte met zijn wijsvinger en duim een pluisje van zijn knie......
‘Maar ik kon toch best even weg’ haastte zich Emma te zeggen. ‘Ze is heelemaal
beter, herstellend’.
‘Zóó?!’
‘Ja zeker’ weifelde ze en met een stem, die hokte: ‘waarom zeg je dat zoo vreemd?’
‘O, ben ik nou weer vreemd’.
Ze had zijn hand al genomen en staarde hem aan, de groote oogen vol tranen......
‘wees eens hartelijk voor me’, stamelde ze ‘ik heb zoo naar je verlangd.’
Hij trok zijn hand los doch in zijn wijde grauwe oogkuilen gloeiden weer vriendelijk
met hun vleienden blik zijn oogen haar toe: ‘verlangd, kind?’ hij praatte de
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woorden haar na doch begreep dit niet...... geen oogenblik dacht hij meer aan haar
de laatste maanden, al dien tijd sinds hij met zijn vrouw in een nieuw elan, weer was
verzoend...... de gewone geschiedenis was het weer geworden: elke vreemde bracht
hem dichter bij zijn vrouw.
Nog steeds staarde haar smal gezichtje met dien vragenden als naar een verte
kijkenden blik, dien hij alleen zóó van kinderen kende, haar aan. En geen raad wetend
met deze verliefde instrueerde hij behendig: ‘je moet wat oppassen, m'n vrouw zou
kunnen binnenkomen’.
‘Op je kantoor?’ Een groote schrik doorvloog Emma; ze stond overeind, heel haar
lichaam werd doorbonsd van haar hartslag.
Kuppers glimlachte, hij herkende de hier toegebrachte ravage en goedig klonk nu
zijn radde, lichte stem: ‘tegenwoordig komt ze me wel eens opzoeken, als ze zoo in
de buurt is voor boodschappen, hier dichtbij moet ze nog al eens zijn en dan loopt
ze meteen even aan’. De eene kleine onwaarheid stapelde hij op de andere. Hij zou
in staat zijn geweest nog een tijdje zoo door te gaan, waarschijnlijkheden in zijn
fantasie voor feiten latend passeeren, als niet de volkomen bevredigde blik van Emma
hem van elke noodelooze moeite bij voorbaat overtuigd had.
En lenig altijd in zijn gesprek vroeg hij met dezelfde geanimeerde stem: ‘En
Klaartje, hoe is 't nu met haar en met...... met?’ Hij zocht.
‘Frederik’, antwoordde Emma somber. Een vluchtige vleug van redelooze toorn
kleurde een kleine, scherpe blos op haar wang. Geen gedachte gunde zij plaats en
mechanisch vroeg ze: ‘En jouw kinderen, hoe maken ze 't?’
Nu was hij ineens op dreef, de koelheid harer vraag scheen hem niet te deren:
‘Ceciel ziet er op 't oogenblik prachtig uit, dat wordt een schoonheid, een prachtkind;
al kapers op de kust, waarachtig. Soms word ik opvallend
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beleefd door jonge knapen gegroet...... Ze komt ook in goede kringen. Daarvoor te
zorgen is een aparte gave van mijn vrouw...... En mijn jongen, ja, wat zal ik je daar
van zeggen...... die kost papa geld sinds hij student is.....’ Hij stond nu met de handen
in de broekzakken, gnuifelde een vergenoegd lachje weg in zijn baard; zijn naar
beneden gewende blik leek vastgehecht aan de punten van zijn schoenen: verdiept
stond hij in voldongen toekomstdroomen.
‘Heb je 't druk?’ brak Emma dit staren af, dat hem zoo sterk aan zijn kinderen
gebonden hield.
‘Ontzettend; een klerk ziek en met mijn reiziger vlot 't nog altijd niet, 'k zou het
zelf 't best weer ter hand kunnen nemen. IJver zit er bij die kerels niet genoeg’.
Nu leek hij een andere man, alle goedigheid was verdwenen. En als vastzittend
aan zijn opmerking over den reiziger trok hij 't horloge uit zijn vestzak.
Het was de eerste maal, dat hij dit deed en mevrouw Holm had zich in de tram
naar hem toe gezworen bij dien eersten keer afscheid te zullen nemen.
Ze was in 't geheel niet vroolijk, doch lachte toch terwijl ze haar hand ten afscheid
strekte; het was een arm lachje, dat wuft wilde zijn, als van een vlinder vrouw die
een van haar aanbidders weg wijst.
Het overrompelde hem in zijn nieuw verworven huwelijkstrouw, welke hij toch
ook nimmer voluit zijn vrouw gunde. De gebondenheid van 't huwelijk had immer
zijn weerzin gewekt.
En gul en vlug stroomden nu zijn woorden: ‘ga je nu al weg, en ik wou met je eten
ergens, we zouden samen’...... Een verheerlijkte volle lach glom als een gave uit het
jongevrouwengelaat hem tegen...... Nog een klein oogenblik had Emma Holm de
weelde gevoeld van te kunnen weerstreven doch daarover heen was als een vloed
van grooter weelde nog gestroomd: het verlangen naar hem, naar met hem alleen te
zijn ergens waar niet zijn vrouw zou kunnen komen. Samen alleen, samen.
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Er moest nu een afspraak gemaakt. Om vier uur zou zij in de lunchroom voorin de
Kalverstraat zitten, dan konden ze verder zien.
Het leek een eindelooze reeks van menschen, die steeds het bovenzaaltje inkwamen
van de lunchroom, waar Emma lang vóór den afgesproken tijd zich had neergezet.
De dag was een tocht door de straten geweest van eindelooze uren en in veilige vree
was ze tenslotte neergezonken op een stoel op de afgesproken plaats.
Toen was het kijken begonnen naar al die vrouwen en mannen met stellige
bewegingen, al deze menschen, in wie, naar het Emma toescheen, een eigen wil
huisde, die hun weg hierheen even bewust als hun gansche leven richtten.
Eindelijk zag ze hem binnenkomen: een al oudere man, diep in eigen denken
verzonken, ja, doch nu zag hij haar. Van een zaligen lach overtogen werd haar gelaat,
nu hij haar herkende en al dadelijk klonken zijn rappe woorden, zijn vragen waar zij
geweest was, of ze zich niet verveeld had. ‘Half was ik bang, dat je naar Haarlem
terug gegaan zou zijn’, lachte hij aan 't eind, ‘ja, en eigenlijk was 't misschien beter
geweest want mijn belofte kan 'k niet houden. Eten kan ik niet met je; we hebben
een gast vanmiddag en nu kan ik niet wegblijven. Mijn vrouw telefoneerde me
vanmiddag, of ik er aan denken wou wat vroeger thuis te komen’.
‘Tot zes uur is nog een lange tijd’, bemoedigde Emma, ‘haast twee uur’. Verrast
keek Kuppers op; voor 't eerst trof iets in haar hem: die tevredenheid. En het leek
haast een onmogelijkheid, dat deze jonge vrouw hem trouw was; vaag besefte hij
iets van het absolute geloof, 't welk zij van hem aanvaardde.
Het verteederde hem, pakte hem opnieuw en in een stil gebaar legde hij zijn hand
op de hare.
Het zieke verlangen in Emma's hart leek nu voor 't eerst in den langen dag
weggetild. In nevels van geluk staarde ze; werkelijk zag Emma geen menschen
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meer rondom zich, slechts bewegende silhouetten, schampen van licht flitsten hier
en daar.
Een groote rust leek, toen ze een tijdje daar zaten, in hen neer te dalen; in een
lachje van herkenning staarden zij hun eigen stemming in het gelaat van den ander
aan.
Doch in rust kon zijn wezen zich niet voegen; ongedurig werd hij na een kwartier
al. Emma zag den rimpel tusschen zijn oogen trekken. Arme man, dacht ze, arme
opgejaagde man.
‘We kunnen nog wat omloopen en dan is het mijn tijd,’ zei hij.
Ach, zij wist het immers, had het al gezien aan het versomberen van zijn gezicht.
‘Kom’, zei hij nog eens in kort bevel: ‘moed-vatten!’
‘Moed-vatten’, fluisterde Emma in geforceerde flinkheid terug. Ze zwegen op
straat, het leek Emma, of ze beiden den last torsten van hun scheiding. Ze liepen
voort door drukke straten, sloegen het Vondelpark in.
‘Nu moet ik je naar je tram brengen,’ zei hij eindelijk; hij trok zijn horloge voor
den dag, ‘nee...... het is me onmogelijk’.
Er was niets te zeggen meer. Mevrouw Holm voelde in zich een opstandige en
een schuldige.
‘Maurits’ fluisterde ze, in wanhoopsdrang.
‘Nee kind, jij moet naar huis, naar je kinderen toe en ik naar de mijne’.
‘Ik weet het wel, ik weet het wel’ snikte ze. Ze schoof in haar zakdoekje de tranen
weg.
Hij was nog bij haar, ze voelde zijn jas haar kleeren raken. Ze zag zijn gezicht
nog, neergewend, grauw en oud van lijden en zelfbedwang, waarvoor hij vroeger
haar liefde had opgeroepen.
In een nauw laantje liepen zij. Schimmig en veraf bewoog het gewoel der groote
stad.
‘Hier moeten we maar afscheid nemen’.
Ze had haar handen al op zijn schouders gelegd, haalde diep in den reuk van zijn
ruige jas. Ze verloor
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zich geheel, nu ze hem eindelijk in het afscheid nabij zich voelde: een passie van
smart in wanhoop van begeeren. Ach, slechts dicht naast hem te zijn, bij hem te
hooren.
‘Malle meid’, fluisterde hij terug; in den goudglans van haar bruine oogen zag hij
het krankzinnige wanhoopslicht.
En nu ten einde raad hoe dit vuur te dooven, dat hij lang geleden zelf aan 't branden
had gebracht, kwam hij met beproefde woorden, die troost geven moesten en hem
van verantwoordelijkheid ontheffen.
‘Kom, kom, zie het leven onder oogen, láát je niet neerslaan. Vecht er mee!’
In vol geloof blikte ze naar hem op, haar tengere boezem hijgde; in schuchtere
hartstochtelijkheid nam ze zijn beeld tot zich want ze voelde zijn onrust om naar huis
te gaan; ze naderden een straat, die in 't Vondelpark uitkwam. De uitgever hield zich
de laatste oogenblikken alleen bezig, hoe nu van haar af te komen.
Het licht van een tram kwam aangegleden en vlug, handig maakte hij er een eind
aan. ‘Ik zal je schrijven’, beloofde hij, in 't opspringen ‘neem jij de tram in de andere
richting’.
Toen was hij weg, zijn hand wuifde nog naar haar, toen reeds de wrevel in hem
opstak, dat hij was gedwarsboomd. Een eind had hij eraan willen maken en zij bleef
zich maar vasthouden. En waarachtig zijn vrouw, boven zijn vrouw ging toch geen
andere. Alleen als hun huwelijk niet vlotte bij tijd en wijle, had hij een toevlucht
noodig. Deze laatste korte passie, waarin hij zich had laten gaan, was ineens voorbij
geweest...... Voorbij.........
Wat wilde ze nu nog?
Toewijding? Maar die was voor zijn gezin.

Hoofdstuk XI.
Emma kwam thuis in een ontmoediging, die ze trachtte te bestrijden als dwaas en
onzinnig.
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Het is anders dan vroeger, fluisterde die stem, waaraan ze niet gelooven wilde.
Ongemerkt kwam haar herinnering al zijn beloften aandragen, die als ketenen rond
haar leven waren gelegd, al zijn woorden waarin ze had geloofd, heel die droeve
geschiedenis van hun groote liefde voor elkaar - in den aanvang - na haar bezoek op
zijn kantoor. En ze herinnerde zich dat eerste tot stomme verslagenheid voerende
verdriet, toen hij - klagend over zijn vrouw, die hem telkens ontrouw was en in wie
hij niet meer gelooven kon, haar zijn eigenlijk vrouwtje noemend - in een volgende
brief alweer, haar en zichzelf beschuldigde zich te hebben begeven op een weg ‘die
niet mocht’.
Ze herinnerde zich nu ook, hoe haar uitgeleefde veerkracht na den dood van haar
man, enkele weken nadat ze hem had leeren kennen, nog eens op had kunnen rijzen
en ze hem geschreven had: ‘goed, laat het dan uit zijn tusschen ons’. Liefdevolle
brieven waren daarop gevolgd, tot er eindelijk eene kwam na lange wachtendstijd:
‘vergeleken bij mijn kinderen ben jij niets’.
Als de kat met de muis had hij met haar gespeeld. En dit ziende in langzaam
ontloken bewustwording, had ze zich toch uit dien greep niet meer los kunnen maken.
Murw was haar vleesch geworden, tot uiterste verdeemoediging haar geest geraakt,
tot een verslaving was deze verhouding ontaard, waarvoor zij zich schaamde als ze
aan haar ouders dacht, doch waarin zijzelf sterk de kiem voelde, die verlossen
mocht...... Als eens, zij samen waren getrouwd en zij braaf leven kon in algeheele
toewijding aan hem en haar kinderen voor wie haar volle moederliefde immer werd
uitgesteld, verschoven naar een: Later......
Zijn kinderen zouden dan al groot zijn, haar bijna niet meer noodig hebben, doch
ook hen zou ze winnen...... langzaam winnen tot één groot familieleven hen allen
verbond.
Ongezien en nimmer geuit had dit vizioen als werkelijkheid geleefd onder de
verdrietige en smartelijke ver-
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warringenvan het leven, zooals onder een dorren grond met losse wildernis bezet,
een strook vruchtbare aarde zich kan bevinden, slechts wachtend op ontginning tot
het dragen van vrucht.
En nu was zij moe! Sinds het eerste jaar na haar kennismaking met hem, meer en
meer moe geworden van een last, die niet meer af te leggen was, waaronder men
bezwijken gaat, eer dan dat men de kracht vindt deze af te schudden.
En nu was het weer voorjaar en bloeide het pijpkruid weer weelderig in een weitje
vlakbij haar huis en maakten de kastanjetrossen zich los; en overal begon het in het
eigen tuintje op te komen, wat zij vroeger had geplant en gestekt, twee jaren geleden
vóór die bange droom in haar levensdagen schoof en elk uur beving met zijn raadsels.
Neen, wachten op zijn brief, dien hij beloofde toen de tram wegreed en hem meenam,
deed zij niet meer. Het was Emma, als proefde ze een zilten weerzin op de tong. Een
wending ten goede zou nu moeten uitgaan van hem: te sterk brak weer op die laatste
mislukte tocht. Verdoofd, versuft in deze uit apathie voortkomende vermindering
harer liefdeskracht, voelde zij de eerste lentedagen in weerlooze smart langs zich
heen glijden. In bevangenheid staarde Emma de natuur aan; kleine wandelingetjes
maakte ze met Klaartje aan de hand, die teer gebleven was na de ziekte van den
winter.
Op een dag ontmoette ze Charles op weg naar haar toe op de breede Haarlemsche
Dreef; 't wijde, groote licht der lucht had haar duizelig gemaakt met zijn verblinding.
Stamelend liepen haar voeten, kleine stapjes nemend als die van het kind.
‘Je ziet er fataal uit’ zei Charles, ‘wat heb je?’
‘Niets, de zomerlucht doet me geloof ik kwaad’.
Hoog en trillend zongen haar woorden in een ijle stem, die bij haar al te tengere
leden scheen te passen.
‘Denk eraan’, waarschuwde Charles bezorgd, ‘dat je niet werkt, dat je wandelt, 't
vertalen komt wel
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terecht. Hermien wil Frederik wel weer in huis nemen, wij zullen je zooveel mogelijk
helpen’.
Een glans gleed uit haar starende oogen naar hem toe, waarvan hij niet wist of het
dank voor die hulp beduidde of vreugde om zijn eigen verbeterde huwelijksleven,
sprekend uit dat woordje: wij, en uit Hermien's goede bedoeling. Nu herinnerde hij
zich bij zijn vroegere klachten haar opgeschrikte oogopslag, vergeleek hij daarbij
deze, van een zekere rust:
‘Bovendien’, ging hij voort, ‘Venema wil je werk hebben, hij vindt je werk goed,
hij heeft het graag. Je hebt hem nog niet geschreven, dat hij eens komen mocht om
kennis te maken. 't Is een beste vent. Wij mogen hem graag; hij komt nog al eens bij
ons den laatsten tijd. Venema is iets vasts, iets voor de toekomst, behalve als relatie
voor je werk, is hij als mensch de moeite waard. Een kranige vent even oud als jij,
dertig! Uit een familie als de onze - geen ingebeelde déclassé zooals Holm en geen
gewetenloos sujet......’
‘Ei - ei, te ver was hij weer gegaan’.
Hij keek terzij. Stroef-effen als niets begrijpend keek Emma voor zich uit. Hoe
vermagerd ook liep ze in haar goede demarche, strak-rechtop, statig-teer en opnieuw
mooi in haar uiterste fragiliteit.
‘Op haar uiterlijk ben 'k dadelijk verliefd geworden’, had Venema hem bekend.
‘Op 't uiterlijk’, had hij geringschattend terecht gewezen. En Venema weer: ‘'t
uiterlijk is alles, 't uiterlijk zegt alles van 't innerlijk. Ik ken haar van die enkele keeren
op straat gezien, ik kan me niet vergissen’. Hierom had hij als antwoord, luidop
gelachen en hem toegevoegd: ‘denk jij maar eens na over die twee kinderen die ze
meebrengt, kinderen van een ander’. Hem verder van zijn liefde verhalen had Venema
toen blijkbaar niet noodig geoordeeld; hij was over een ander onderwerp gaan praten.
Ja, een uitnemende vent was het; deze week moest hij Emma maar eens 'n bezoek
brengen. Nu dorst zijn verantwoordelijkheidsgevoel het
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wel aan. Alleen - als het maar niet te laat was; teer om in elkaar te storten leek ze nu.
‘Kom’, zei hij luidop, ‘laten we hier wat gaan zitten, dan kunnen Klaartje en jij
wat uitrusten, vóór je weer naar huis stapt’.
Voor het raam van een restaurant aan de Dreef zetten zij zich. In den jubelend
schoonen voorjaarsdag droeg het ontwakend lentebosch in één groot gebaar zijn toef
van licht en zonnegoud. Langs den breeden weg wandelden jonge moeders achter
de kinderwagen. Ze bogen zich voorover af en toe, schenen te praten met hun kindje
als tegen een vertrouwde die alles begreep. Tegenover hem aan het cafétafeltje zat
Klaartje, stil kindje, altijd tevreden, haast onnatuurlijk zoet.
Haar: ‘dank u mijnheer’ en 't uitstrekken van 't handje tot dank aan den kelner, die
chocolade had gebracht, had hem doen glimlachen en voor 't eerst had een gevoel in
hem bewogen bij dit argelooze doen, dat hij nog niet in zich wist.
Hermiens blijdschap om een begin van zwangerschap had hij niet kunnen begrijpen.
Dit blonde meisje wekte voor 't eerst een gevoel in hem als een voorproeve van
vadervreugd.
In de loommakende warmte der zon zat hij zijn overdenkingen te koesteren en
toen hij Emma en 't kind had thuis gebracht en hij in een behoefte naar
buiteneenzaamheid den Hout dwars doorliep, bleef dat overpeinzen, dat droomen en
denken duren.
Gespot had Hermien altijd met 't hebben van eigen kinderen, 't onderwerp was
geheel langs hem zelf heen gegleden...... zijn muziek, zijn composities die hij niet
maakte en die hem toch vervulden, waren hem alles.
Frederiks verblijf al de weken van Klaartjes ziekte, hadden Hermien direct
onmetelijk goed gedaan. Haar prikkelbaarheid verdween, belangstellender was ze
geworden in haar huishouden, in zijn werk. En toen ze zelf op moederschap hopen
mocht in dien tijd, was heel haar wezen veranderd.
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Charles zette zich op een bank neer, zijn hoed nam hij af om in een gewoontegebaar
door zijn haar te strijken; de scherpe lentezon brandde hem op de huid. Ja, die nieuwe
stemming in huis was goed, was leven-bevredigend. En toch - hem had ze nooit lief
gehad, daar zij veranderde om dàt...... een kind dat nog komen moest. Hij herinnerde
zich, hoe hij met heel zijn hart aan haar gehangen had en hoe, na een half jaar
getrouwd-zijn, zij hem reeds bitsheden toevoegde......
Hoe zijn wezen gehunkerd had naar een vrouw, aan wie hij veilig zijn onmacht
kon toevertrouwen als zijn werk hem drukte, zijn lessen hem gruwelijk verveelden,
hoe hij had willen klagen, uithuilen zijn onmacht van plotseling niets meer te
kunnen...... eeuwig melodieën te hooren, die wegvluchtten bij elke benadering! Een
toevalligheid, een kind en verdwenen was de vrouw die hem geërgerd had in al haar
doen en laten. Zonder eenige aanstellerij had zij hem plotseling lief gekregen als
vroeger in den eersten tijd van haar verloving.
Hij zuchtte, keek met verwijde, vragende oogen de blauwe lucht in, doorkruist
van loover. Tevreden was hij wel doch donkere plekken bleven hinderen in de
zonnigheid van zijn verworven geluk.
- Verworven - hij glimlachte met een kleine bitterheid. Als niet dat kind zich had
willen aanmelden, zou hij nooit meer tot zijn recht gekomen zijn, dan was hij van
binnen verminkt gebleven en nog méér geworden. Want alles, haar liefheid nu, was
niet om hem......
Hij stapte op, de onrust kwam weer in hem gevaren, de onrust en onvrede van zijn
huwelijksjaren die als een pathologische rem op hem gedrukt had en thans de laatste
maanden was opgeheven geweest. Dankbaar was hij doch nooit zou zijn hart meer
volle bevrediging kennen.
Verongelijkt voelde hij zich in den jongen lentedag. Waarom had zij hem niet
kunnen liefhebben en wel zijn kind...... En nu dacht hij aan een klein jongensportret
van hem toen hij een jaar of acht was; met zijn viool
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was hij gefotografeerd, 't viooltje onder de kin, daarboven de oogen trouwhartig het
leven inkijkend. En mokkend voelde hij zich met dat portretje één. Dat zij het kind
in hem nooit had erkend; dezelfde die hij toch was als 't jongetje met 't viooltje......
En verder mokte hij: 't Zou nog te bezien staan of zijn kind zoo'n natuurlijken aanleg
hebben zou, of het zoo aardig de wereld zou kunnen inkijken...... Nu besefte hij toch,
dat hij niet rechtvaardig dacht, dat hij zich verwarde in den cirkelloop van 't leven.
Uit het bosch tredend kwam hem de fleurigheid der stad tegemoet. Vroolijk sprak
deze hem aan; de helle lentezon had alle menschen in haar gloed getrokken en in de
lange Houtstraat was een beweeglijk spel van kleur en licht. Onwillekeurig zette zich
zijn borst uit, de frissche lucht van den Hout had hem een ruimer adem gegeven,
levenslust kwam met de buitenlucht zijn lichaam in.
Alles was beter geworden, hij ook was bijna gelukkig. - Bijna En toen hij zijn huis intrad, viel 't hem op, dat die verbeterde huwelijksverhouding
aan alles te zien was, aan de verzorging van het huis, aan 't opgewekter gezicht van
hun stemmig dienstmeisje. Zon was binnen gekomen; die donkere plek bleef; daarmee
kwam hij niet in 't reine. 't Best was voor een mensch maar, niet in de zon te zien.

Hoofdstuk XII.
De uren vergingen en Emma bedacht zich, dat Venema, die in den namiddag haar
zou komen bezoeken een oude bekende van Maurits Kuppers was. Frederik had hen
immers zien praten samen, dien keer, toen Venema nog eerder haar jongen herkend
had dan hij. Sindsdien was deze in den lichtcirkel getrokken, die alles wat met Kuppers
in verband stond, omgaf.
Was hij wellicht ook de mogelijke compagnon in Haarlem, waar Kuppers eens
over gesproken had. Nu Charles haar verteld had, dat Venema, ook al tijdens hij den
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boekwinkel hield, uitgeverszaken deed, leek het niet onwaarschijnlijk. Maar dan kon
hij haar ook van Maurits vertellen! Ze hoorde steeds niets! Hoe hij het toch maken
zou. Misschien wel waren groote dingen op til, zat hij midden in moeilijke zorgen,
indien zijn vrouw plotseling trouwen wilde met den officier. Misschien was een van
zijn kinderen ziek. De gedachte bracht haar 't laatste bezoek te binnen, het eerste
bezoek na Klaartjes ziekte met 't moeilijke afscheid aan 't eind, midden op de straat,
toen zij hem niet kon laten gaan van zich af, en het was, of een wond werd
opengerukt....
Zij huiverde in den milden voorjaarsdag: zoo moest het niet meer...... thuis blijven
wilde ze; nooit meer naar hem toe, wachten tot hij komen zou.
Nog zóó schokte haar de herinnering, dat ze 't naaiwerk nederlegde, haar handen
even rusten liet. Klaartje die dit laatste zag, kwam op de moeder toe. Emma nam het
kind op schoot.
‘Verhaaltje’ zei Klaartje dadelijk, wijl dat bij 't op schoot nemen hoorde. Drie uur
was het al, om vier uur zou Venema komen Nu een klein verhaaltje dan van 't bijtje
en de vlinder.
Toen 't uit was, moest Klaartje 't aan Coba gaan vertellen in 't keukentje, daar
mocht ze ook nog winkeltje spelen.
En Coba op de hoogte gesteld van 't verloop van den middag, dat ze, tot de mijnheer
wegging, Klaartje bezig moest houden en voor wie winkeltje spelen een der hoogste
genietingen was, liep een oogenblik luidop zingend druk en roerig heen en weer om
suiker en koffie die ze nog snel ging malen, om rijst en thee, en meel en boter want
alles moest in haar winkeltje te krijgen zijn. En ook de tafelbel voor de winkeldeur.
Emma Holm was al die bereddering haast te druk. Eindelijk zat ze weer alleen en
daarnaast in het keukentje vlotte het, hoorde ze lachen en babbelen, tot de ernst
kwam: van de drukke, snel ratelende juffrouw uit den winkel die Coba was en de
stille klant......
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Over tien minuten zou haar bezoek er zijn. Ze zag in haar verbeelding dezen Venema
als vage voorstelling van de straat, een vlugge, bewegelijke jonge man. Jong? neen
van haar leeftijd. Maar erg jongensachtig. Niets had hij van dat vaderlijke, dat
zorgzame, van hem.
- Vaderlijk, zorgzaam - nu ja - Frederiks naam was hij vergeten en zorgzaam was
hij toch eigenlijk alleen voor zijn eigen kinderen.
Voor al de onachtzaamheden, die Kuppers haar had doen ondergaan, had ze immer
een oorzaak, een reden gezocht soms moeilijk en diep opgegraven; het simpele
vergeten van den naam van haar kind vond bij haar geen excuus. Hier zocht ze niet
naar een reden, zag ze een gat geslagen in haar geloof in hem: zoo lief als zij Maurits
had, had hij haar niet.
En toen dit vast stond, was het haar, of ze 't eigenlijk allang, al dien tijd van haar
omgang met hem geweten had, maar niet had willen zien.
Ze maakte zichzelf aan 't schrikken met haar ontdekking doch eenmaal ontdekt
ging rustig die oordeelende stem verder. Neen, zoo lief had hij haar niet, dat haar
leven, haar kinderen voor hem belangrijk waren. Doch hij had het ook te druk, later
kwam die gehechtheid, vanzelf, als ze allen dag voor hem zorgen mocht, als zijn
vrouw getrouwd was met den officier. Onnaspeurlijk, zonder opzettelijke gedachte
stond het huisje weer voor haar in bloei van heesters en struiken; op den landweg
die er langs liep, zag zij hem uit de verte aankomen. Het beeld had zich in zulke vaste
vormen voor haar oogen gesteld, dat het haar een realiteit was geworden, die ergens
moest bestaan.
De gedachte van dit huisje in 't Gooi had hij in haar gewekt en haar was het tot
een symbool geworden van levensvrede en rust.
Waanzinnig was het dat altijd keerende vizioen vast te willen houden. Alles immers
wat hij beloofde, had hij na korter of langer tijd losgelaten. Aan dien jongen Venema
zou ze kunnen vragen naar zijn leven; ineens
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zou die met een paar woorden klaarheid kunnen brengen aan wat in duistere sferen
in haar woelde en wachtte op: licht. Ach, daar was het wantrouwen weer, het
wantrouwen, dat altijd deze liefde begeleid had, het ongeloof dat als een instinct voor
haar uit was gegaan. Ja...... want Frederiks naam...... dien was hij vergeten - was hier
dan de rechtvaardiging van dit instinct. Ze wist het niet, twijfelde toch weer, hijzelf
had toch haar liefde gezocht in telkens dringender brieven, van hem was alles
uitgegaan, tot het laatste initiatief van het huisje buiten, in Laren of Blaricum. Straks
zouden de meest nuchtere woorden van een vreemde helderheid kunnen spreiden
rondom, waar wanden rezen die geen uitgang gaven, geen licht doorlieten. Charles
had vroeger willen praten over hem, haar willen uithooren en vermanen misschien....
daar was de muur gerezen, die afsloot. Rondom waren ze om haar opgetrokken, de
doove wanden waartusschen ze was geraakt zonder licht, zonder lucht. Totdat ze
bijna niet meer leven kon.
Niemand had een klacht over hem van haar gehoord; zijn naam te noemen tegen
een vreemde was reeds een schennis, hun leven was één: hun wezen één.
De voordeurbel ging en in haar angstig beluisteren, of er op dit uur-van-de-post
ook iets in de bus viel, gevoelde Emma in een haar doorvlagende rilling van
afwachting de ironie van haar fantasie-van-eenheid.
En nauwkeurig telde ze uit: vijf weken en twee en halven dag sinds hij den brief
beloofde... of Coba, onstuimig de donkre oogen in 't gore snuitje, hield met ontzag
de deur open want daar gebeurde iets bizonders, waartoe zij met het openzwaaien
der deur meewerkte: een vreemde heer op bezoek.
Emma, bij het binnenkomen van den jongen man, die rechtuit, zonder de minste
aarzeling op haar toetrad als had hij tevoren zijn binnenkomen overdacht, 't welk hij
nu slechts uitvoerde, week schuw en verschrikt terug. En in de beklemming, die haar
overviel, voelde zij, tegelijkertijd met haar weerloosheid tegenover elke
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emotie, de ouwelijkheid die langzamerhand haar deel was geworden: de ontwrichting
harer levensjaren.
Ja, dit was een tijdgenoot van haar, doch hoe jong gebleven in de klank van zijn
stem, de onbevangen uitdrukking van zijn gezicht. Het feit verschrikte haar vluchtig,
joeg het benauwde denken op, dat deze zijn leven gemaakt had en jong bleef en zij
oud en zwak geworden was en in een levensleegte staarde.
Meer onzeker dan ooit in haar gemis aan zelfvertrouwen, hoorde Emma als door
een nevel zijn eerste aanloop-zinnen tot dit onderhoud, waarvan hij zei, dat hij het
aan de kennismaking met haar broer dankte; een onderhoud dat hij veel vroeger
gewenscht had doch waarvoor hij geen aanleiding had kunnen vinden. ‘Ieder is dan
geneigd te wachten op betere omstandigheden, tot men weer eens opnieuw leert, dat
men zijn omstandigheden zelf moet scheppen’.
Mevrouw Holm, ongewend aan anderer gedachtencirkels dan die van haarzelf en
Maurits Kuppers, duizelde het; de regelrechte gevolgtrekking dat Venema met haar
broer kennismaking zou gezocht hebben om haar te leeren kennen, werd door haar
in allen eenvoud over 't hoofd gezien. Doch de nevel, die verlegenheid immer voor
haar optrok, week en haar oogen leken geopend: zoo voluit de vrijmoedige, die hij
toonde, was haar bezoeker niet en van een zakelijk onderhoud scheen nog niet veel
sprake. Doch om zelf gedachten te vormen vond ze geen tijd; een wervelwind van
gevoelens scheen in haar rustige huisje, vervuld van eentonige beelden,
binnengedrongen.
Het leek een klein stukje van een levensloop waarvan Venema al spoedig vertelde,
op een wijze alsof hij aan 't opbiechten was...... ‘en toen jong al naar Amerika
getrokken, omdat mijn vader zich geen zoon kon indenken die niet wilde studeeren.
Want Wageningen en de Handelsschool die mijn vader als polen tegenover Delft en
Leiden stelde, bevielen mij ook al niet. Toen was het mijn moeder, die zeide, dat ik
als kind nooit gekocht
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speelgoed hebben wou, het zelf liefst wilde maken en op de H.B.S. die ik vlug ben
afgeloopen, eigenlijk ook altijd een rare manier van leeren er op had na gehouden:
een soort goochelspel met cijfers met enkel doel om over te gaan en zonder eenigen
studiezin. En toen mijn moeder eindelijk zeide, dat wetenschap en theologie niet aan
mij mochten worden gewaagd, toen was het gewonnen. Want mijn vader was nog
iemand van die uitstervende menschensoort die voor gedachten en idealen, buiten
alle persoonlijke belang, een stuk van hun hart zouden gegeven hebben; iemand die
elks beroepskeus afhankelijk stelde van de vraag, wat een mensch te geven had en
niet, wat hij nemen kon van 't leven.
Hij zweeg ontroerd.
Het hoofd schuin, in luistering geheven, wachtte Emma mede-bewogen doch in
haar ontroering sloop arglistig nieuwsgierigheid want hier werd een leven in al zijn
openheid haar voorgehouden, dat vol was van daden, een leven gansch en al
tegenovergesteld aan het hare en dat haar toch gewoon en bekend voorkwam. Een
plotseling avontuur werd haar dit bezoek, wonderlijk geplaatst in de stille saaiheid
van haar leven.
Dan klonk het weer als uit verre bekende streken...... ‘ja, maar toen kwam de
gesplitstheid: halfheid misschien - misschien ook niet...... u kent zelf de stemming
die een pastorie op een dorp hebben kan. Dat bindt, men wil dat dorp net zoo terug
zien na eenige jaren; de zoon van den timmerman...... de vrachtrijder...... de juffrouw
van den koster; op een dorp is ieder mensch een persoonlijkheid, men wil dat niet te
lang laten vervreemden, je wil terug op een dag, het geldverdienen zet je stop...... je
wilt eenvoudige dingen weer opnieuw beleven...... ja en ik had ook mijn moeder, op
wie ik altijd door zoo'n beetje verliefd was.
Dat heeft heel lang bij me geduurd, eer ik me een vrouw voor mezelf voorstellen
kon, die anders zou zijn dan mijn moeder’.
‘Eigenaardig’, zei Emma, die zich voortdurend te
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onbeduidend voorkwam om dit alles aan te hooren en ook wat onrustig werd bij het
haar geschonken vertrouwen, dat zij nergens mee verdiend had ‘En nu toch al een poosje’ ging haar bezoeker haperend voort, doch stokte. In het
schemerig geworden vertrek, drong van uit de gang Klaartjes stemmetje. In de kamer
zelf werd de stilte van enkele seconden zeer diep. En wat woorden haar niet konden
doen vermoeden, deed deze stilte.
‘Ik heb twee kinderen’, zei Emma Holm als gaf ze een antwoord.
‘Dat weet ik’ zei de jonge man en probeerde zijn onbezorgde stem tot ernst te
dwingen.
‘Voor die kinderen leef ik’, verzekerde Emma.
Haar toon klonk uitdagend.
‘Natuurlijk’, kwam wat ontnuchterend zijn antwoord.
‘'t Liefst zou ik veel meer vertaalwerk hebben, dat ik voor later, voor Frederiks
studie sparen kon’.
Onnoodig zwaarwichtig sprak zij nu toch: dat ventje was immers nog maar een
kleine jongen. Tot hij in een flits als een schrik zichzelf in gedachte toeriep:
afgewezen, je bent afgewezen.
En nu wisten zijn direct beheerschte zenuwen het wachtwoord: niets laten merken.
In zijn teere gevoelens voor haar, en wat overprikkeld, meende hij bovendien zich
door haar de plaats toegewezen van uitgever, als hoedanig hij gevraagd had haar te
bezoeken.
Zenuwen en spieren stonden in zijn magere gezicht gespannen. Natuurlijke
welgezindheid hielp hem zijn uiterlijke vriendelijkheid niet te verliezen.
‘En die boeken, die u vertalen wilt, zal ik uitgeven. Meisjesboeken nietwaar?’
‘Of andere’.
‘Voor de echte roman voel ik zelf meer dan voor die boeken voor het zoogenaamde
jonge meisje’. Zijn mond hield een klein glimlachje vast, toen hij de laatste woorden
uitsprak.
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Emma Holm glimlachte terug. ‘Ze zijn wat conventioneel en daardoor vervelend’,
antwoordde ze; haar toon was zoo ernstig dat ze zijn lichte makkelijke woorden
voelde gedrukt.
‘Ja, juist’ - en nu zag Emma het voorin de oogen glinsterende vriendelijkheidslicht
weer geheel en al terugkomen, dat daar staag verbleef en het meest eigenlijk thuis
scheen te hooren.
‘En die jonge kinderen zouden juist niet alle conventies moeten voelen’, vond
Emma, ‘jeugd moest vrij van vooroordeelen zijn’, ze talmde, ‘maar in de praktijk’
van 't leven gebeurt het juist dat je later als je ouder bent van alles over boord gooit’.
Voor 't eerst sprak ze met vuur en alsof zij een voorproefje gaf nu van haar eigen
levensbiecht.
Verschrikt keek Emma's bezoeker op, hier was dus het punt; hij liet elk weerwoord
varen.
Ja, alles had ze neergegooid, dacht Emma, ook haar moeder-zijn; wat was ze nog
voor moeder die twee laatste jaren......
Plotseling leek het haar, of Venema in haar gedachten kon lezen. Onmiddellijk
begon hij: ‘Voor Kuppers vertaalt u in 't geheel niet meer, u wilde er mee ophouden,
vertelde hij me onlangs.
‘Ik?’ stootte Emma Holm uit. En in zulk een schok viel dat woord uit haar mond,
dat ze meende te wankelen toen ze 't had geuit.
Uit de drift van vermoedens, die beslag legde op al heur denkkracht, redde ze 't
eene instinct, niet te antwoorden, eerst zich te bezinnen, doch langs dat
instinct-van-wijsheid schoof uit onweerhoudbaren aandrang, de vraag: ‘ik zou niet
willen vertalen, zei hij u dàt?’
Nu leek haar beheerschte drift op hem, die daar tegenover haar zat, over te gaan.
Zijn vriendelijk gezicht was versomberd onder den druk der dicht aaneengetrokken
wenkbrauwen. Op de beide jonge gezichten, een oogenblik tevoren nog in
onbezonnen, opgewekt gesprek, viel de diepe schaduw van ontgoocheling en
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verraad...... ‘och!’ zei ten slotte Venema ‘staat het weer zoo met hem’.
Emma zweeg, een vale witheid trok op in haar wangen, kleurde die marmerbleek
als het voorhoofd reeds was, waarlangs het reebruine haar neerboogde. Hijgend
wachtte ze af, nu was het oogenblik gekomen waarop zij zich helderheid verschaffen,
dat ze de muren rond zich verbreken kon. Doch alles in haar verzette zich...... met
een ander over hem spreken...... nooit...... morgen ging ze naar hem toe, naar
Amsterdam.
Zooals een diepe wolkenschaduw vallend over een landschap alle luister daaraan
ontnemen kan, lag het verdere bezoek onder die dreigende wolk.
Venema's zonnige aard verzette zich, worstelde met dit wat hij reeds vermoedde,
nu wist...... die vervloekte parasiet daarginds was het, die zijn vrouw - te goed voor
hem - beloog, die met jonge vrouwen door een of andere oorzaak hulp behoevend
in den Hollandsch-tobberigen levensstrijd, zijn steeds weer keerend nutteloos spel
speelde, misdadig en wreed. Dus hij was het toch...... hier was de oplossing.
Slechts toen Venema afscheid nam - als groote verlichting kwam Klaartje niet
langer door Coba zoet te houden de kamer in - ervoer hij de oude wezensgemeenschap,
die het uiterlijk van deze jonge vrouw onmiddellijk in hem had gewekt.
Ook haar wit gezicht trok los uit zijn verstarring.
Over het krulkopje van 't kind heen reikten ze elkaar de hand als in een verzwegen
verbond en door het waas van ongeweende tranen zag Emma duidelijk en eigenlijk
voor 't eerst zijn onverdorvenheid, zijn goede jeugd.
(Wordt vervolgd).
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Uit de eerste decenniën der N.H.M.
Door Jhr. Mr. H. Smissaert.
Het Besluit, waarbij tot oprichting van de Nederlandsche Handel Maatschappij werd
overgegaan, draagt de dagteekening van 29 Maart 1824. Zoo is dan, enkele dagen
geleden, het honderdjarig bestaan dezer groote organisatie gevierd.
Doel dezer regelen kan niet zijn, de belangwekkende geschiedenis van deze
instelling in een kort bestek na te gaan. Wat ik in het licht zou willen stellen, zijn:
de zeer ‘bijzondere tijdsomstandigheden’, die vóór een eeuw tot de oprichting van
deze maatschappij leidden, het doel, dat men zich daarbij voor oogen stelde, de
middelen die aangewend en de uitkomsten, die aanvankelijk verkregen werden.
Met dit onderzoek begeven wij ons niet alleen in de malaise, die na het
(staatkundig) ‘herstel’ van 1813 ons land teisterde, maar tevens in de sfeer der
denkbeelden, welke den Souvereinen Vorst en zijn ministers vervulden: hun
overtuiging, dat uitredding uit die malaise mogelijk was, indien men slechts door
genoegzaam krachtige kunstmatige middelen ‘het vertier’ bevorderde.
In den considerans van het oprichtingsbesluit wordt, begrijpelijkerwijze, op den
druk der malaise gewezen.
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Sedert mijn komst tot de Regeering, aldus spreekt de Koning, hebben niet al de takken
van den grooten handel de uitbreiding gekregen, waarop werd gehoopt; daardoor
bereikten ook scheepsbouw en reederij, fabrieken en trafieken niet den trap van
voorspoed, waarvoor zij vatbaar zijn; hoofdzakelijk is dit te wijten aan de ‘min
gelukkige wending’ die onze koloniale handel heeft genomen; grootendeels houden
nog slechts vrachten en transporten van Regeeringswege dien handel levendig, maar
ook deze hulp blijkt voor vele handelaren onvoldoende. Redres van dit euvel is niet
te zoeken in uitsluitende verbodstelsels; men zal de vrije vaart voor elke
Nederlandsche en bevriende vlag handhaven. Het aangewezen middel schijnt eene
krachtige en wel bestuurde vereeniging, een maatschappij, waarin ieder kan
deelnemen, die zich bepalen moet tot den handel en de vrachtvaart (voor eigen
rekening of in commissie), die nooit eenig deel zal verkrijgen in zake van bestuur
hier of overzee en die voor haar bedrijf los zal zijn van eenige bemoeienis door den
staat, tegenover dezen zich bevinden zal in dezelfde verhouding als elke andere
naamlooze vennootschap.
Deze opzet was zeker klaar genoeg aangeduid: een ‘toereikend vermogen’ en een
‘gemeenschappelijke arbeid’ zouden de eenige pijlers zijn der groote maatschappij,
welker positie tot het Rijk zou wezen als die van alle zoodanige associaties.
Kon nu, redelijkerwijze, bij het vasthouden aan dien opzet wezenlijke, duurzame,
gezonde ontwikkeling van den verlamden kolonialen handel worden verwacht? Om
het antwoord te vinden, zal men eerst de vraag moeten stellen: waaraan die
verlamming was te wijten.
Een ‘min gelukkige wending’ was voor den staat van den kolonialen handel ten
onzent omstreeks 1820 een vriendelijk, ambtelijk euphemisme. Toen in later jaren
de N(ederlandsche) H(andel) M(aatschappij) door haar machtige positie schier heel
den ‘particulieren handel’ verdrong, lazen spotters in haar initialen het
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vonnis: ‘Niemand Handelt Meer’. Die drie woorden geven den toestand in het eerste
kwart der 19de eeuw vrijwel weer. Wij weten dit o.a. uit het belangwekkend rapport
(opgenomen in Elout's ‘Bijdragen’) van den Heer Muntinghe, die daarnaar een
uitgebreid onderzoek in Noord- en Zuid-Nederland instelde. Algemeen, zoo schreef
hij in 1824, is men van oordeel, dat de handel uit ons rijk op Indië niet meer zonder
verlies is te voeren, tenzij dan dat men het voorrecht heeft van gouvernements
commissiegoederen of troepenverzendingen, waarop groote winsten worden gemaakt
‘ten koste van 's Rijks schatkist’.
Maar waarom was handel zonder verlies onmogelijk? Die handel moest strekken
ter voorziening in de behoeften der inlandsche bevolking aan ‘lijnwaden’, maar in
die voorziening waren anderen, met name de Engelschen, ons verre de baas. Vooreerst
was hun weefnijverheid technisch veel beter geöutilleerd dan de Vlaamsche (Twente
kwam nog in 't geheel niet in aanmerking); bovendien kenden de Engelschen veel
beter dan wij den eigenaardigen smaak der Javanen. Doch er kwam nog een en ander
bij om hun positie te versterken. Engeland zond jaarlijks vele kolonisten, ook
misdadigers, naar Nieuw-Holland; de vandaar terugkeerende schepen zochten overal
retourvrachten en namen die tot elken prijs aan, waardoor zij Nederlandschen schepen,
die uit ‘den Oost’ weerkeerden, eene ondragelijke concurrentie aandeden. En die
quaestie der retourvrachten was van overwegend belang. Door de desorganisatie van
het Indisch muntwezen (het weinige goud en zilver werd door repatrieerende
Chineezen mee naar huis genomen), door de onmogelijkheid van betaling in wissels,
die niet tot voldoende bedragen verkrijgbaar waren, moesten wel de manufacturen
tegen betaling in natura (bij voorkeur koffie) worden verkocht. Vandaar groote vraag
naar dit ‘ruilmiddel’, stijgende prijzen van koffie, die, met de hooge vracht belast,
in Nederland onverkoopbaar was......! Reeds had men beproefd
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door differentieele rechten de uitheemsche lijnwaden aan een ‘dumping’-proces te
onderwerpen, maar dit baatte niet; de voorsprong der Engelschen was uit velerlei
hoofde te groot.
Muntinghe zag dit alles zeer wel in; hij overlegde de zaak met een der heeren De
Smeth (Gentsche fabrikanten) en aanvaardde de, dan ook in zijn rapport neergelegde,
slotsom van een hunner: hier kon alleen baten vereeniging van den handel onder
eene algemeene maatschappij ‘zonder monopolie of eenigen invloed op het politiek
bestuur, doch echter zoodanig ingerigt en met zulke voorregten voorzien, dat de
belangens van den handel door dit ligchaam zoowel met betrekking tot het moederland
als de Indische bezittingen, krachtdadiglijk zouden kunnen worden beschermd en
beveiligd’. Het grootste voorrecht dier nieuwe maatschappij - aldus De Smeth en
met hem Muntinghe - zou zijn ‘beperking van den vreemden handel’. Daaruit zou
dan zoo groote winst te maken zijn, dat men allerlei nijverheidstakken, gelijkelijk in
Noord en Zuid, krachtig zou kunnen steunen, waardoor ‘een nieuwe band van
eensgezindheid en tevredenheid tusschen de beide groote afdeelingen van het Rijk
zoude gelegd worden’. In Gent althans zouden de wevers dit geestdriftig toejuichen
en in Gent maakte men zich sterk, zooveel lijnwaden te leveren, dat geen stuk
Engelsch goed meer op Java of Madura behoefde te worden ingevoerd. In de eerste
jaren zouden de Gentsche katoentjes nog wel eenige procenten duurder zijn dan de
Britsche, maar daarna zou het toenemend vertier de prijzen gelijk maken. In elk geval
was dit doel wel eenig offer waard.
Van dit perspectief leest men niets in het oprichtingsbesluit. De N.H.M. zou een
maatschappij zijn als ieder ander en ook niet in eenige bijzondere verhouding
tegenover den Staat worden geplaatst.
Maar hoe kon zij dan slagen, waar anderen hadden gefaald? Indien beperking van
den vreemden handel de bezwaren zou hebben opgelost. dan zou immers die
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oplossing ook zonder de stichting van een nieuwe handelsmaatschappij bereikt hebben
kunnen worden!
Wij zien dan ook, dat men vrijwel dadelijk gansch andere wegen heeft gevolgd.
En dit verbaast ons niet. Want men was ver verwijderd van de gedachte, dat ook wat
economisch scheef groeit zijn tijd moet hebben om zich te herstellen en dat ook op
dit gebied vaak de beste of eenig-deugdelijke middelen slechts langzaam werken,
terwijl de spoedig werkende niet dan schijnbare of kunstmatige, dus kortstondige
betering brengen kunnen. Men leefde in den tijd van wat ik elders heb genoemd ‘den
geforceerden trek’, het stelsel dat uitging van de gedachte: wanneer maar de Regeering
rechtstreeks of middellijk er haar volle kracht achter zet, dan is tenslotte elke
moeilijkheid wel te overwinnen en levert die overwinning weer nieuwe moeilijkheden
elders op, dan moet men ook die op gelijke wijze uit den weg ruimen.
Bij de toepassing van dat stelsel was de N.H.M. een instrument in handen der
Regeering. En ook dit kan ons niet verwonderen; de feiten leidden daartoe. Wat ons
slechts verbaast, is, dat men zoo langen tijd blind bleef voor de teleurstellende
uitkomsten, waartoe de praktijk dezer bemoeiingen voerde; dat men telkens weer in
dezelfde fouten verviel en die fouten meende te kunnen verbeteren door ze...... feitelijk
te herhalen. Maar wij moeten hierbij bedenken, dat er ook in dingen als deze heerscht
zoo iets als een ‘wet der traagheid’, dat een omkeer van beleid niet licht tot stand
komt, dat het stelsel, hoe gebrekkelijk ook in zijn werking, velen profijt bezorgde
en dus verzet tegen wijziging zeer wel verklaarbaar was, dat heel dit systeem van
rechtstreeksche, allesomvattende zorg voor allerlei belangen samenhing met het
personeel gouvernement, dat eerst de geest des tijds anders moest worden eer gebroken
kon worden met wat zoo goed had gepast in het kader van de vroeger heerschende
opvattingen.
Om met de reeds vermelde ‘katoentjes’ te beginnen, moeten wij erop wijzen, dat
de N.H.M. dadelijk de
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zaak forsch aanpakte. Waren de Nederlandsche invoeren op Java van lijnwaden in
1825 nog slechts beperkt tot een waarde van f 213,061.- en wezen reeds de Engelsche
alleen een cijfer van f 1,384,834.- aan, een jaar later waren deze bedragen: f
1,255.583.- voor Nederland en f 738.186.- voor Engeland. Men kon in Gent c.a.
tevreden zijn! Maar voor de N.H.M. was er geen reden tot tevredenheid, want hoewel
haar importen met 25 % boven de vreemde waren beschermd, leed zij gevoelige
verliezen op dezen handel, zoodat de bedrijfsuitkomsten der nieuwe venootschap
treurig waren......
Maar nu komt de breuk tusschen Noord en Zuid. Dadelijk wordt op Java een
prohibitief recht voor Vlaamsche lijnwaden ingevoerd. Doch vanwaar zal de N.H.M.
nu, uit het Noorden, de manufacturen betrekken? Haar secretaris, Willem de Clercq,
ontmoet toevallig op zijn doorreis in Twente een daar vertoevenden Engelschman,
die hem zegt dat de Achterhoek genoeg katoentjes zal kunnen leveren, als men den
arbeiders maar het gebruik van den ‘snelspoel’ leert. Dadelijk richt de N.H.M. te
Goor een weefschool op, weldra door andere gevolgd; binnenkort heeft de bevolking
zich de nieuwe techniek eigen gemaakt. En nu daagt voor Twente een ongekende
‘boom’-tijd! De N.H.M. koopt er - in haar factory te Nijverdal - lijnwaden van ieder,
die ze haar maar leveren kan. Maar in 1836 reeds loopt dit wild bedrijf vast en
verklaart de N.H.M., dat zij geen nieuwe leveranciers meer aanneemt, ook de orders
aan reeds bestaande fabrieken niet uitbreiden zal. In 1841 ontketent zich eene
algemeene geldcrisis; de N.H.M. brengt haar bestellingen in Twente terug op 60 %,
in 1842 op 40 % der normale hoeveelheid.
Was inmiddels de handel winstgevend geworden? In 1836 was de koloniale
preferentie op 12½ % gezakt; de Britsche mededinging bleef zwaar te dragen. Doch
het was niet langer de N.H.M., die voor deze verliezen opkwam. Buiten de
medewerking der Volksvertegenwoordiging had de Regeering met de N.H.M. overeen-
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komsten gesloten (de zoogenaamde ‘geheime lijnwaadcontracten’); zij kwamen
hierop neer, dat de N.H.M. zich verbond voor eenige millioenen guldens jaarlijks
Twentsche manufacturen te koopen en die op Java te verkoopen; het Rijk zou haar
de onkosten en tot op zekere hoogte de verliezen vergoeden. In een Kabinetsmissive
aan den Koning verklaarde de Minister van Koloniën (Maart 1839) dat van het toen
geldend contract ‘alle kwade kansen voor het Gouvernement zijn’. De N.H.M. verloor
op deze zendingen 18 à 19 % over de factuurwaarde, hoewel de goederen met 12½
% op Java beschermd waren. Zoo weinig was dus de ‘beperking van den vreemden
handel’ geslaagd, dat men met 30 % tegenover den concurrent nog niet zijn rekening
vond.
Contracten van dien aard hebben gegolden, totdat in 1853 de aangelegenheid in
de Tweede Kamer ter sprake kwam. Zoo was dus twintig jaar lang de N.H.M. de
tusschenpersoon geweest, die van Twentsche fabrikanten hun producten kocht om
die op Java van de hand te zetten feitelijk voor rekening der Nederlandsche Regeering,
welke uit 's Rijks schatkist de verliezen (die tonnen 's jaars beliepen) bijpaste. Na
1853 zakt dan ook zienderoogen de belangstelling der N.H.M. in uitzending van
Achterhoeksche lijnwaden naar de koloniën; zij laat dit artikel meer en meer los; de
door haar onderdrukte ‘particuliere handel’ duikt dan aanstonds op en neemt hare
plaats in.
In hoever was dit eigenaardig stelsel van bevordering aan de Twentsche nijverheid
wezenlijk ten goede gekomen? Toen de Directie der N.H.M. door een toeval tot het
inzicht was gekomen, dat zij de Vlaamsche goederen wel door gelijksoortige uit
Twente vervangen kon, mits zij daar de techniek hielp verbeteren, heeft zij met kracht
in die richting gewerkt en zeker moet dit in haar credit worden geboekt. Ook heeft
zij door den geforceerden trek van haar jaarlijksche orders de voortbrenging in
ongekend sterke mate doen stijgen en daarmee den grondslag gelegd voor de
industrialisatie van Twente.
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Maar hoe kunstmatig was heel dit stelsel en zijn werking, hoe louter-uitwendig de
schijnbaar-geweldige ontplooiing; hoe onhoudbaar (op den duur) deze verliesgevende
‘handel’! Men had niet de van ouds bekende oorzaken van achterstand der
Nederlandsche importen weggenomen. De Engelschen kenden den smaak van den
Javaan; de N.H.M. heeft zich niet beijverd den concurrent dien voorsprong te
ontnemen, zij bestelde in Twente uitsluitend de allereenvoudigste soorten van
lijnwaden (calicots, gebleekt of ongebleekt), omdat men die als meest courante
artikelen bij terugloopende markt met minder bezwaar in magazijn kon houden; voor
betere soorten had zij geen emplooi. Zoo drong zij heel de voortbrenging in eene
volstrekt eenzijdige richting, ontwikkelde de fabricage enkel in de breedte, niet in
de diepte. Waartoe zouden de wevers zich op fijnere qualiteiten toeleggen? Die waren
onverkoopbaar, want de N.H.M. nam ze niet af en naast haar duldde zij geen
‘particulieren handel’, welks beteekenis dan ook onder dit régime uiterst gering bleef:
feitelijk had de groote corporatie een volstrekt monopolie.
Toen, omstreeks 1853, een einde kwam aan het stelsel der geheime
lijnwaadcontracten en de N.H.M. niet langer voor haar verliezen op dezen handel
een beroep op den fiscus doen kon, liet zij zoo spoedig als dat mogelijk was Twente
los en het veld vrij voor den particulieren handel, die dadelijk het terrein bezet1). Wat
had in de twintig jaren van ‘bevordering’ de N.H.M. ten bate der katoennijverheid
tot stand gebracht? De bevolking had het gebruik van den snelspoel geleerd; de
voortbrenging was zeer aanmerkelijk uitgebreid, maar de industrie rustte niet op een
gezonden, stevigen grondslag: men werkte alleen voor het groote in- en verkoopbureau
(de factory te Nijverdal); men maakte

1) De aandeden van de N.H.M. en van den particulieren handel in de uitvoeren van manufacturen
naar Indië waren gemiddeld tusschen 1851 en 1855 onderscheidenlijk 60 en 40%; deze
verhouding was tusschen 1856-1860 reeds veranderd in 30 en 70.
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alleen wat dat bureau vroeg: de allereenvoudigste qualiteiten; men had niet zelf
relaties of afzet gezocht; men kende noch de markt noch den handel; men bestond
als industrieel van, voor en door de N.H.M., niet zelfstandig; men deed geen ‘eigen
zaken’; men miste elken prikkel om door verbetering van techniek, fabricage van
meer winstgevende goederen, diepergaande kennis van des verbruikers behoeften,
opsporing van nieuwe afzetgebieden en zooveel meer het bedrijf op te stuwen......
Sterk en krachtig is niet eene nijverheid, die op dergelijken voet werkt. Sterk en
krachtig werd zij eerst daarna, toen de al te gemakkelijke verbinding met het groote
handelslichaam wegviel en het ‘heilige moeten’, het zelf-doen daarvoor in de plaats
trad. Wij zien dàn de energie van Twentsche fabrikanten zich ontplooien, want nu
werkt de scherpe prikkel van de mededinging en nu pakt men zich aan en legt de
grondslagen voor een in vrijheid worstelende industrie.
‘Geforceerde trek’ met teleurstellende uitkomsten is de signatuur van het optreden
der N.H.M. ook op ander gebied in ditzelfde tijdperk.
In 1830 reeds was de N.H.M. ‘agent der Regeering’ geworden; zij zag daarin de
uitkomst uit de moeilijkheden, waaronder zij van hare oprichting af was gebukt
gegaan: het jaar 1831 sloot met een verlies van meer dan 4½ millioen; het
aandeelenkapitaal was teruggebracht van 37 op 24 millioen. Haar beste kans scheen
dus, zich los te maken van de stichtingsacte, niet langer te zijn eene handeldrijvende
organisatie als elke andere, doch wel degelijk tot het gouvernement in zoo nauwe
relatie te treden als...... oorspronkelijk uitgesloten was bij de oprichting der
maatschappij, uitgesloten ook door het Regeerings-Reglement voor Nederl.
Oost-Indië, waarbij immers openbare verkoop van koloniale producten en vrije handel
waren gewaarborgd. Doch ook hier werd de ‘particuliere handel’ ter zijde geschoven,
diens protest voor kennisgeving aangenomen en aan de N.H.
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M. een contractueel monopolie gegeven. Zoo verwierf zij, na voorloopige
overeenkomsten van minder aanbelang, na 1830 het uitsluitend recht tot de levering
en het vervoer van alles, wat de Regeering hier te lande naar de koloniën in den Oost
had over te maken en vice versa.
Natuurlijk kan ik binnen het bestek van dit artikel niet in bijzonderheden de
regelingen nagaan, die vóór en in 1840 op dit stuk door de Regeering en de N.H.M.
zijn tot stand gebracht, noch ook die welke getroffen werd, toen in 1849 de eerste
25 jaren, gedurende welke de groote organisatie gewerkt had, verloopen waren en
waarin de wederzijdsche verhouding ronduit gekenschetst werd als die van principaal
en agent (welke benamingen bij de overeenkomst van 1853 vervangen werden door:
commissie-gever en commissionair). Voldoende is het trouwens, aan de hoofdzaak
te herinneren: de consignatie der voornaamste voortbrengselen van de
gouvernementscultures (koffie, suiker, indigo en specerijen) werd aan de N.H.M.
verzekerd; zij moest die goederen naar het moederland vervoeren en daar verkoopen
(want wegens de mededinging van Engelsche zijde achtte men verkoop ter plaatse
uiterst bezwaarlijk); zij bracht daarvoor haar kosten en commissie-loon in rekening;
het risico was voor den fiscus...... Slechts op dien voet (aldus bleek bij de behandeling
in het Parlement) waren bestuurders der N.H.M. bereid gevonden, een tweede tijdperk
van 25 jaar voor de vennootschap in te gaan.
Haar groote beteekenis ontleende deze consignatieovereenkomst aan de invoering
van het cultuur-stelsel; in zekeren zin maakte de toepassing van dit stelsel voor de
Regeering zoodanige regeling onvermijdelijk; zij zelf beschikte immers niet over
eene organisatie, die in staat was, haar producten aan den man te brengen. Maar het
monopolie liet niet na, de bedenkelijke gevolgen op te leveren, welke nu eenmaal
aan de uitoefening van zulk een uitsluitend recht onafscheidelijk verbonden schijnen.
De N.H.M. had geen wezenlijk eigen belang bij een voor den handel gunstige regeling
van alles wat
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aan de haar opgedragen transacties vastzat; zij had bovendien bij die transacties geene
mededinging te duchten. Daaruit is te verklaren, dat de beroemde ‘koffieveilingen
der N.H.M.’ vooral tot op 1864 waren ingericht op een voet, die aan den koffiehandel
in patria grond gaf tot volkomen rechtmatige grieven. Men denke zich in, hoe dit
toeging: werden aanvankelijk drie veilingen gehouden, weldra slonk dit reeds zoo
lage cijfer op twee: eene in het voorjaar, eene in het najaar. Op elk van die beide
kwam dus zoo ongeveer de helft onder den hamer van alle koffie, die in eenig jaar
te koop zou zijn, d.w.z. honderdduizenden balen werden dan binnen enkele uren aan
den meest biedende verkocht. De handelaar, die een partij bemachtigde, moest
daarmee een half jaar toe en hij moest het risico loopen, dat in den loop van dat half
jaar de prijs zeer sterk daalde beneden dien, waarvoor hij eigenaar was geworden.
Ook moest hij zes maanden lang de kosten dragen, verbonden aan het houden van
den voorraad. Het stelsel was er als op aangelegd, om den koffiehandel te maken tot
een bij uitstek speculatief bedrijf, hetgeen dan ook het geval was, al ontstond de
zoogenaamde ‘makelaars-combinatie’, welke vóór de veiling in onderling overleg
vaststelde hoever men met bieden gaan zou. Bovendien had de N.H.M. het uitgeven
van standaard-monsters geregeld op de weliswaar voor haar gemakkelijkste, doch
voor den gegadigde minst zekere wijze, zoodat de eenmaal gekochte partij binnen
zeer ruime grenzen beter of slechter kon zijn dan het monster deed voorzien. Dit
alles - hoe verbijsterend ons thans zoodanige wijze van ‘handeldrijven’ ook schijne
- bleef in stand, omdat bij de regeling het belang van den tusschenpersoon, den agent,
was ter zijde gesteld. Inmiddels ontwikkelden èn Londen èn Hamburg zich als
koffiemarkten van beteekenis en daar werd de handel niet op zoo stroeve wijze
gedreven; koffie werd een beurs-artikel, welks prijs van dag tot dag wisselde. Doch
het werd 1864, eer de N.H.M. haar regeling in wat vrijgeviger zin wijzigde:
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negen veilingen, kleiner pakkingen, betrouwbaarder monsters. Waarmee men echter
achter de feiten aanliep: als steeds had de handel de voor hem gunstigste plaats
gekozen en die plaats was niet Amsterdam......
Nog op ander gebied, doch in verband met het vervoer van
gouvernements-producten, zien wij de bestuurders der N.H.M. wegen volgen, die
wel tot bedenkelijke toestanden moesten leiden, zoozeer, dat wij ons afvragen of
men dit niet kon voorzien en of men althans, het inziende, niet eerder daarvan had
kunnen terugkomen. De N.H.M. moest het transport van koffie enz. bij voorkeur
doen plaats vinden door schepen, onder Nederlandsche vlag, hier gebouwd, door
landgenooten bemand. Maar onze koopvaardijvloot was deerlijk geslonken, dus
moest zij worden bevorderd. Door hooge vrachten, die de N.H.M. als agent immers
niet deerden. Het middel werkte prachtig, te mooi! Dadelijk ontstond - als in Twente
bij de weverij - een ware ‘boom’-tijd: het was een fortuintje, indien men een schip
had, dat de N.H.M. voor haar koffie-ladingen kon gebruiken; niemand betaalde zoo
hoogen prijs als zij aan den reeder. Wie een nieuw schip van stapel liet loopen, had
daarmee slechts twee reizen voor de N.H.M. te doen en de schuit was ‘vrijgevaren’.
Kon het anders, of de scheepsbouw kwam handen te kort? Families legden ‘botje bij
botje’ om een schip voor de N.H.M. uit te rusten. Was dat schip na een reis
thuisgekomen, men wachtte zich er wel voor, het voor iets anders te bestemmen dan
voor weer zoo'n profijtelijke beurt; in afwachting daarvan werd het opgelegd.
De geschiedenis herhaalt zich: overproductie was het spoedig intredend,
onvermijdelijk gevolg: in 1841 reeds moest de N.H.M. vaststellen, dat zij zich niet
bedienen zou van vaartuigen, die nadien nog zouden worden gebouwd. Zoo ontstond
toen de ‘beurtlijst’ van 300 bodems. Crisis in den scheepsbouw; alle hoop was nu
vervlogen. Straks wijzigde men het stelsel, localiseerde de vloot in vier havens,
waarover de beurten
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verdeeld werden. Toen ook dit niet voldeed, kwam een nieuwe beurtlijst tot stand.
Onder de werking der nog steeds hooge vrachten ging men voort, zijn schip op te
leggen totdat het voor een reis weer in aanmerking kwam. Particuliere koopvaardij
kon tegen de gunstige voorwaarden der N.H.M. niet opbieden en vond dus geen kans
om uit haar verval op te komen. Totdat - eindelijk - de N.H.M. in 1868 overging tot
het stelsel van inschrijving.
Maar hoevele mogelijkheden van gezonde ontwikkeling waren ook op dit gebied
door toepassing van den geforceerden trek te niet gedaan! Hoezeer bleek ook hier,
dat de kunstmatige bevordering wel tot eene expansie in de breedte, niet tot eene in
de diepte leidde! Hoe weerloos stond onze koopvaardij, stonden onze reederijen
tegenover de mededinging uit den vreemde, die toch niet voortdurend uitgebannen
kon worden! Onze vrachtbooten waren voor vervoer van koffie gebouwd: breede en
logge structuur. Bezeildheid kwam niet in aanmerking; het deed er niet toe, of de
reis wat langer duurde en na de thuiskomst moest men toch op de toerbeurt wachten.
Bij den bouw was hoofdzaak, dat de relatief hoogste vracht naar het tarief der N.H.M.
kon worden verkregen. En op wat meer kosten bij den bouw behoefde men niet te
letten: de hooge prijs maakte alles goed. De gezagvoerders kenden niet anders dan
de route Nederland-Oost Indië; op eigen initiatief hunnerzijds was nooit een beroep
gedaan. Ziedaar in enkele trekken een beeld van het materieel en het personeel onzer
handelsvloot toen deze straks van de kunstmatige steunsels beroofd, den strijd moest
opnemen tegen die van vreemde rijken hier en elders. De enquête-commissie van
1874, die een belangwekkend verslag uitbracht over den staat onzer koopvaardij,
heeft daarin wel heel duidelijk doen uitschijnen, hoezeer wij sedert tientallen jaren
ten achter waren geraakt in vergelijking met wat over de grenzen was gepraesteerd
en in welke mate zulks te wijten was aan de werking van het hierboven aangeduid
stelsel van bevordering.
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De herinnering aan deze herhaalde mislukking van goedbedoelde pogingen mag,
dunkt mij, er niet toe leiden den staf te breken over de bestuurders der N.H.M. in dit
tijdperk als waren zij ziende blind en als volhardden zij bij een stelsel, welks
ondeugdelijkheid toch door de uitkomsten klaarblijkelijk werd bewezen. Op den
afstand van tijd mogen wij neiging gevoelen tot eenige verwondering, dat hun ontging
wat ons toch zoo duidelijk is, terwijl zij niettemin waren bekwame mannen. Mij
dunkt, wij moeten allereerst bedenken, dat zij stonden middenin een tijd, waarin
kunstmatige bevordering van handel en nijverheid het algemeen-aanvaard parool
was, de vanzelfsprekende leus voor eene regeering, die zich aan de welvaartsbelangen
liet gelegen liggen. Zeker ontging het menigeen niet - want de macht der feiten wees
in die richting - dat bij de bescherming van die belangen zich zeer ongewenschte
verschijnselen voordeden. Maar hoe menschelijk is het niet, die onwelkome gevolgen
niet te wijten aan het stelsel zelf, doch aan eenigen maatregel, die nu juist niet zoo
werkte als wel was bedoeld, een incidenteele fout, die door wijziging van de regeling
zou worden verbeterd. Het geloof in het stelsel bracht mee, dat men meenen moest,
wat scheef ging door eenig ingrijpen weer recht te kunnen zetten door op andere
wijze in te grijpen.
Maar wij moeten bovendien bedenken, dat ook op economisch gebied de dwaling,
de dwaalleer taai van constitutie is; het is nu eenmaal uiterst bezwaarlijk, den boeg
te wenden, een nieuwen koers te gaan volgen. Veelal wordt een besluit daartoe niet
genomen, dan nadat de fouten zich hebben opgestapeld, de mislukking ontwijfelbaar
vaststaat, de openbare meening dat heeft leeren inzien en is gaan beseffen, dat
volharden in die lijn is te loopen met het hoofd tegen een muur. Eerst dan treedt de
reactie, de tegenwerking in. De vaderlijke zorg der regeering, die allerlei belangen
door diepingrijpende overheidsinmenging wil bevorderen, wordt dan verlaten; de
leus wordt dan: ‘laisser-faire; laisser-
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passer’ of, zooals de enquête-commissie van 1874 haar formuleerde: het
reedersbedrijf, de scheepsbouw, de handel kunnen slechts dan de gewenschte kracht
en bloei verkrijgen, wanneer de staat hen geheel vrij laat ontwikkelen, geene
belemmeringen aan hen in den weg legt, bestaande hinderpalen opruimt...... En nu
wordt de nieuwe leus aanvaard, consequent toegepast, totdat ook die toepassing
twijfel wekt aan het richtige van dezen koers en opnieuw eene reactie zich doet
gevoelen. Zoo slingeren wij voortdurend tusschen twee polen en verwonderen ons
voortdurend, als wij den boeg omwenden, dat onze voorgangers niet eerder hebben
ingezien hoe verkeerd de door hen gevolgde koers toch wel was.
Het is, naar mij wil schijnen, zaak, liefst niet te hard te oordeelen over economische
dwalingen, waarin aanvankelijk de bestuurders der N.H.M. zijn vervallen. ‘Es irrt
der Mensch, solang er strebt’ en ook op economisch gebied begaat elk
menschengeslacht zijn eigen domheden. Zijn er - achteraf beschouwd - niet vele
dingen, die wij ten onzent b.v. sedert 1914 beter in 't geheel niet of gansch anders
gedaan hadden? Hebben wij in oorlogstijd geen economische dwalingen begaan? En
daarna ons niet vergist? Schijnwelvaart aangezien voor het welkom teeken van
blijvend herstel? Onze staatshuishouding ingericht op veel te duren en weelderigen
trant? Door zwaren druk van belastingen de meer dan ooit noodige kapitaalvorming
belemmerd? Zóó geleefd, als volk, dat thans bezuiniging en versobering onafwijsbare
eisch is? En zien wij nu dan ook dien eisch vervuld? Wenden wij reeds den boeg,
nu wij tot de noodzaak daarvan door de macht der feiten worden gedwongen? Wie
later, op den afstand van tijd, overweegt, wat in de laatste tien jaar ten onzent door
Regeering, Parlement en volk is gedaan en nagelaten, zal hij zich niet verwonderen
èn over den verkeerden weg, dien wij insloegen, èn over de hardnekkigheid, waarmede
wij dien bleven volgen, èn over de traagheid, waarmede wij besloten daarvan terug
te keeren?
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Mijn doel was dus niet, kortzichtigheid te verwijten aan hen, die aansprakelijk waren
voor den gang van zaken in de hier beschouwde decenniën der vorige eeuw. Ook de
leiders der N.H.M. volgden de richting, die in deze jaren als de juiste door de
gezaghebbenden en aansprakelijken werd aangewezen. Bij het volgen van die richting
hielden zij de belangen in het oog van het handelslichaam, aan het hoofd waarvan
zij waren geplaatst. Die na hen deze plaats hebben bezet, konden, meer en meer
bevrijd van de banden der agentuur, de ontwikkeling van de groote handelsorganisatie
leiden in banen van vrijheid en zelfstandigheid en aldus aan den bloei der N.H.M.
een hechteren grondslag verzekeren. Maar niet die latere ontwikkeling is hier aan de
orde, hoe belangwekkend en leerrijk zij in menigerlei opzicht ook wezen moge.
Waartoe dan uit de eerste decenniën de herinnering opgehaald aan proeven van
geforceerden trek, aan goedbedoelde pogingen, die niet tot gezonde ontplooiing van
handel en bedrijf leidden? Ten deele ter wille der actualiteit. Maar ook, omdat mede
van zoodanige herinneringen Sallustius' woord geldt: ‘magno usui est memoria rerum
gestarum’. Want wel slingeren wij in economicis van pool tot pool, neigen wij tot
scherpe reactie als wij de fouten eener te ver doorgevoerde actie hebben leeren
onderkennen, waarna wij ook die reactie gaan overdrijven, totdat opnieuw de wal
het schip keert; wel schijnen wij aldus voortdurend niet anders dan door vallen en
opstaan vooruit te kunnen komen. Maar wij moeten toch hopen, dat de kennisneming
van vroegere misslagen voor ons niet nutteloos is en dat wij daardoor althans die
klippen zullen leeren te mijden, waarop de goede bedoelingen van die ons
voorafgingen zijn gestrand. Want als die lessen ons niet baten, hoe zullen wij dan
ooit inderdaad, zelfs waar wij falen, wezenlijken vooruitgang mogen verwachten?
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Zedelijke norm.
Een hoofdstuk van idealistische zedeleer.
Door Dr. J.D. Bierens de Haan.
Zedelijkheid is menschelijk streven geïdealiseerd. Onder ‘streven’ is te verstaan niet
het bestreven van eenig doeleinde, ver weg gelegen of dicht nabij; streven is onze
emotioneele natuur in zichzelf en in vollen omvang: gevoelen, willen, verlangen.
Idealiseering van het streven is niet polijsting tot fatsoenlijkheid (al is het onfatsoen
geen deugd); niet bruikbaarheid door aanpassing aan de omgeving, wat Spencer voor
zedelijkheid acht; evenmin onderworpenheid aan eenige lastgeving van waar ook,
zooals de heteronome moraal van ons vraagt. Idealiseering is hervorming van het
streven uit den geest in ons en volgens de wet des Geestes. Idealiseering is
vergeestelijking: de geest adelt.
Zedelijkheid is mogelijk doordat de praktische rede aan ons streven de Idee
voorhoudt. De theoretische rede kent de Idee als Wereldgrond, die tegelijk grond is
in ons. Waar is het Goddelijke niet? De Idee-in-ons is idee der menschelijkheid, en
elke mensch is mensch door de Idee, die in hem is persoon geworden. De praktische
rede kent de Idee, doch niet op de wijze der theoretische, evenmin als de ruiter zijn
paard kent op de manier der wetenschap. Zij kent de aanwending der Idee voor
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het streven, waardoor dit in ideëele richting gaat. De praktische rede kent de Idee
niet als idee (grond van werkelijkheid), maar als norm (richtsnoer). Daarin ligt haar
macht en uitwerking, haar zedelijk vermogen. Het weten van Norm omspant niet
mede den vollen inhoud van het zedelijk bewustzijn; wie Norm weet, weet nog niet
zedelijk onderscheid, roeping, ideaal, kent nog niet de overwinning over de
zinnelijkheid; maar hij heeft de wortel van dit alles. Norm-weten is wortel van zedelijk
bewustzijn. Denk het normweten weg en er blijft van de zedelijkheid niets waardevols
over; zij wordt tot polijsting, bruikbaarheid of onderworpenheid aan lastgevingen.
Weet norm, wees norm-bewuste mensch, erken norm als beginsel van levensrichting
en gij hebt zedelijkheid, levende, werkzame, werkelijke zedelijkheid; gij zijt
menschwaardige mensch en geen objekt, door de omstandigheden gekneed, door uw
grootvader, vader en moeder, door uw neven en nichten, schoolmeesters,
medescholieren, vakgenooten, tijd en gelegenheid gemodelleerde menschenzaak.
Het bewustzijn van Norm is inderdaad aller zedelijkheid wortel; zuiver apriori van
het zedelijk bewustzijn; algemeene voorwaarde tot zedelijke echtheid. Niet van de
zedelijke onderscheiding alleen is norm het beginsel, zooals vaak gemeend wordt.
Inderdaad is de ‘kennis des goeds en des kwaads’ een vrucht van het norm-besef;
maar niet de eenige. Al is onderscheiding de methode van het zedelijk bewustzijn,
dan omvat zedelijkheid toch meer dan de methode: besef van roeping, ideaalstelling,
vestiging van edele gezindheid behooren eveneens daartoe.
Erkenning van Norm is een erkenning door de praktische rede en niet door de
theoretische. Zij geschiedt niet op de wijze van begrip, maar der intuïtie, geïmpliceerd
in de handelingen van het zedelijk bewustzijn: ideaalstelling, onderscheiding van
goed en kwaad enz.
Ook de theoretische rede heeft haar wortel in een apriorische erkenning van de
Idee als Volstrekte Algemeenheid. Alle weten gaat van deze erkenning uit en is
daarvan
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de theoretische verwerkelijking, zoodat de menschelijke kennis niet een verzameling
van weetbaarheden uitmaakt, doch zich richt op systeem en innerlijken samenhang.
De ééne apriorische erkenning is daarvan de algemeene grond; de theoretische rede
in al zijn werkzaamheden is in haar geworteld.
De erkenning van Norm nu als wortel van de praktische rede is niet onafhankelijk
van den theoretischen wortel. Norm is de Idee zooals zij in de praktische rede geldt.
De mensch heeft in zijn theoretische erkenning van de Idee tegelijk het algemeene
beginsel zijner levensleiding, daar deze erkenning door de praktische rede wordt
overgenomen. Dezelfde Idee-erkenning, die aan de theoretische rede eigen is, neemt
in de praktische rede de gestalte des norm-wetens aan. De afhankelijkheid der
zedelijkheid van de redelijkheid blijkt hier ten overvloede. Zij is hetzelfde in andere
aanwending. Idee-erkenning aangewend voor het menschelijk streven. In halfredelijk
theologisch beeld overgedragen: de theoretische rede kent God als wereldgrond, en
deze zelfde Wereldgrond verwerft voor onze praktische rede het karakter van zedelijk
Wetgever. Heeft nu de praktische rede haar norm-besef niet als eigen vinding,
onafhankelijk van de theoretische - dan wordt dus de Idee in het zedelijk bewustzijn
niet als Idee, maar als Norm geweten. Dit is een travestie door de praktische rede,
daar slechts in deze gestalte de Idee voor onze strevende natuur kan gelden en op
haar werken kan.
Norm is Behooren. De Idee, als Idee in ons, verkleedt zich in de gestalte des
Behoorens. De mensch heeft als wortel van alle zedelijk bewustzijn de origineele en
apriorische erkenning des behoorens, waarmee hij zijn eigene levensleiding in handen
neemt. Dit weten des Behoorens is weten van het Goede, dat een weten is van nog
niets bizonders of bepaalds, een weten zonder inhoud. Het is bloot formeele erkenning,
waarin alsnog niets wordt toegestemd of afgekeurd. Op deze wijze van algemeenheid
zijn wij met een kennis van het Goede toegerust, zonder
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welke toerusting er van geen zedelijkheid in het leven zou sprake zijn. Bij de
opvoeding baseeren wij daarop, en wij zouden opvoeding in het geheel niet mogelijk
achten, zoo wij niet bij de anderen deze aanwezige kennis veronderstelden. De mensch
wordt daarmee niet ‘van nature goed’ zooals Rousseau meent, evenmin als hij van
nature slecht is, zooals Calvijn vermoedt. Hij is redelijk wezen, d.i. in de Idee
gegronde individualiteit: dieper en wezenlijker dan met de begrippen goed en slecht
is uitgedrukt, die alleen voor zijn levensleiding beteekenis hebben.
De norm-erkenning is voorwaarde tot een zedelijke bewustheid, zoodat wij haar
konstateeren als eerste en grondleggende element, nu wij het begrip van een zedelijk
bewustzijn opbouwen. Het is te dezen opzichte van geen belang om op te merken,
dat er toch wel menschen zijn, die bij zichzelf geen Norm erkennen, of van een
norm-erkenning zich niets bewust zijn. Wij zouden hier een psychologisch vraagstuk
aanroeren, terwijl wij inderdaad handelen over de logika van het zedelijk bewustzijn,
d.i. over het innerlijk verband zijner saamstellende elementen. Maar het
psychologische vraagstuk is op het logische gebouwd, vandaar deze opmerking: het
is mogelijk dat een mensch geen normbesef heeft. Wij spreken alsdan van moral
insanity, den Engelschen term gebruikend omdat Nederlandsche vertaling te rauw
klinkt. Men zou kunnen zeggen: idiotie op zedelijk gebied. In de geschiedenis der
pathologie is deze afwijking een bekend verschijnsel. Toch is het niet zeker, dat zij
in volstrekte mate bestaanbaar is, en of de afwezigheid van bepaalde inhouden voor
het normbesef wel een afwezigheid van het norm-besef zelf beduidt. Zeker kan ik
slechts bij iemand norm-besef konstateeren, zoo hij daaraan een bepaalden inhoud
geeft; bijv. zoo hij ontrouw afkeurt of mildheid prijst, maar het ware ook denkbaar,
dat geen inhoud hoe ook door een mensch werd goed-gekeurd en dat toch de
goedkeuring als bloot formeel feit, aan zijn bewustzijn
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eigen ware. Anders zou zich voordoen dat de theoretische rede bloot theoretisch
bleef zonder overgang in de praktische. De mensch zonder norm-besef ware niet
mensch doch onmensch, en onmensch is beneden-mensch of over-mensch: dier of
god. Op het (psychologisch gezegd) bezit van het norm-besef berust onze zedelijke
gezondheid.
Nu is Norm als zoodanig niets werkelijks. Idee is beginsel van werkelijkheid. Idee
is het Ware der werkelijkheid, maar Norm is Idee, zooals deze in der menschen
praktische rede geldt. Onze theoretische rede veronderstelt de Idee als het ware van
de wereld en als datgene dat in ons denkt. Ditzelfde nu wordt in de praktische rede
omgezet tot Norm; het menschelijk bewustzijn steunt op de Idee, de Norm steunt op
het menschelijk bewustzijn. M.a.w. dat Idee als norm beseft wordt ligt aan de
praktische rede, niet aan de Idee-zelf.
Daarom is het een dwaling van het Israëlitisch denken om de Norm op den
wereldtroon te plaatsen. Deze hypostase is onwijsgeerig. In het Oude Testament is
Jahve goddelijk Wetgever, Norm en Drager van het gezag, Voerder van het zwaard
der gerechtigheid en Ontsluiter van het wetboek der zederegels. Dit alles is produkt
eener in dienst van het zedelijke bewustzijn getreden verbeeldingskracht. Het is
onloochenbaar dat de leer van de Norm als ware zij een substantieele Godswil,
bovenmenschelijk, paedagogische waarde heeft. Het normbesef schijnt voor kinderen,
barbaren en andere onmondigen pas van kracht door een substantialiseering. Slechts
de hypostase kan dreigen en bedreiging is een wenk tot inkeer. Tegenover de
natuurreligies, die zoo sterke verleiding uitoefenen, moest de Mozaïsche religie wel
dit masker voorhouden; - inderdaad een masker, want de oorspronkelijke wetgever
of geschiedschrijver moet zich bewust geweest zijn dat hij maar inkleeding gaf.
Trouwens zoo er van zedelijke genialiteit sprake is, dan komt deze aanduiding aan
den stichter der Mozaïsche zede-religie toe. Toch is de gedachte van de tronende
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Norm onwijsgeerig, omdat er slechts innerlijke norm is, d.i. geldend norm-besef:
wortel van het zedelijk bewustzijn zelf.
Het norm-weten als wortel van zedelijk bewustzijn blijkt in ieders menschen eigen
zedelijkheid, en blijkt voorbeeldig in zedelijke heroën op het oogenblik hunner
zedelijke heldhaftigheid. Geen voorbeeld is hier zoo sprekend als dat van Sokrates
voor de Atheensche rechters: Sokrates kent grooter heil dan zijn leven; wanneer hij
de keus heeft tusschen gebruikelijke redemiddelen, die het succes des aangeklaagden
verzekeren, èn het spreken uit goddelijke roeping, waarbij het onheil van zijn
doodvonnis te wachten staat, kiest hij zonder aarzeling het laatste; ‘ik zal den god
meer gehoorzamen dan u’ (Apologie c. 17) zoo spreekt hij zijn rechters toe. In
Sokrates staat iemand voor zijn rechters die eigen lot in handen heeft. Dat hij bij
deze bestiering kiest voor zedelijke rechtheid, bewijst in hoogen graad de
aanwezigheid van Norm-besef en beteekent, zoo wij van het psychologisch geval
afzien en de zaak logisch, d.i. in haar algemeenheid doordenken, het Norm-besef als
wortel voor de zedelijkheid van het streven. Een verwant geval in de nieuwere
geschiedenis is dat van Luther op den rijksdag van Worms, die tegenover de
verzamelde Rijksvorsten uitspreekt: ik kan niet anders, terwijl hij met deze spreuk
alle gevaren op zijn hoofd verzamelt. Hij is door niemand gedwongen zoo te spreken;
integendeel: alle verzamelde leden van den Rijksdag wenschen een herroeping; met
een hoffelijk woord tot den keizer zou hij eigen rust, veiligheid en eer gered hebben.
Maar zijn andere handelwijze, het gebonden-zijn aan innerlijke waarheid, bewijst
de kracht van het Norm-besef.
Norm-besef is geweten - indien onder dezen term niets bizonders verstaan wordt,
niet een stem van God als ander wezen in ons bewustzijn, niet een bepaald gevoel
of een vermogen van zelfbeoordeeling, niet een praktisch syllogisme, niet een
aanklager of innerlijke
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verwijter die in ons gemoed zijn zetel heeft1). Geweten beteekent een weten, dat van
niets bizonders weet, een intuïtieve erkenning, die in alle zedelijkheid tot gelding
komt. Aldus opgevat kan het norm-besef geweten genoemd worden. De overwegend
negatieve beteekenis, die in het populaire spraakgebruik aan den term geweten eigen
is, (geweten als schuldgevoel en schenker van wroeging), is daarbij uitgezuiverd.
Een gewetensvol mensch trouwens, is niet iemand, die bizonderlijk met wroeging
gekweld wordt, maar is een mensch die zich van het rechte bewust is.
Het norm-besef heeft nu als zijn zuivere funktie niet... beoordeeling, maar aanwijzing
van de ware levensrichting. Het zedelijk bewustzijn heeft aanwijzend karakter.
Niet van beoordeeling. Het beoordeelen is niet rechtstreeksche, maar indirekte
funktie van het norm-besef, tweedehandsfunktie. Beoordeeling bedoeld als
zelf-beoordeeling, want zedelijke beoordeeling van andere handelingen, motieven
en karakters valt geheel buiten de roeping van het zedelijk bewustzijn, zooals wij in
een vorig artikel betoogden. De beoordeeling van anderen kan redelijkerwijze niet
meer inhouden dan een karakteristiek, een poging om het andere wezen te kennen
en in zeker licht te plaatsen. Voor de levenspraktijk (d.i. niet voor de praktische rede!)
blijft deze beoordeeling van nut, maar zij is dan meer een uiting van ons gevoel van
sympathie of antipathie, dan een redelijke waardebepaling. Voor de praktijk echter
heeft deze beoordeeling uit het oogpunt der sympathie haar beteekenis en voor haar
alleen.
Dat nu ook de zelfbeoordeeling niet de eerste funktie des gewetens kan zijn, blijkt
uit het begrip zelf der zedelijkheid. Immers zedelijkheid is verwerkelijking der Idee
in ons streven; haar taak is dus in eerste plaats leiding geven, aanwijzing geven aan
het streven, hoe

1) Verg. Wilhelm Wundt, Ethik (Stuttgart 1886) S. 413 vvg.
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het een verwerkelijking der Idee in ons zijn kan. De mensch behoeft voor zijn streven
leiding. Hij vraagt hoe hij moet gezind zijn. Dat en niets anders is de beteekenis van
het zedelijk bewustzijn, dat wij daaraan leiding hebben en niet zonder gids zijn. Wat
voor den jongen Tobias de engel Gabriel is, die hem op den weg van Nineve naar
Ecbatana geleidt, is voor iederen mensch juist zijn Norm-besef, deze aanwijzer der
levensrichting.
Eerst in tweede plaats is de zelfbeoordeeling van belang. Het norm-besef in zijn
funktie van aanwijzing ziet vooruit, maar de zelfbeoordeeling ziet terug, naar
aanleiding van bizondere zielsgebeuring, tot de oorzaak van deze. Wiens zedelijk
bewustzijn vooral zelf-beoordeelend werkt, hij wordt een mensch van skrupules,
wroegingen, vraagstellingen, onzekerheden, zelfverwijten, zelf-korrigeering, een
mensch in wien het zelfvertrouwen ontbreekt en wiens streven geen innerlijke vrijheid
heeft, doch gestoord wordt door de voortdurende interventie van het skrupuleus
geweten, dat bij alle spontaneïteit zich afvraagt of deze wel de goede was. Zij is in
de geschiedenis der ethische religie een bekend ziekte-verschijnsel, deze zedelijke
zelfkritiek, waarbij de mensch te veel gewicht hecht aan zijn feitelijke zielstoestand
en zich afvraagt, of hij toen niet egoistisch en gisteren niet overmoedig, en heden
morgen niet zinnelijk gezind was. Meestentijds was het de piëtistische opvatting dat
de mensch zijn toekomstige zaligheid verdienen of verbeuren kan, welke deze neiging
tot zelfbeoordeeling wakker riep, en daarmede het zedelijk bewustzijn misleidde.
Zedelijke gezondheid verkwijnt daarbij. Het is een verkeerde wending der zedelijkheid
om te doen wat aan de psychologie geoorloofd is: eigen neigingsleven te bezien
onder de loupe of te wegen op een goudschaal. Het zonde- en schuldbesef der
Christelijke ethiek, waarvan ook redelijker uitleg mogelijk is, hoewel bij de meesten
dogma gebleven, werkt veelal als zedelijk misverstand in de geloovige verbeelding.
Er zijn liber-
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tijnsche gewetens, die zich van alle zelfkritiek onthouden, maar ook skrupuleuze,
die aan hun zelfonderzoek vergaan. Zij leven zonder groote gedachte en komen niet
verder dan het overwegen van eigen gemoedstoestand - gelijk er in het redelijke
menschen zijn, die bij zichzelf de verzekerdheid verstoren door een voortdurende
kritiek, en nooit de algemeene strekking der gedachte, maar slechts de betrekkelijkheid
en aanvechtbaarheid daarvan in het oog vatten.
Het weten van norm is dus niet een beginsel van beoordeeling: het is een beginsel
der aanwijzing van de ware richting van het streven. Zedelijkheid is zedelijkheid
van streven, en het streven omvat de som der gevoelens en neigingen, des menschen
spontane natuur in haar geheel. Deze op zichzelf is een richtinglooze massa, en om
tot de verwerkelijking der Idee van dienst te zijn moet deze spontaneïteit gericht
worden. Richting is richting in het algemeen. Het zedelijke bestaat hierin dat ons
streven richting heeft in het algemeen, richting der algemeenheid, d.w.z. niet hierin
dat elke neiging op zichzelf en afzonderlijk zekere richting vertoont, maar hierin dat
het gezamenlijk onzer neigingen, d.i. ons leven in het algemeen een richting vertoont:
de richting tot het ideaal.
Dit punt is van belang, omdat hier opnieuw de onjuistheid blijkt van zedelijke
skrupuleusheid. In het zedelijke gaat het om hoofdlijn en levenshouding, omdat
slechts in het groot gezien sprake is van richting; een neiging op zichzelf en
afzonderlijk gedacht, is uit het verband van richting losgemaakt en is noch goed noch
kwaad. Mijn aandoeningen elk afzonderlijk kunnen niet zedelijk gericht worden: of
mijn streven in zijn geheel zedelijke waarachtigheid heeft, daarop komt het aan.
D.w.z. of onze domineerende strevingen, gevoelens, neigingen bewegen in de richting
des ideaals of niet. Wie één deugd bezit, bezit alle deugden zegt Meester Eckart in
een zijner vertoogen, maar de apostel Jacobus leert dat wie tegen één gebod zondigt,
tegen alle gezondigd heeft.
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Het onderscheid van zedelijkheidsbegrip is treffend. De een wil dat in het leven
richting zij; richting in het algemeen en acht hierin het ware der zedelijkheid te
bestaan. Zoo hij bij een mensch één deugd ontdekt, weet hij dat dit leven aan het
bezit van richting, d.i. van zedelijke waarachtigheid, niet vreemd is. De ander weet
van dit algemeene niet en verwijlt dus bij de afzonderlijkheden: elke neiging moet
in orde zijn; is een van deze berispelijk, zoo acht hij alles in wanorde. Het skrupuleuze
geweten is met deze opvatting eens. Zij is onjuist, omdat het begrip van richting niet
anders gelden kan dan over het geheel des gebieds der neigingen. Het zedelijke is
van beteekenis voor de houding des gemoeds in het algemeen: welke innerlijke
gestalte wij hebben. Het ware zeer wel denkbaar, dat iemands neigingen elk
afzonderlijk onberispelijk waren, en dat toch zijn innerlijk leven, in het geheel
genomen, is zonder ideaal. De bekrompen en voorzichtige braafheid vertoont
dergelijke figuur. Heroïsche zedelijkheid is anders.
Zoo is dus het norm-weten beginsel der aanwijzing van richting. Dit is noodig,
zal in ons streven de Idee zich verwerkelijken. Door richting te weten, wordt de chaos
der gevoelens geordend, en aan zijn spontane willekeurigheid ontheven. De beteekenis
van dit richtinggeven springt nog meer in het oog, wanneer wij bedenken, dat
neigingen voornemens zijn. Het streven, in neigingen bestaande, is verbonden aan
voorstelling en gedachte; elke neiging is neiging tot iets en gevoel is gevoel voor
iets, zooals er geen liefde is, die niet een voorgestelde persoon of zaak betreft. Streven
als streven naar het voorgestelde, is voornemen, zoodat onze zedelijkheid in
voornemens bestaat. Wat gij u voorneemt, daarin blijkt uw hart. Deze voornemens
zijn innerlijk van aard en betreffen onze eigen houding in het leven en onze
verhouding tot de werkelijkheid. Het is niet waar dat met goede voornemens de weg
ter hel geplaveid is: hij is geplaveid met zwakke en onbepaalde voornemens. Er zijn
voornemens in allen graad van sterkte en van waarde.
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Streven, in voorstelling en gedachte uitgedrukt, is menschelijk voornemen en dit
behoeft leiding, d.i. het behoeft gericht te worden.
Het norm-weten is een beginsel des richtens voor onze voornemens. Dit begrip van
de grondfunktie der zedelijkheid, stellen wij dus tegenover de meer gangbare
opvatting, dat het norm-weten een beginsel is der zedelijke beoordeeling. In het
laatste geval ware het een beginsel der onderscheiding van goed en kwaad, waarmee
dan bedoeld is, dat niet slechts deze onderscheiding zijn grond heeft in het
norm-weten, maar dat dit laatste geen andere werking heeft dan juist deze
onderscheiding. Norm is beginsel des onderscheids, wordt gewoonlijk verzekerd,
alsof norm ware, dat er onderscheiden wordt. Nu is er slechts feitelijke, aktueele
zedelijkheid door middel van de tegenstelling (onderscheiding). Maar het tegenstellen
als zoodanig is een vinding niet van het zedelijke, maar van het redelijke bewustzijn,
en is bij het zedelijke van het redelijke geleend. De tegenstelling ligt in de wereldorde
zelve (Idee, die zich tegenstelt; Idee geworden tot chaos, blinde natuur,
menigvuldigheid) krachtens de redelijkheid der wereld-orde, die dialektisch is
gebouwd en tegenstelling insluit. In des menschen redelijk bewustzijn weerklinkt de
tegenstelling der wereldorde als van zinnelijkheid en geestelijkheid des denkens, het
alogische en het logische. Het zedelijk bewustzijn heeft zijn weten van tegenstelling
vanwege de redelijkheid. Het schijnt anders, en het zal aan menschen, wier gansche
bewustzijnsleven zedelijk georiënteerd is steeds anders schijnen. Voor hen zal het
zondebesef (besef der tegenstelling van kwaad en goed) zijn en blijven het kardinale
levensfeit. Zij zullen zich op grond hiervan voor de diepere zedelijke naturen houden.
Dit is hun zaak. Deze zedelijkheids-verzwaring is een overstag-raken van het leven
naar de ééne zijde, onwijsgeerig, omdat de ware verhoudingen uit het oog verloren
worden, daar het begrip der perspektief ontbreekt. Zij is niet religieus gerecht-
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vaardigd, daar de religieus-mystischen, die in religie de zuiveren zijn, juist deze
overschatting van het zedelijke overwonnen hebben. Is nu voor de niet redelijk maar
zedelijk georiënteerden het norm-weten beginsel van onderscheid ng, dan is voor de
niet zedelijk, maar redelijk georiënteerden het norm-weten anders: het is beginsel
van richting-wijzen. Al mag onderscheiding de weg zijn, waarlangs het norm-weten
tot uitvoering komt - de methode der zedelijke levensvoering - dan is deze toch
mogelijk doordat in den grond der zedelijkheid ligt een weten van norm als weten
van richting-in-het algemeen, waarbij niet onderscheid geweten wordt, maar richtpunt:
in den grond van het zedelijk bewustzijn weten wij de identiteit der Idee in het leven,
d.i. de idealiteit en wij hebben bij ons streven idealiteit voor den geest. Hij is een
zedelijke mensch, die voor zijn streven de idealiteit bevroedt en in haar het richtsnoer
zijner innerlijke gedraging bezit. Eerst door idealiteit te weten, en ten gevolge hiervan,
zal een weten des onderscheids mogelijk zijn; maar het weten der idealiteit als richting
des levens in-het-algemeen is niet een weten des onderscheids maar een weten van
de Idee als Idee aan het streven vóór-gesteld.
Het weten van richting, is weten van richting in het algemeen; leiding. Het
norm-weten, deze funktie hebbend, is gids en genius. Juist dit richting-weten
-in-het-algemeen is menschwaardig: het dierlijk richting-weten is weten van richting
in het bizonder: het dier weet de richting naar zijn kooi, zijn hol, zijn nest. Vogel,
roofdier, insekt hebben dit scherpe richtingsvermogen, dat hun tot niets anders dienstig
is dan om het uitgangspunt terug te vinden. Hun richting-weten is een oogenblikkelijk
richting weten: nu rechts, hier links: daaraan ontbreekt vergezicht; het is zekerheid
van het oogenblik. Dit oriëntatie-vermogen is leidend instinkt, geen leidende intuïtie.
Richting in de plaatselijke ruimte op de manier der dierlijkheid is
richting-in-het-bizonder. Het norm-
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weten is vergelijkbaar bij het kompas, dat onder alle omstandigheden en in alle
situaties één en dezelfde richting wijst: naar het magnetisch Noorden. Het weten der
Norm is voor het leven een weten van de ideale richting, die richting-in-het-algemeen
voor het leven is.
De waarde juist hiervan blijkt bij de overweging dat het streven, waarvoor de
richting geldt, niet iets bestaands is, als een zeebaan die alreeds voor ons vaartuig
gereed ligt. Wijzelf brengen het voort; en scheppen het nieuw: de afkeer of voorliefde,
de wensch, hoop vrees, sympathie, antipathie, liefde of weerzin waarvoor ik richting
behoef zullen aanstonds in mijn gemoed opsteken, naar aanleiding van situaties,
waarin ik mij op dit oogenblik nog niet bevind. Zoo is noodig bij de spontane
voortbrengst dezer strevingen een beginsel te hebben van vooruitzicht, opdat te gelijk
met de opwelling een innerlijke macht voorhanden zij, die daaraan leiding geeft.
Slechts richting-in-het-algemeen, idealiteit, te weten voldoet aan dezen nood - zooals
het kompas ten allen tijde waarde heeft, omdat het in elk bizonder geval hetzelfde
duidt. Ook het zedelijk bewustzijn heeft de duiding van hetzelfde: de richting der
Idee. Het norm-weten aldus funktioneerend vermag in het aanstonds opwellend
streven mee te werken en zoozeer onze domineerende neigingen aan te wenden dat
zij het karakter der idealiteit bezitten. Op deze wijze verwerkelijkt zich de Idee in
het menschelijk streven. Ons norm-weten is wortel dezer verwerkelijking.
Norm is niet normen. Norm is een enkelvoud-begrip, dat niet in het meervoud kan
worden gebracht. Norm is het volstrekt-zedelijk apriori, aan geen ervaring ontleend
noch daaraan zijn gelding dankend. Dat norm geldt, ligt aan de Idee, maar niet aan
eenige gesteldheid der wereld zooals zij is. Wanneer echter van normen in het
meervoud gesproken wordt, zijn regels bedoeld, die in de ervaarbare wereld passen.
Deze nu hebben niet meer dan een afgeleide geldigheid, afhankelijk van de sfeer
waarin zij gelden, beperkt binnen bepaalden tijd en
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ruimte. Zij zijn niet beginselen der zedelijkheid zelve, maar toepassingen van het
beginsel en dus aanvechtbaar uit oogpunt eener andere toepassing of eener andere
wereldgesteldheid. Vandaar het bekende: ce qui est peché à ce coté des Pyrenées est
vertu au delà - een uitspraak naar den trant van Montaigne en van Pascal. Bepaalde
stelregels voor normen te houden, beteekent slechts aan bepaalde historische situaties
volstrekte algemeengeldigheid (onvoorwaardelijkheid) toe te kennen, zooals zij doen
die de heiligheid van het bestaande vereeren; immers zij zeggen: het recht van dit of
van dat is een onaantastbaar goed, raak daaraan niet! Er was een tijd dat zeden heilig
waren en als inzettingen der stamvaders golden, die met goden werden vereenzelvigd:
zulke zeden golden als normen. Normen zijn er niet; het begrip van norm laat geen
vermenigvuldiging toe. Er zijn geen normen; en er zijn zelfs geen geboden, geen
regels van zedelijke waarde. Het zedelijke is niets dat volgens regels gaat en waarbij
de mensch voorschriften opvolgt, zooals in de ordening van het maatschappelijke
leven: het is Norm, die zich doet gelden in de idealiseering van het streven. De mensch
in zijn zedelijkheid heeft de Norm in zijn streven te verwerkelijken door te leven in
de ware richting. Het is zijn levenstaak. Zoo het zedelijke leven bestond in opvolging
van normen ware het een navolging van wat door anderen ons werd voorgehouden.
Het zedelijke echter is schepping, waarbij wij zelf uit beginsel der norm het leven
bouwen. Wie niet uit zichzelf norm betracht, maar omziet naar normen als geldende
regels, doet aan de zedelijkheid te kort.
Norm geldt nu ook nergens dan op zedelijk gebied. Redelijke en aesthetische normen
zijn er niet. Norm is de manier, waarop de praktische rede de Idee kent als beginsel
van streven. Zij is de Idee in de gestalte des Behoorens. Het norm-weten weet de
Idee, zooals de wortel der redelijkheid de Idee weet, maar het is niet de Idee in haar
redelijkheid en als Wereld-rede die aldus
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geweten wordt. Het norm-weten weet de Idee als Idee des behoorens, en het behooren
geldt slechts op zedelijk gebied. De waarheid behoort niet en de schoonheid evenmin.
Wie antwoordt: de waarheid behoort wel, n.l. zij behoort te gelden, pleegt een overstap
naar ander terrein, (metabasis eis allo genes): hij bedoelt dat de mensch behoort de
waarheid te zoeken of te erkennen, zoodat hij in waarheid spreekt van onze zedelijke
taak en niet van de waarheid. Met de schoonheid, die behoort geëerd te worden, is
het geval niet anders. Het normatieve bestaat slechts voor het zedelijk bewustzijn.
Wanneer wij nu de norm verstaan in haar funktie van richting geven, dan draagt deze
funktie niet den vorm des gebiedens, maar der werkzaamheid. Het zedelijke kan niet
geboden en heeft geen gebiedende natuur. De zedelijkheid is er af, zoodra de
gebodsvorm wordt aangewend. Het is Oud-testamentische opvatting dat het zedelijke
gebiedend is, in later tijd door de Calvinistische ethiek herhaald. In de
Oud-Testamentische zedelijke wetgeving is de gebodsvorm (het ‘gij zult’ als
Godsbevel) een inkleeding, die voor den inhoud der wetgeving niet past. De inhoud
is nationaal-humaan, maar de ensceneering, het gebodskarakter der wetgeving
beduidend, is, met het wetsgehalte vergeleken, niet weinig opgeschroefd: Jahve op
het ontoegankelijk rotsgebergte; Mozes in afzondering; donder en bliksem en
dergelijks meer: rhetoriek die noodig is voor niets, en die de humane wijsheid van
den geestelijken leider en wetgever plaatst in een verkeerd licht; bloote uitwendigheid
inplaats van het inwendige (hoe anders is de toon in Deuteronomium XXX : 11 !)
Aan den inhoud dezer ‘geboden’ is een andere stem herkenbaar, dan die door gedonder
wordt begeleid. Deze donder is tooneel.
Slechts in uitzonderingsgevallen treedt het zedelijk bewustzijn gebiedend op, n.l.
bij hachelijke situatie, waar de mensch zich in een groot zedelijk gevaar bevindt, en
in den chaos der passies dreigt onder te gaan. Deze
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vorm is echter geleend bij de maatschappelijke wetgeving, of bij de militaire diktatuur
waar een uiterlijk gezag bevel voert. Waar nu de drang der driften zoo sterk is dat
zij de geheele ziel dreigt in te nemen, daar treedt de Idee in ons op, alsof zij een ander
wezen ware, op de wijze der Overheid tegen den onderdaan. Bij dit optreden is de
vorm des gebods denkbaar. Hij is echter niet ethische vorm, maar juridische.
Dat ook Kant aan het norm-weten gebiedend karakter toekent, hangt samen met
zijn dualisme van geest en natuur, een tweeheid die bij hem door geen eenheid
overspannen is. Het gebod heeft bij hem het karakter der onvoorwaardelijkheid
(kategorisch imperatief). Onvoorwaardelijkheid beteekent dat het gebod, om te gelden
niet afhangt van eenige omstandigheid, maar krachtens zichzelf gelding heeft, in elk
geval, in elken tijd, voor eiken mensch, bij elke wereldorde. Kants zedelijk gebod
gaat ten allen tijde iedereen aan. Zulk gebod is slechts denkbaar, zoo het geen
bizonderen inhoud heeft; elke inhoud geldt slechts onder omstandigheden; in den
staat van Plato, waar niemand zijn ouders kent, geldt het gebod: eert uw vader en
moeder, niet. Het gebod: gij zult niet stelen, geldt slechts in een wereld waar eigendom
bestaat. Dergelijk gebod is even betrekkelijk als een bepaling, die door het
strafwetboek ondersteund is: verboden met honden in dit bosch te gaan. Deze
gebodsbepaling geldt zoolang de eigenaar wil, doch niet voor mij, die geen hond
bezit. Kants onvoorwaardelijk gebod heeft dus geen inhoud en is louter formeel; het
zegt niet wat gewild moet worden, maar hoe. Maar dan is het geen gebod, want een
gebod dat niets gebiedt, is geen gebod. Hoe men willen moet kan niet geboden
worden. Te gebieden dat wij moeten willen op edele wijze, of op zoo'n manier dat
onze wil een wet voor ieder zou kunnen zijn - zulk gebod dat niets inhoudt lijkt niet
op een gebod. Op de manier van Kant is dus voor de zedelijkheid de vorm des gebods
niet te redden. Gebod is vorm der juridische wetgeving, waar de autori-
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teit en de ontvanger des gebods niet dezelfde zijn. Bij autonome zedelijkheid is van
geen gebod sprake. Het dualisme bij Kant geeft den schijn alsof wijzelf verdeeld zijn
in autoriteit en ontvanger; maar deze verdeeling geldt voor de verbeelding, doch voor
het denken niet.
Aan het zedelijke den gebodsvorm toe te kennen, geschiedt met het oogmerk, om
daarin te vinden het absolute: onvoorwaardelijk is zedelijkheid op de wijze van het
absolute; absolute zedelijkheid; het Absolute als zedelijk wezen. De zedelijkheid
wordt met deze singuliere eigenschap toebedeeld om bij haar te vinden wat de oude
metafysika in het begrip der Godheid dacht, maar door de Kantsche kritiek werd
afgewezen. Heeft het zedelijke een absoluut karakter, daar het onvoorwaardelijk
gebiedend is, dan is het God, en is de mensch in zijn zedelijk bewustzijn van het
bestaan Gods verzekerd. Al is niet begrijpelijk, hoe in dezen gedachtekring Kants
leer van de autonomie der zedelijkheid geplaatst kan worden, dan is toch duidelijk
dat gered werd wat in de ‘transcendentale Dialektiek’ verloren scheen. Maar de
reddingsboei houdt niet. De absoluutheid aan het zedelijke toe te kennen, wekt
tegenspraak al aanstonds bij religieuse gemoederen, die het religieuse en het zedelijke
niet vereenzelvigen (bizonderlijk bij mystieken, maar bij hen niet alleen). Bovendien:
homo cogitat; de mensch is redelijk wezen en in zijn redelijkheid ligt zijn
diepte-natuur; het zedelijke is niet zijn eerste aanleg, maar steunend op de redelijkheid,
geflankeerd door zijn schoonheidzin en opgeheven in zijn religie. Aan dit zedelijke
in 't bizonder het karakter van absoluutheid toe te kennen gaat niet aan: de orde des
levens ware verbroken. Zoo is er geen sprake van onvoorwaardelijke gebiedendheid,
waarmee het geheele gebodsbegrip uit de zedeleer verdwijnt. Zedelijke wetgeving
is niet gebiedend. De zin der zedenwet is niet heerschen, maar leiden.
Het norm-weten is beginsel der zedelijkheid; de vorm waarin dit beginsel funktioneert
is niet die van gebod
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maar van zelfwerkzaamheid. Dit begrip worde geestelijk verstaan. Zelfwerkzaamheid
is innerlijke handeling binnen de sfeer der ziel en geen buiten zich grijpen in de sfeer
der samenleving. Spinoza leert dat de ziel ‘handelt’ wanneer haar toestanden uit
eigen wezen volgen en niet als reakties het gevolg zijn van omgeving en
omstandigheid: de mensch vervult alsdan de wet van zijn eigen wezen. Aldus de
zelfwerkzaamheid: zij is zelfbetooning der Idee, die ons wezen is, aan ons menschelijk
streven. De Idee is als Norm het beginsel der praktische rede, en richt ons streven
doordat wij van haar weten.
Onze opvatting dat zedelijkheid niets heeft uit te staan met gebod en dat de Idee
in ons zich betoont in zelfwerkzaamheid, wordt toegelicht door een vergelijking met
de kunstschepping. De gebodsmoraal ontleent haar beeldspraak aan staatswezen,
militair gezag, en orde van samenleving. Daar wordt geboden en heerscht een gezag,
waarin gebieden en volgen zijn tegengesteld. In de kunstschepping gaat het anders
toe: hier leidt een inspiratie de arbeidende hand. De inspiratie zelve handelt, d.i. zij
geeft richting aan des kunstenaars verbeelding en gedachte. Zij is de ware
domineerende macht zijns arbeids. Niet anders in de zedelijkheid: het Normweten
is als een inspiratie in ons streven werkzaam. Niet gebieden, maar zelfwerkzaamheid
is de handelwijze der Idee. In ons norm-weten is zij het, die aanwijzing geeft van de
ware levensrichting, en, aanwijzing gevend, werkzaam is tegelijk. De Idee
verwerkelijkt zich in ons en dat is onze zedelijkheid. Zij is de heilige Geest, die, naar
Paulus uitspraak, alles in allen werkt. Het ‘gij zult’ voegt in de kazerne, maar heeft
geen toegang in het menschelijk gemoed. Zichzelf gebieden is niet mogelijk.
Het zedelijk bewustzijn is autonoom; de mensch is wetgever van zichzelf. Zoolang
aan de zedelijke wetgeving gebiedend karakter werd toegekend, moest het begrip
der autonomie falen. Eerst door wetgeving (nomos)

Onze Eeuw. Jaargang 24

58
als levensleiding te begrijpen, verkrijgt het begrip zijn waren zin. De zedelijkheid
heeft autonoom karakter, doordat de norm, waarvan de praktische rede weet, die Idee
is, die wij in onszelven zijn. Autonomie is zelfwerkzaamheid der Idee in ons. Niets
van buiten af, alles van binnen uit. Dante door Virgilius geleid tot den top van den
Louteringsberg wordt door zijn leidsman tot Priester en Koning van zichzelf gekroond.
Deze Virgilius is zijn eigen zedelijk bewustzijn in de vermomming des anderen, die
als andere terugtreedt, nu Dante in zijn volwassenheid bevroedt dat niets den mensch
geleidt dan zijn eigen wezen. Het eigen wezen echter is niets bizonders, maar is de
Volstrekte Algemeenheid in hem: de Geest, leider en Gids des menschelijken levens.
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Het religieuse socialisme, een in zich zelf verdeelde beweging
Door Prof. J.A. Eigeman.
II. De tegenstrijdigheid in het religieuze socialisme.
Wij hebben in een vorig artikel de absoluutheid van het Marxisme leeren kennen:
wat wordt nu in het licht van deze beschouwingen de beteekenis van het religieuze
socialisme, in meer algemeenen zin en eenigszins hoonend omschreven - aldus Clara
Meyer Wichmann - als het ethische socialisme? In het mooie werk van deze te jong
gestorven schrijfster, Mensch en Maatschappij, lezen wij in een hoofdstuk
‘Philosophische grondslagen van het socialisme’, dat ‘het religieus socialisme een
richting is, die de historische roeping heeft, om in zekeren zin het geweten der
socialistische beweging te zijn, strevende naar heiliging van de revolutie, naar het
als rechtsstrijd beleven van den proletarischen klassenstrijd; bestemd om de zedelijke
zijde en den cultuur-kant van het socialisme naar voren te brengen’.
De leer van den klassenstrijd alzoo nadrukkelijk op den voorgrond stellende,
omschrijft zij nu nader de religieuze overtuiging dezer socialisten: ‘godsdienst is
hier niet, als bij de sociaal-democratie, “privaatrecht”, maar veeleer een
àldoordringend levensbeginsel. De christe-
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lijke godsdienst heeft voor hen principieel een maatschappij-vernieuwende strekking.
De huidige “orde” is met alle religieus besef in strijd. Zij oefenen scherpe kritiek op
de officieele kerken, waartegenover zij zich op het oorspronkelijk christendom en
allerlei middeleeuwsche secten en ketters beroepen’1).
Het is nu merkwaardig na te gaan hoe deze christensocialiste, de oneindige waarde
der menschelijke persoonlijkheid op den voorgrond stellende, en ‘vooral haar
innerlijke revolutie noodzakelijk achtende’, het religieuse socialisme in geestelijke
harmonie tracht te brengen met het Marxisme, dat, de persoon alleen beschouwt als
kruispunt of opeenhooping van sociale algemeenheden, en den enkeling slechts ziet
als ‘belichaming van economische categorieën, drager van bepaalde
klasseverhoudingen en -belangen, niet verantwoordelijk voor omstandigheden,
waarvan hij maatschappelijk het voortbrengsel blijft, hoe hoog hij zich er voor zich
zelf ook boven verheffen mag’.
Als grondtoon van het Marxisme gevoelt Clara Wichmann, dat ‘het niet alleen de
tegenwoordige maatschappij heeft “ontleed”, maar ook de vroegere
maatschappijgeschiedenis, en dat het gekomen is tot de opvatting, dat alle
menschelijke geschiedenis, sedert de oude gentiel-organisatie brak, een geschiedenis
van klassenstrijden is. Deze opvatting nu, dat b.v. de overgang van
feodaal-kerkelijk-autoritaire levensbeschouwing tot de
burgerlijk-natuurwetenschappelijk -liberale in wezen samenhangt met de opkomst
eener nieuwe klasse, - deze opvatting hangt samen met het historisch materialisme......,
dat eigenlijk de marxistische philosophie is. Terugziende, hebben wij nu allereerst
te begrijpen, dat het historisch materialisme van Marx en Engels

1) Blz. 196. Eens en vooral zij hier op den voorgrond gesteld, dat religie ook door mij niet
vereenzelvigd wordt met een min of meer officieel christendom: in algemeenen zin versta
ik onder religie het bewustzijn van een persoonlijk, een eenheids-verband met het Godsbegrip,
met de hoogste, de absolute waarde.
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evenals iedere menschelijke schepping de sporen van zijn tijd aan zich draagt, d.w.z.
gekenmerkt wordt door een materialistisch accent. Èn ten opzichte van de verhouding
van ‘onderbouw’ en ‘bovenbouw’, èn ten opzichte van noodzakelijkheid en vrijheid,
èn ten opzichte van maatschappelijke en persoonlijke factoren, geldt dit: dat het
historisch materialisme bijna alles in zich bergt, wat we nu nog zouden kunnen
zeggen, maar dat het sommige kanten zeer sterk óveraccentueert’1). In nauw verband
staat nu hiermee - en de schrijfster beroept zich op De Ligt, ‘die dit terecht eens
gezegd heeft’ - ‘dat het ethisch element in het marxisme wel aanwezig is, maar zoo
verborgen, dat deze verborgenheid op zichzelf een gevaar is. In ieder geval kunnen
wij hier van een onvolledigheid spreken’2).
‘In wezen echter beteekent het historisch materialisme van Marx en Engels dit: er
is éénheid van álle maatschappelijke verschijnselen, - kunst en godsdienst en
economisch leven van een tijd dragen hetzelfde karakter, en vormen zich tezamen
in onderling verband -, doch de basis, de grondslag van dit alles is het economische
leven, het meest aanvankelijke inderdaad3).
Uitdrukkelijk aanvaardt schrijfster dus het beginsel, ook hierboven als fundamenteel
kenmerk van het Marxisme vermeld, dat in laatste instantie de stand der
productieverhoudingen de eenige en alles beheerschende factor is ter karakteriseering
van het eigenlijke wezen der maatschappij, zoodat, op de punt van de naald bezien,
het economische moment als het eenig werkelijke, den doorslag geeft, wanneer er
botsing is tusschen den bovenen den onderbouw der zamenleving: volkomen in het
kader van dezen gedachtengang verschijnt ‘voor het socialistisch inzicht “de”
maatschappij niet meer als één geheel, zooals dat in het burgerlijk denken gefingeerd
wordt, en het scherpst uitkomt in den Godsvrede bij

1) Bladz. 163.
2) Bladz. 166.
3) Bladz. 164; cursiveering van mij.
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nationale oorlogen. Voor het socialistisch denken is er geen werkelijke eenheid
tusschen uitbuiters en uitgebuiten, tusschen hen, die van meerwaarde, door anderen
opgebracht, leven (arbeidloos inkomen), èn hen, die van al het door hen
voortgebrachte precies voldoende ontvangen voor de reproductie van hun onmiddellijk
leven. De maatschappij is geen eenheid, maar bestaat uit klassen, die tegenstrijdige
belangen hebben, in verband daarmede een tegenstrijdigen wil en dientengevolge
(!) tegenstrijdige theorieën’1).
Dit alles is zuiver Marxistisch, dus materialistisch opgezet en doordacht, maar
juist daarom allerminst ‘gekenmerkt door een materialistisch accent’, zooals Clara
Wichmann ons op een andere plaats wil doen gelooven: hoe zou deze qualificatie
ook passend kunnen zijn ten aanzien van een systeem, waarvan Marx zelf als
typeerende omschrijving verklaard heeft, dat het ideëele niets anders is dan het in
het menschelijk brein omgezette en overgeplaatste materieele? Men moet het
Marxistische materialisme, waarin het Hegeliansche ontwikkelingsbegrip verwerkt
is, aanvaarden of verwerpen: het materialistische element is door Marx en Engels
niet ‘òvergeaccentueerd’, het is voor hen het een en het al van hun levensleer.
Het in zichzelf verdeelde standpunt van deze christensocialiste komt ook sterk
naar voren, wanneer zij de beteekenis der ideëele factoren in het historisch
materialisme wil omschrijven: ik doel hier op de leer der wederkerige werking van
stof en geest, zooals deze door Engels later is geintroduceerd, en waarop Clara
Wichmann wijst wanneer zij zegt, dat ‘door geen wetenschappelijk
historisch-materialist ooit ontkend is, dat die bovenbouw zelf weer van invloed is
op den onderbouw’ ...... ‘En ook is herhaaldelijk gezegd, dat de ideologie, na zich
eenmaal van haar basis te hebben losgemaakt, een betrekkelijk zelfstandig bestaan
gaat leiden (b.v. het recht).

1) Bladz. 160.
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Dit heeft dan ook ten gevolge, dat men zich van haar samenhang met den onderbouw
meest niet bewust is1).
Clara Wichmann heeft zich hier geen zuiver denkbeeld gevormd omtrent het
allesbeheerschende materialistische standpunt van Marx en Engels, en ik kan dit niet
duidelijker aantoonen, dan door een passage aan te halen uit den arbeid van Engels,
waarin deze met name tegen een dergelijk tweeslachtig standpunt te velde trekt,
hetwelk eenerzijds een zekere mate van zelfstandigheid van geestelijke motieven
erkent en anderzijds tevens den materieelen ondergrond van Het Kapitaaal aanvaardt.
In ‘Ludwig Feuerbach und der Ausgang der klassischen deutschen Philosophie’ lezen
wij, dat ‘nicht darin liegt die Inconsequenz (des alten Materialismus), dasz ideelle
Triebkräfte anerkannt werden, sondern darin, dasz von diesen nicht weiter
zurückgegangen wird auf ihre bewegenden Ursachen’. En ‘die treibenden Mächte,
die - bewuszt oder unbewuszt, und zwar sehr häufig unbewuszt - hinter den
Beweggründen der geschichtlich handelnden Menschen stehen und die eigentlichen
letzten Triebkräfte der Geschichte ausmachen’, wortelen in de ontwikkeling der
stoffelijke productie, volgens Marx zelf den grondslag van alle maatschappelijk leven
en daarom van alle werkelijke geschiedenis.
Wie met Clara Wichmann erkent een ‘betrekkelijk zelfstandig bestaan eener
ideologie’ - de iet of wat dubbelzinnige omschrijving doet vermoeden, dat zij het
zelf reeds gevoelt - en tevens de marxistische methode tot het blootleggen van de
factoren der maatschappelijke ontwikkeling aanvaardt, of wie, anders omschreven,
als ethisch socialist den godsdienst gevoelt als een àldoordringend en dus als een in
zichzelf originair en volkomen zelfstandig levensbeginsel, maar tegelijkertijd als
kenmerk van het socialisme aanvaardt de uitbuitingsleer en de hieruit afgeleide
klassenstrijdtheorie, die volkomen materialistisch is opgezet en geconstrueerd,

1) Bladz. 164.
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huldigt een gedachtensysteem, dat in zijn diepste wezen innerlijk verdeeld is.
Van het religieuse socialisme, in meer algemeenen zin omschreven als het ethische
socialisme, is het trouwens een typeerend kenmerk, dat het, ook in de wijsgeerige
fundeering van zijn systeem, waar het aansluiting zoekt zoowel bij Kant als bij Fichte
en Hegel, tracht te vereenigen wat naar zijn aard en wezen in den meest volstrekten
zin des woords voor vereeniging niet vatbaar is: hetzelfde verschijnsel, dat wij kunnen
constateeren ten aanzien van de leer der christensocialisten, is ook op te merken bij
onze Oostelijke naburen, aan wier denkbeelden in het algemeen onze Nederlandsche
beweging zich heeft georiënteerd. Een belangwekkend en zeer bekend voorbeeld
vinden wij in Ludwig Woltmann, een op den voorgrond tredend aanhanger van een
ethischmaterialistische levensleer, die in zijn voortreffelijk boek ‘Der historische
Materialismus’ schrijft dat, ‘um der Beschaffenheit und der Geschichte des
Lebensprozesses wissenschaftlich gerecht zu werden, überdies die Produktion und
Reproduktion des geistigen Lebens in den höheren Formen der Ideologie als ein
selbstthätiger Faktor mit eigenen Bedürfnissen, eigenen Gesetzen und eigenen
Zwecken hinzuzufügen ist’; hoe construeert nu Woltmann deze ‘idealistische
Korrektur, womit wir freilich über den Marxismus hinausgehen, aber welche
unbedingt notwendig ist?’1)
In het kort kan deze geheele ethische beweging, die bij Bernstein, zij het schuchter
en nog niet geheel bewust als het ware begint, getypeerd worden door de leuze
‘Zurück auf Kant’: Woltmann, en met hem de socialistisch voelende leiders der
Neo-Kantiaansche Marburgerschool, als Herman Cohen en Paul Natorp, willen het
Marxisme als materialistische levensleer ontdoen van het amoreel karakter, hetwelk
haar als in Hegeliaanschen

1) Bladz. 410.
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stijl doordachte, materialistische wijsbegeerte bijzonder kenmerkt, om haar aldus op
een hooger plan te grondvesten. De richting nu waarin Woltmann zoekt, blijkt reeds
dadelijk uit het voorwoord van zijn arbeid, aan het slot waarvan wij lezen: ‘dasz
mein Buch unter dem Zeichen der Rückkehr zu Kant steht, wird mancher Marxist
für einen Rückschritt halten. Wer aber die kritische Stellung Marx' zu Hegel und
seine eigene wissenschaftliche Methode genauer kennt, wird einsehen, dasz Marx'
Auffassung des wissenschaftlichen Denkprozesses durchaus Kants kritischer
Philosophie entspricht, und dasz Marx' Absage an Hegel und seine Zuwendung zur
Naturwissenschaft und Geschichte im Grunde eine Rückkehr zu der unverfälschten
Urschrift der klassischen deutschen Philosophie war, ohne dasz sich Marx dieses
prinzipiellen Zusammenhangs klar bewusst gewesen ist’.
Een tijdschriftartikel kan natuurlijk niet de plaats zijn, dit betoog op den voet te
volgen en te bespreken; ik heb dit elders gedaan en kan dus daarheen den
belangstelenden lezer verwijzen, maar als pointe van Woltmann's betoog wil ik hier
alleen memoreeren, dat in een hoofdstuk ‘Die ideale Geschichte der Menschheit’,
de hoogere ideologieën voor hem ‘Selbstzweck geworden sind, indem sie weder dem
ökonomischen Interesse noch dem ökonomischen Bedürfnisse dienen. Man musz der
ökonomischen Entlarvung vieler ideologischen Phrasen zustimmen, die Marx und
Engels oft in ebenso genialer wie witziger Weise unternommen haben; aber es giebt
in der Menschengeschichte auch eine Begeisterung für Wahrheit und Recht, die aus
dem Selbstzweck des Wahren und Guten und aus dem Ideal des
Menschheitsbewustztseins ihre letzten Triebkräfte schöpft’1). In nauw verband
hiermede is het wegcijferen der persoonlijkheid en van de ‘grotemannen’ hem een
gruwel: integendeel schrijft hij, dat ‘vom Standpunkt des Ideals

1) Bladz. 406.
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die grosze Persönlichheit der Fels ist, an den das geistig freie Leben sich kettet, und
ohne deren Dasein und Wert die Geschichte im wahrhaft menschlichen Sinne
grund-und uferlos sein würde’1).
Hier reageert Woltmann tegen het stramme, absolute, in zichzelf gesloten karakter
van het Marxisme als Hegeliaansche levensleer, hetwelk de persoonlijkheid alleen
beschouwt als een ‘maatschappelijk verschijnsel’: zijn streven een verwantschap te
leggen tusschen Kant en Marx, gaat nu in deze negatieve richting, dat hij Marx van
Hegel wil losmaken. Waar Het Kapitaal vergroeid is met het Hegelianisme, zoowel
in opzet als in betoogtrant, zoowel in eigenlijke strekking als in methode van
argumenteeren, een verband trouwens dat Woltmann zelf heel duidelijk blijk geeft
scherp te doorvoelen, moet hij zijn toevlucht nemen tot een argumentatie, die zelfs
voor den welwillend gestemden lezer toch eigenlijk alle beteekenis mist:
‘Eine tiefere Einsicht in das Wesen und die Geschichte des Marxismus hat mir
überdies die Ueberzeugung aufgedrungen, dasz Marx und Kant in Fragen der
wissenschaftlichen Methode einander viel näher stehen als Marx und Hegel, und
dasz eine Annäherung der beiden Gedankensysteme viel leichter und folgerichtiger
sich vollzieht, als man auf den ersten Eindruck anzunehmen pflegt. Ueberhaupt
bedeutet Marx' kritische Stellungnahme zur Hegelschen Philosophie im Grunde eine
Rückkehr zur Kantischen Lehre, ohne dasz er sich dieses prinzipiellen
Zusammenhangs selbst klar bewuszt gewesen wäre’2).
Aan te toonen, dat een zóó scherpe en heldere geest als Marx, toen hij zijn
wijsgeerige geloofsbelijdenis formuleerde in de woorden ‘zelf een leerling te zijn
van dien grooten denker Hegel’, dus eigenlijk zelf niet goed wist, wat hij neerschreef,
is inderdaad een bovenmen-

1) Bladz. 414.
2) Blz. 297 (vgl. het citaat op blz. 72).
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schelijke taak: uit de door mij gespatieerde woorden blijkt duidelijk, dat het streven
Marx van Hegel los te maken een onbegonnen arbeid is, waarbij men zijn toevlucht
moet nemen tot wat ik zelfs wil noemen bedenkelijke middelen, en waarin het ethische
of religieuse socialisme nooit kan slagen. Het is begrijpelijk dat men zich in
socialistische kringen vooral in den laatsten tijd toelegt op een nadere oriënteering
aan Kant, en, waar het amoreele karakter van het absolute systeem van Het Kapitaal
de idee der menschelijke persoonlijkheid buitensluit, toenadering zoekt tot Kant's
moraal en zijn beschouwing van den mensch ‘als Selbstzweck’, maar men ontdoe
het Marxisme, om dit verband te leggen, dan niet van zijn meest typeerend kenmerk,
tegenvoeter te zijn, naar Marx' eigen verklaring, der Hegeliaansche wijsbegeerte1).
Ook hier openbaart zich het tweeslachtige karakter van het christensocialisme:
binnen de leerstellingen van Marx wil men aan de ideologieën een ‘betrekkelijk
zelfstandig bestaan’ verzekeren, maar het gesloten Hegeliaansche karakter der
Marxistische wijsbegeerte laat een dergelijke amendeering in den zin van Kant's
philosophie niet toe. Inderdaad: de kracht van het systeem van Het Kapitaal in den
tijd van zijn geboorte, georiënteerd als deze tijd was aan de materie en het materieele,
zij het in een bijzonderen vorm doordacht, slaat in het tegenwoordige, nu wij voor
de geestelijke waarden de plaats opeischen, die daaraan toekomt, in haar
tegenovergestelde om. Het systeem van Marx met zijn waardeleer en zijn theorie
van den klassenstrijd heeft afgedaan, met name op grond hiervan, dat een tot
levensbeschouwing verabsoluteerde natuurwetenschap de volle werkelijkheid niet
vermag te omvatten, integendeel

1) Op bladz. 154 van de ‘Philosophische grondslagen van het socialisme’ doelt Clara Wichmann
ook op het verband tusschen Marx met Kant en Fichte en Hegel; zij gaat op dit punt echter
niet diep in, hoewel zij op bladz. 153 wel Kant en Hegel als voorloopers van het
wetenschappelijk socialisme noemt.
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door een onoverkomenlijke kloof daarvan gescheiden is; die leer nu materialistisch
aanvaarden in haar beteekenis als een geschiedenis van klassenstrij den, en tevens
daarbinnen introduceeren zelfstandige en àldoordringende ideëele momenten, is een
streven dat zichzelf vernietigt1).
Ook Henriette Roland Holst, in de fundeering van hare levensleer, zooals zij deze
geeft in een inleiding tot de brochure van Trotzky, ‘De Oorlog en de Internationale’,
is een voorbeeld van deze tweeslachtige houding: eenerzijds wenscht zij ‘de enorme
waarde der marxistische methode tot het opsporen van de factoren der
maatschappelijke ontwikkeling en het verklaren van de sociale wortels der ideologieën
in het minst niet te verkleinen’, maar anderzijds constateert zij tevens, dat ‘er in den
mensch nog andere krachten werken dan in de natuurfactoren der z.n. “doode stof”,
(of althans krachten in een verder stadium van ontwikkeling), geestelijke krachten
namelijk, waarvan wij, in het huidige stadium van onze kennis, niet weten waartoe
hun wisselwerking zal leiden’.
Zij ziet niet in, dat ook deze ‘wisselwerking’ in den Marxistischen gedachtengang
tenslotte wortelt in de ontwikkeling der stoffelijke productie, den grondslag van alle
maatschappelijk leven en daarom van alle werkelijke geschiedenis: Plechanow drukt
dit scherp, maar volkomen juist uit door te zeggen, dat de veelheid der factoren geen
inbreuk maakt op de eenheid van de grondoorzaak. In laatste instantie zet zich de
economische realiteit door, en door haar worden de geestelijke krachten beheerscht:
neemt men aan, dat geestelijke krachten

1) Hoe weinig eenstemmigheid er ten aanzien van dit punt onder de christensocialisten bij ons
te lande bestaat, blijkt wel hieruit dat Mevrouw Mankes-Zernike, in haar proefschrift ‘Over
historisch-materialistische en sociaal-democratische ethiek’, den klassenstrijd nadrukkelijk
verwerpt (107, 127), het geloof in de noodzakelijkheid daarvan ondermijnt (150), maar men rade! - zich in haar socialisme overigens geheel aan Marx oriënteert (149).
Zóó kan men Roomsch- Katholiek zijn, maar het leerstuk van Maria's onbevlekte ontvangenis
verwerpen.
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door ‘de wederzijdsche beïnvloeding’ den primairen factor der maatschappelijke
ontwikkeling ‘tijdelijk zelfs geheel kunnen opheffen’, dan huldigt men een dualistische
levensleer, welke met het materialistische monisme van Marx geheel heeft gebroken1).
De leiders van de religieus-socialistische beweging, als wier openbaringsvormen
ik in ons land noem de Arbeidersgemeenschap der Woodbrookers, de Socialistische
Predikantenvereeniging, de Blijde Wereldgroep en het Religieus Socialistisch Verbond
zelve, hebben zich de principieele tegenstelling tusschen het Marxisme als
materialistische levensleer en hun godsdienstige beweging nooit scherp voor den
geest gesteld; innerlijk diep onbevredigd door den gang der maatschappelijke
ontwikkeling en den stand der sociale verhoudingen, oriënteeren zij zich ter fundeering
van een nieuwe wereldbeschouwing zoowel aan den godsdienst als aan de
leerstellingen van het hedendaagsch of wetenschappelijk socialisme, maar zien
zoodoende voorbij, dat zij trachten te vereenigen wat voor vereeniging volstrekt
onvatbaar is. Zij trachten het Marxisme van zijn scherpe kanten te ontdoen door het
alleen als methode van geschiedbeschouwing en maatschappijleer te aanvaarden,
doch het als wijsgeerig stelsel of als levensleer te verwerpen: zoodoende ‘is bij velen
het Marxisme afgesleten tot het inzicht, dat de maatschappelijke verhoudingen grooten
invloed hebben op het geestelijk leven en dat veranderingen daarin dat leven schokken
en in beweging brengen en aanzetten tot nieuwe werkzaamheid’2), maar juist hierin
zit de inconsequentie van hun leer. Het Marxisme is als systeem, als stelsel te strak
van lijn en te absoluut van strekking, dan dat het zich voor een dergelijk tweeledig
doel laat leengin: men heeft het in zijn methode, zijn denkgang, zijn geheele wijze
van

1) Ik verwijs naar mijn studie over Marx, met name naar het hoofdstuk over de ‘Theorie der
“wederkeerige werking” tusschen stoffelijke en geestelijke functies’, waar dit punt uitvoerig
besproken is.
2) Ik citeer ‘De Blijde Wereld’ van 5 Oct. 1923.
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doen te aanvaarden of te verwerpen, een tusschenweg bestaat niet.
Aan deze consequentie kan men zich ten aanzien van Marx' arbeid, door hemzelven
zoowel als door Engels bij herhaling gekenschetst als het op zijn hoofd gezette, het
omgekeerde Hegelianisme, niet onttrekken; de grondtoon van beider wijsbegeerte
is de absolute, d.i. de volledige methode, en gelijk voor Hegel het zich zelf bewegende
begrip het wezenlijke is, alles in zich sluit en alles doet verstaan, zoo is voor Marx
de zich zelf bevruchtende waarde-idee de allesomvattende maatschappelijke realiteit.
Beider systeem is het zich ontwikkelende absoluut ware zelf, opgevat in ideëelen
dan wel in materialistischen zin: men kan, binnen het kader van hun gedachtengang,
logisch niet anders zijn dan absoluut Hegelaar of absoluut Marxist...... of niet zijn1).
De allesbeheerschende beteekenis van de waarde-idee komt alzoo duidelijk tot
haar recht: de volheid der in Marxistischen zin aangevoelde werkelijkheid is daarin
omsloten. ‘De waarde-idee is niet alleen doel van het maatschappelijk levensproces,
d.i. het maatschappelijk productieproces, maar omgekeerd beheerscht zij dit proces
volstrekt en onvoorwaardelijk in zijn materieele en ideëele doelzettingen, in zijn
opzet en zijn consequenties, in zijn opkomst en ontwikkeling, en in zijn ondergang
tevens. De omschrijving van haar eigenlijke strekking is niets meer en niets minder
dan de omschrijving van het geheele huidige sociale leven in al zijn uitingen: in haar
is kortweg belichaamd een gesloten stelsel van levens- en wereldbeschouwing, dat
de materie verabso-

1) De Ligt, in zijn ‘Christensocialisme en S.D.A.P.’, blijkt dit op bladz. 63 duidelijk in te zien;
hoe hij echter verklaren kan, dat, wat Hegel's kracht was, Marx' zwakte werd, is mij
onbegrijpelijk: het Marxisme is het omgekeerde Hegelianisme, en als cirkelbetoog daaraan
volkomen gelijk, d.w.z. absoluut.
Sven Helander in ‘Marx und Hegel’, schrijft m.i. dan ook volkomen juist, dat ‘Hegel der
Schlüssel zu jeder Marxkritik ist’ (blz. 1).
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luteert tot de alomvattende werkelijkheid, zóó als Hegel zich voorstelt de
verwezenlijking van de absolute idee in de zelfontwikkeling van het begrip’1).
De religieus-socialistische beweging coquetteert nu met de Marxistische leer, door
deze eenerzijds te erkennen als methode voor historie- en maatschappij-onderzoek,
doch haar anderzijds niet in al haar volheid als wijsgeerig stelsel of
wereldbeschouwing te aanvaarden: zij verzuimt te doorgronden, dat in Hegel's-Marx'
synthetisch-analytische methode alles is praemis en alles is conclusie, alles is grond
en alles is uitvloeisel, alles is these en alles is synthese, en dat een dergelijk gesloten
stelsel, een dergelijk éénheidsstelsel zich niet leent voor de gedienstigheden van de
practijk. Vandaar ook de moeilijkheid om in elk der beide systemen te komen: men
kan er niet inkomen, voordat men het begrepen heeft en men kan het niet begrijpen
voordat men er in is2); een absolute methode is absoluut in haar consequenties en
duldt geen halfheid, ook niet waar het haar toepassing betreft. Haar op het ééne gebied
des levens waardeeren, maar haar op een ander gebied als onjuist en onvoldoende
verwerpen, is de principieele fout in den religieus-socialistischen gedachtengang:
het dialectische moment in Het Kapitaal, ‘d.i. het evenzeer synthetische als analytische
moment van het oordeel, waardoor het aanvankelijk algemeene uit zichzelf zich als
het andere van zich zelf bepaalt’, dwingt onvermijdelijk tot de gevolgtrekking, dat
men òf Marx voor het geheele gebied van zijn levensleer en voor elk onderdeel
daarvan onvoorwaardelijk en absoluut heeft te erkennen, dan wel even consequent
met hem heeft te breken3).

1) De wijsgeerige grondslag der Marxistische staathuishoudkunde en haar waarde voor den
tegenwoordigen tijd, blz. 90 v.v., en blz. 255 v.v.
2) De Sopper, Hegel en onze tijd, blz. 36.
3) J. de Jager heeft dan ook m.i. volkomen gelijk, wanneer hij in ‘Het Volk’ telkens een lans
breekt voor verruiming en vernieuwing der socialistische grondslagen, en als diepste
fundament der socialistische beweging noemt de Marxistische wijsbegeerte. (Populair
Wetenschappelijk Bijvoegsel van 7 Sept. 1923).
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Trouwens, de fout van het religieuze socialisme zit dieper: Bernstein is de man, die,
door het eerst de aandacht te vestigen op een ideëel element in zijne
wereldbeschouwing, onbewust als het ware nog en in elk geval tegen zijn uitdrukkelijk
uitgesproken bedoeling in, Marx' theorie ging ondergraven; hij meent de leer van
den meester zóó te kunnen interpreteeren, en dit wel met name door een beroep op
Kant, dat daarbinnen plaats zou zijn voor zelfstandige ideologische invoegsels, maar
blijft zich bepaaldelijk toch nog rekenen tot ‘wij sociaal-democraten, die immers
allen leerlingen van Marx en Engels zijn’. Hier ligt de splijtzwam, die via
revisionisme, christensocialisme en de school der Kantiaansch aangelegde socialisten,
Marx' leer, of liever wat men daarvoor hield, heeft doen uiteenvallen in verschillende,
scherp tegenover elkaar positie nemende richtingen: wat oorspronkelijk de kracht
was van het Marxistische socialisme, de verwaarloozing van de ‘onwerkelijke’
ideeënwereld, onwerkelijk omdat zij noch stof noch kracht is, is nu het element
geworden, waaraan het Marxisme zoowel in zijn methode als wijze van doen en
denkgang te gronde gaat.
Troelstra, volgens De Blijde Wereld van 5 Oct. 1923, de leider ook der
Christensocialisten, voelt deze consequentie zeer scherp aan, en merkwaardig is het
dan ook na te gaan hoe hij het fundament van zijn levensleer tracht te construeeren
teneinde aan deze fataliteit te ontkomen; eerst constateert hij, dat het historisch
materialisme, in zijn karakter van reactie tegen het idealisme der Hegeliaansche
philosophie, als element eener nieuwe wereldbeschouwing groote waarde kan hebben,
maar dat het om als wereldbeschouwing te kunnen gelden in zijn uitgangspunt te
beperkt en in zijn methode te eenzijdig is. ‘Het levert de socialistische beweging dan
ook niet een krachtige persoonlijkheid......,
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en kan op den duur den religieuzen aanleg der menschen niet bevredigen. Het zoeken
naar aanvulling van het historisch materialisme, zoowel van den kant van Dietzgen's
philosophie en der Nieuw-Kantianen, als van dien der Christen-socialisten, zal door
het optreden der sociaal-democraten bij dezen oorlog, zeker worden versterkt’1).
Hoe Troelstra zich met name voorstelt Dietzgen en Kant met elkaar te verbinden
- Dietzgen, die van Kant o.m. schrijft, dat hij ‘mit dem bekannten “Ding an sich”
auch den Glauben an ein anderes, an ein höheres Erkennen, an einen übermenschlichen
Monsterverstand hat bestehen lassen’, en die de ‘Dinge an sich’ noemt ‘Hirngespinste
oder etwas Ähnliches’, verklaarbaar ‘weil der Aberglaube an die metaphysische Welt
auch dem groszen Kant im Hinterkopf gesessen hat’, - dit alles is mij onverklaarbaar:
voor de vele theologen, die, meer intuïtief dan bewust, zich aanhangers gevoelen der
christelijke socialistische beweging, en ook in Troelstra hun leider zien, ligt hier een
ruim en belangrijk arbeidsveld. Om de hierboven genoemde redenen geloof ik echter
niet, dat zij er ooit in zullen slagen aan te toonen, dat hun religieus socialisme de
beteekenis kan hebben, die men er tegenwoordig aan hecht; hunne in zich zelf
verdeelde beweging moet kleur bekennen òf naar de ééne, n.l. de
Hegeliaansch-Marxistische zijde, òf naar de andere, de godsdienstige zijde, op gevaar
af van anders te gronde te gaan.
Tegenover het Christensocialisme, als religieuze beweging, sta ik met volle sympathie,
en, bedriegen de teekenen des tijds niet al te zeer, dan heeft het een groote toekomst;
het leere daarom die teekenen goed te verstaan en zij daarom vóór alles bedacht op
een scherpe en juiste positie-bepaling, opdat a priori alle verwarring en misverstand
omtrent het eigenlijke doel

1) De Wereldoorlog en de Sociaaldemocratie, blz. 109.
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der beweging, vervorming der maatschappij op een hooger, ideëel plan, uit den weg
geruimd wordt. Daarvoor is in de eerste plaats noodig, dat de leer van den
klassenstrijd, een in Hegeliaanschen stijl doordachte materialistische
gedachtenconstructie, geheel en al geabandonneerd worde; de verwerkelijking van
het socialisme, door de Beginselverklaring van den Bond van Christensocialisten
omschreven als een gemeenschappelijke voortbrenging en verdeeling der goederen
behoort overigens, met name in hare practische toepassing, tot die
technisch-economische kwesties, ten aanzien waarvan een politieke partij maar het
beste doet niet te veel recepten als voor de gaarkeuken der toekomst te schrijven.
Het religieuze socialisme beseffe, dat de theorie van den klassenstrijd, als
culminatiepunt der tijdens hare conceptie hoogtij vierende materialistische wijsgeerige
maatschappijleer, was ‘ihre Zeit in Gedanken erfasst’: bij de krisis in de
verabsoluteering der natuurwetenschap tot wereldbeschouwing, zooals wij deze thans
beleven, oriënteere het zich aan een levensleer, die de geestelijke waarden van den
tegenwoordigen tijd vermag te grijpen en tot uitdrukking te brengen.
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Verzen
Van Nine van der Schaaf.
Sproken.
I.
Laat je meeleiden naar een land hier nabij, waar
Een groote rivier stroomt voorbij witte huizen,
Noodigend in de avondstilte ruischt deze stem,
Die luistert een knaap is met bleeke wang, vale sporen
Van tranen daarover, zoo staat hij in 't bleek lantaarnlicht.
Ben jij dat meisje dat uit onze straat
In het onbekende leven verdwenen is?
Als ik luister denk ik dat ik je ken,
Als ik de wind hoor waait alles duister,
Als ik in 't water zie blinkt daar een huiverend spookgezicht.
Je zat in het donker gehurkt en ik hield mijn vragen
Weg om te luisteren en ik stond dicht in je nabijheid,
Maar ik zag niets en wist niets, ik was arm en verwonderd,
Waarom deed jij toen aan mij een verhaal van de rijkdom?
Nu ben ik wakker bij avond en vraag, maar jij bent verdwenen.
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IJdel was al wat ik zeide, als al het stadstumult,
Meer was mijn hand die je streelde en beefde om de tranen
Die van jou neergleden, toen bleef je zoolang zwijgend en alles
Was donker, jij stond voor het licht weggescholen
Naast mij, je tranen gleden, je hoofd was donker,
Mijn hand werd stil, weet je hoe ik omsloot je armlijke
Gestalte? Wij stonden verbonden: twee vale mensch-poppetjes.

II.
In het grachtwater schopte hij steenen en een kapotte bal,
In de stroom dreven wat vuile sliertjes bedaard voortjes,
De boomen waren edel en oud die bezijden stonden,
Vuil en jong sleepten de menschen met lasten en schreeuwden,
En een enkele ouwe verbruikte bedeesd week terzijde.

III.
In de dag bleek, in de nacht donker schoven twee schimmen,
En soms namen ze de gestalte van menschen aan,
Die gingen haastig voorbij, die hadden iets kostbaars te bewaren,
Groot en koud gingen ze langs 't eindeloos gebrokene,
Al de straatfiguren strompelend en zij maatvol, bedachtzaam.
Hun schreden zonder weifelen, doch woorden van weemoed
Zeiden zij tot elkaar, fluisterend: wij of de anderen?
De hemel klaar flonkerde, zij vroegen: wie heeft gezonden
Mensch en de zang der golven en het al afwisselend
Eindeloos? Slijk kleeft aan bloemen, aan het goor
Verdriet der ellendigen flonkert het eeuwige, in ons
De doode schimmen pronken, - zij verscholen zich,
Als ongeziene schimmen schoven zij midden 't gebrokene.
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IV.
Wie was daar aan onze poort? Achter de poort zijn
Krotwoningen, ik die daar woon heet het leven welkom,
Als het vandaar komt vanwaar mijn droomen melden,
Het is geen klaar beeld dat ik zie, maar in mij
Is de erkentenis dat het groote geluk wel bestaat,
Mijn hart gaat op bij het luisteren naar de verdichtsels,
Al voel ik hoe koude winden uit een wit oord des doods
Mij pijnigen, de droomen der rijkdom mijn arme hersens doen splijten.

V.
De witte stormen slaan
In 't land waar de bloemen staan,
De storm slaat het water der stroomen donker,
Uit het zwart bruist het schuim, witte stroomdieren
Verrijzen wild en vroolijk op de golven,
Hel zijn de bloemen en de wind roept vergaan,
Hoog fluitend rent hij en alles is doodelijk
Nabij mij, in de witte storm word ik opgenomen,
Als een vogel die moet sterven verlies ik vleugelkracht,
Eenmaal lig ik bij wilde bloemen terneer,
In een vreemd land dat ik in droomen schouwde.

VI.
Zie, ik ben hier gekomen, wie is het die ik wacht
In dit oud stadskwartier waar het aarzelend gerucht
Der stilte saamsmelt met triest windgeruisch?
Ik ben niemand en ik lach om mijzelf en tel
De prijs die ik won, de koude dagen van weelde,
En nu deze avond, terwijl ik het huiverend gelach der geesten
Om mij hoor, zoek ik wat ik verloor en wacht.
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Ja, het mag wel verloren heeten, het vuur is uitgedoofd,
Wie zou nog branden na zooveel verkilde dagen?
De regen die van de hemel komt druppelt als tranen neder,
Maar de menschen vloeken nu slechts als zij buiten gaan,
Er staat geen jongetje meer in het donker te weenen,
Zoo stil dat de wind hem niet hoorde die langs hem streek,
Omdat hem een meisje in de wereld zoo sterk bekoorde,
Maar liefde is heen en zij was het die van hem week.
In de oogen van mijn verleider een mooi blauw vuur blonk,
Daarom wilde het de natuur dat ik met hem ging,
Waarom geen ander mij in het leven geleidde,
Vraag ik het duister bewind niet dat mij omving.
Droomen en spotgeesten
Mij naderkomen,
Een stem eentonig
Liefde wil doen herleven,
Maar hij is heengegaan om wie ik school in dit kwartier,
Het is zoo lang sinds wij tezamen waren,
De stem fluistert: slechts luttele jaren,
Het is nauw voorbij;
Der spotgeesten andere zijde
Is weemoed. Zoo zwijgen zij.

De zwerver.
Na middernacht in vage donkerte, In der straten verlatenheid, Een levensspel zich
afspeelde, De dagen hadden ellende gebracht, De nachten waren somber ingetreden,
Nu werd deze nacht open geschoven, Het geschitter van een ster praalde van boven,
In de straat brandde een trieste lantaren, niet ver
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Van de zwerver die daar lag, hij had mooie haren, Het schaarsch licht van de nacht
goot zich uit Op zijn bleek slapend gezicht, De lach van het stadsleven Leefde in de
lach van zijn droomen. Er is medelijden en zacht geruisch Van de groote wind-vrouw
die overal Vergeefs omfladdert en onverhoord Met haar klaagzang om de hoeken
ijlt, Zij trekt aan de kleederen en jaagt de gedachten op, Maar die in de nacht gaan
dringen haar zacht Op zijde, zij hebben het eigen pand te bewaren: Hun leven dat in
de donkere stroom Nog boven houdt, hun oogen zijn beweegloos Als de sterren daar
zij niet zien doch weten, Elk het eigene, zij gaan als een reeks Onbekenden, doof in
het windgeschrei, Dragen het mede om hunner zielen dichtheid. Een ster viel neer
en was als een straal Van verrassing in het roerlooze daar beneden, In een hart vlamde
even de herinnering, Een meisje veegde van des zwervers haren de regen, Streelde
hem en zei daarna dat hij een andere was, Vrouwen die meekwamen lachten en zeiden
het met haar, Terwijl zij zich heenboog over hem overtuigde zij zich Nochtans dat
hij leefde en stil bewonderde zij hem, Zijn rechte naam werd gevonden, een
klanklooze stem Noemde deze en andere beaamden dat hij zoo heette En daarmee
was iets gestorven dat met de ster Neerstraalde naar hem, met donker gegons Lieten
ze af van de zwerver, lieten hem in het graf Van zijn naam die niets haar zeide. De
zwerver lag daar en dacht dat zou komen Een baar waarop hij werd meegenomen,
Maar lang wachtte hij en meende in zijn slaap
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Hij was al te zwaar, hij was van eindlooze regen Zoo lang doorweekt, dat hij wegzonk
en niet Werd weergevonden, hij zonk zoo diep In donker waardoor geen licht kon
boren Als 't licht des daags, maar de randen Van land en water waren wel zichtbaar,
hij was Niet zoo verlaten als hij placht te wezen Als hij bij dag omdoolde in de straten,
Hij herkende het meisje dat zijn haren streelde En noemde haar naam in zijn
onhoorbaar Droomgestamel, de warmte van zijn adem Die zij aanvoelde kwam uit
zijn hart gestegen. Toen kwam in de duistere nachtnevel Het leven met haar groote
schal die hem Ontwaken deed. Zij was vreemder aan de slapende Dan haar zuster,
de dood, wier oogen Groot en teeder hem steeds naderkwamen, Hij had in haar
gestaard en kon vandaar Niet meer het leven zien, het helder geluid Pijnde hem bij
't ontwaken en hij poogde Weer te zinken in de vredige diepte waar Hij zich had
neergelegd, hij streed nog lang, Hij hield zich zwaar, zijn leden omwonden Van
dood, maar kille aanraak deed zijn hart Eindelijk opengaan, hij was jong, hij leefde.
Hij stond op met heel zijn lijden, toen waren Er handen die hem weerhielden, hij
nam Het voedsel dat zij hem, hongerige, verschaften, Omdat de greep van de dood
teekende Zijn gelaat en de vree van de dood Uit zijn oogen hen aanzag, zij vielen op
het onbekende Aan met alarm van gedachteloos woordgeschrei, Het was lachwekkend
hoe ze met hun velen Handen uitstaken om hem te redden en weeklaagden Zonder
in te gaan in zijn levensleed en zijn vrede, Zij wierpen wat blinkend gesteente van
medelijden
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Dat gauw verblonk, het groot droef geruisch Van de wind steunde des zwervers
gedachte Terwijl hij gedwee, oogen neer, het brood kauwde. Dan gingen allen uiteen
en toen ze hem allen Verlaten hadden, hoorde hij zichzelf, hij weifelde, Maar zijn
verlangen zette aan en hij wou weerkeeren In het zoekende leven. Hij lachte om het
geblink Van een diender die langs hem ging, die speurde Naar geheimzinnig ding
dat hij niet vond In deze zwerver die zijn brood at. Vrouwen gleden Voorbij in
schichtige vlucht en die neerzat Verstond niet haar nabijheid. Hij droomde van vogels
Die in de lucht een eigen taal voerden, verheven tonen En ijdel gesnap, hij was omlaag
en wilde Stijgen, luisterde naar het overbekend refrein Van een oud liedje dat in de
straat verklonk, Hij wist, hij was een gevangene en kon amper stijgen Tot de liefde
waarvan de vogels zongen en neerglijden Deed pijn, er was bloed aan alle treden
Die in het leven naar beneden leidden En hij was uitgeworpen met de velen. Toen
paste hij alle dingen aan elkaar, de deun Van het liedje met zijn oud refrein zong in
zijn hart Tezaam met het windgeruisch dat langs de huizen Gierde en klein waren
de mensch-scherven die er lagen, Hij lachte om de gebrokenheid, vroeg of laat Wist
hij, lagen zij alle daar, die waren uit- Geworpen, hij zong inwendig als een groot
kunstenaar, Verleden en toekomstdroom verscheen hem als een godsgestalt, Blank
in de nacht trok deze naar het huis Der sproke waar de liefde opendeed, aardsch Was
de vlucht der blanke, waar de donkere dieren Achter renden en het huis stond in het
woud.
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Hijzelf zocht dra zijn nacht-asyl weerom, Zong woordloos van de god die zegevierde,
En wist niet dat hij leefde in zoo schoon verbond, Hij zei zichzelf slechts: het was
schoon voor deze stond, Dat zijn ziel heenvoer naar die hij droomend vleide Om aan
zijn hart te komen, het leven was zaligheid, Doch donker leed en eindlooze schande
Als onder het licht van een stralende ster Een hongerige in het slijk belandde.
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Leestafel.
Dr. V. Hepp. Herman Bavinck. W. ten Have. Amsterdam 341 p.
Op p. 118 van den jaargang 1922 heb ik de verschijning van het eerste stuk dezer
biografie aangekondigd. In mijn daar uitgesproken vrees, dat de schrijver met zijn
‘plaatsrekenkunde’ leelijk in 't gedrang zou komen, blijk ik mij niet te hebben vergist.
In het Naschrift deelt de schr. mede, dat van de vele hoofdstukken, die waren beloofd,
slechts het eerste, de eigenlijke levensbeschrijving, werd uitgewerkt. De toegezegde
beoordeeling van de persoonlijkheid naar haar verschillende zijden van prediker en
redenaar, hoogleeraar en publicist, evenals de bespreking van het wetenschappelijke
en practische werk wordt uitgesteld tot een tweede deel.
Wij zien dat tweede deel met spanning, maar niet zonder eenige vrees, te gemoet.
Want wat hier, met name in de laatste twintig bladzijden, wordt geboden, doet de
vraag rijzen of de schr. wel het aanpassingsvermogen bezit om een man als Bavinck
recht te doen wedervaren. In die bladzijden wordt Bavinck geteekend in de laatste
periode van zijn geestelijk leven (na 1908 ongeveer). De schr. ziet hem dan als ‘een
teleurgestelde’ en schetst hem als zoodanig. ‘De teleurgestelde ziet alles bij gedempt
licht. Hij matigt zijn verwachtingen. Hij vreest voor het stellige. Het volk voelde dit.
Daar was wat met hem gebeurd. Het hoopte steeds dat deze houding slechts tijdelijk
zou zijn. Telkens ging het naar hem luisteren met den wensch hem nog eens in zijn
vorige kracht te zien. Het ontving door zijn optreden den indruk, dat hij iets mats,
iets vaags, iets zwevends over zich gekregen had’, (p. 323) En twee pag. verder laat
hij zich zelfs ontvallen: ‘Bavinck was de oude niet meer. Het diepe denken was bij
hem eenigermate in tobben overgegaan’.
Ik heb eerst laat het voorrecht genoten met Bavinck in nader geestelijk contact te
komen, toen hij de zestig, ik de veertig reeds overschreden had. Desondanks heb ik
van dezen ‘tobber’, die geen ‘diep denker’ meer was, heel veel geleerd, en ik kan
niet zonder groote dankbaarheid aan hem denken. De vraag moet mij dan ook van 't
hart, of wat hier ‘tobben’ wordt genoemd, niet veeleer beschouwd moet worden als
een bewijs, dat Bavinck op rijperen leeftijd ernstige problemen heeft gezien daar,
waar voor anderen uit zijn omgeving gemakkelijke en onbetwijfelbare oplossingen
voor de hand lagen? Maar het glissez mortels, n'appuyez pas, moge in vele
omstandigheden een wijze
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levensles zijn, een kenmerk van echt wetenschappelijken geest kan men er moeilijk
in zien.
En noch aan Bavinck, noch aan de Vrije Universiteit, die hem lief was en die hij
diende met zijn geheele hart, wordt m.i. een dienst bewezen door het wekken van
den schijn, alsof men in haren kring het tegendeel zou verwacht hebben. Moge de
schr. dit bij het neerschrijven van het vervolg op elke bladzijde bedenken.
PH.K.
W.L. van Warmelo. Nieuwe gedachten over de sexueele moraal en de
toekomstige taak van de vrouw. Brusse's Uitgeversmaatschappij.
Rotterdam. 177 p. f 3.50 geb.
Naast veel aantrekkelijks en leerrijks heeft het werk van den recensent ook zijn
onaangename zijde. Ik weet het uur, dat ik plichtshalve aan dit boek heb besteed,
alleen rendabel te maken door anderen voor gelijk tijdverlies te bewaren. Daarom
zij hier in enkele regels de inhoud der ‘nieuwe moraal’ geresumeerd. ‘Man en vrouw
beiden zijn in hun jonge jaren polygaam en worden monogaam op lateren leeftijd.
Dwingt men de menschen in het huwelijk te treden, voordat zij de monogame periode
bereikt hebben of dwingt men een der beide partijen de polygame periode over te
slaan, dan is het huwelijk tegennatuurlijk en wordt het een dwanginstelling waarin
beide partijen te(n) gronde gaan’. Op bijna tweehonderd bladzijden wordt deze
verheffende en splinternieuwe gedachte met quasi-wetenschappelijke degelijkheid
in den breede uitgemeten...... wat het eenige prijzenswaardige is in dit boek. Immers
ware het met talent, geest of hartstocht geschreven, dan zou het gevaarlijk kunnen
zijn; nu is het alleen maar onuitsprekelijk saai en duf.
PH.K.
Jubileumboek van de Jongenskampen der Ned. Christen Stud-Ver.
Enschedé en Zonen. Haarlem 1923.
Een merkwaardig boek, zooals we voor Onze Eeuw niet vaak ter recensie zullen
krijgen. Ernst en dwaasheid vlak naast elkaar en op de meest wonderlijke wijze
gemengd. Alleen verstaanbaar, voor wie de sfeer van de Nunspeetsche hei kent. Maar
voor den oud-kamper dan ook een dierbaar boek, dat hem op alle oorden der wereld
aan jeugd en kamptijd herinnert. Voorts een kostbare schat voor later tijden, ter
bestudeering van enkele Nederlandsche groeps-dialecten uit den aanvang der 20e
eeuw.
PH.K.
C. Pekelharing. Herbert Spencer's Evolutieformule. Baarn. Hollandia
Drukkerij. 1923. 131 p.
Een boekje, dat van groote belezenheid in Spencer's werken getuigt. Met vlijt en
geduld wordt de beteekenis van Spencer's evolutieleer
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nagegaan. Meer heeft de schr. niet beoogd. ‘Dit werk pretendeert niet nieuwe inzichten
te bevatten of ook maar iets bij te dragen tot het doen ontstaan van nieuwe inzichten’,
zegt de voorrede. Maar daardoor is de schr., bij mij althans, er ook niet in geslaagd
belangstelling voor zijn onderwerp te wekken. De poging om een de wereld
beheerschende formule af te leiden uit één principe: persistence of force, wat dan
zou moeten beteekenen: onvernietigbaarheid van stof en energie, is voor den
natuuronderzoeker zoo handtastelijke dwaasheid, dat mijn toch reeds geringe begeerte
naar nadere kennismaking met Spencer's philosophie nog meer is gaan kwijnen na
het doorkijken van deze studie.
PH.K.
Dr. Gerard Brom. Barok en Romantiek. J.B. Wolters. H.M. Groningen,
den Haag.
In een taaleigen, dat even vaak aan barok als aan romantiek herinnert, schrijft Dr.
Brom deze studie, waarin de verwantschap van beide met een onbegrensd aantal
aanwijzingen wordt betoogd. Het betoog had ook breeder, laat ons zeggen op meer
klassieke wijze kunnen zijn opgezet; het had nog meer op de idee kunnen ingaan en
wijsgeeriger kunnen zijn. Mij ware het liever geweest, indien de Schr. deze studie
meer kultuurfilosofisch had uitgevoerd en gepoogd had tot den zin van barok en
romantiek te komen en deze beide stroomingen in de wereldkultuur uit de idee der
kultuur zelve had doorgrond. Maar ook nu hij het anders doet heeft zijn werk mij
geboeid. Zeer levendig en zeer rijk aan gegevens is deze studie, zeer vernuftig in het
stellen van betrekkingen en het vinden van analogieën...... over-vernuftig wellicht.
Buitengewoon op de hoogte van verschijnselen op het gebied der tegenwoordige en
vroegere litteratuur en kunst. De vele aanteekeningen, waarin heel wat vakletterkunde
verwerkt is, bewijzen des Schrijvers belezenheid.
‘Geen gelijkheid, alleen evenredigheid wordt hier tussen barok en romantiek
beoogd’. Deze ‘evenredigheid’ gaat toch verder dan dat beide perioden van beweging
zouden zijn tegenover perioden van rust (bl. 31), wat slechts formeele
overeenstemming zou beduiden. In Dr. B.'s aanwijzingen ligt een materieele en zeer
wezenlijke overeenstemming, waarbij de grenzen tusschen beide kultuurstroomingen
zijn uitgewischt. Om verwantschap en onderscheid te bewijzen ware helderder
begripsbepaling en wijsgeeriger opzet niet ondienstig geweest. Ook de verhouding
tot de Gothiek is niet tot klaarheid gekomen. Dr. B. neigt er toe Barok in 't verlengde
der Gothiek te plaatsen als ware geen diepgaande verandering van den kultuurstroom
voorgevallen. Onwillekeurig denken wij hierbij aan Spengler's opvatting der
Faustische Seele, waarbij de caesuur tusschen Middeleeuw en Nieuwen tijd wegvalt.
Spengler's opvatting is geforceerd en hangt saam met zijn eigendunkelijke leer der
duizendjarige kultuurziel, die wij bij Dr. B.
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niet ontmoeten! Wat hier noodig ware, is niet definitie in den trant der Aristotelische
logika (bl. 6-7) maar afleiding van het begrip uit de Idee; niet generaliseering, maar
typeering. Aanduidingen als ‘stroom’ en ‘overstrooming’ voor barok en romantiek
(bl. 7) werken niet verhelderend.
Overigens een boek vol leven en vol levende liefde voor de geschiedenis der
geestelijke beschaving; een genoegen om te lezen.
B. DE H.
Heinrich Seuse de Mysticus. Bloemlezing vertaald en ingeleid door
Wybrand G. Reddingius. Baarn. Hollandiadrukkerij.
Het ware beter geweest zoo de inleider na een tiental bladzijden over Seuse (Suso)
niet nog een zes-en-dertigtal eigen wijsheid had ten beste gegeven, eer hij tot de
spreuken uit den Mysticus kwam. Het is om ‘dieper in te gaan op de ineenvloeiing
van kunst, mystiek en religie’ dat hij deze proef onderneemt, die echter niet geslaagd
is, daar ze ook voor de kennis van Suso geheel overbodig was en al te zeer vermoeden
doet een behoefte om eigen wijsheid te laten zien. Deze met groote spatie gedrukte
spreuken zijn meestal niet veel meer dan pretentieuze schijn-diepzinnigheid en zouden
gemakkelijk met vele in denzelfden trant vermeerderd kunnen worden. Men vraagt
zich af waarom de Heer R. eigenlijk uitscheidt met zichzelf en aan Suso begint.
Aforismen zijn slechts geoorloofd aan wie bewezen heeft dat hij denker is. De Heer
R. schrijft dergelijke zinnen: ‘Zwerveling, zwerveling - hebt gij den moed - te vinden?’
(daarna twee regels wit en dan) ‘Zink in uw leed, wijk tot de stilte - luister - luister......’
Men zie de strepen en stippen niet voorbij! ‘En dan de stilheid Gods’ (tusschen twee
groote spaties). Ik wil gaarne gelooven, dat de inleider bij deze uitingen van onmacht
zich van iets bewust is, maar merk tegelijk op dat hem zelfkennis ontbreekt en dat
dit onrijp schijnwijsgeerig ge-aesthetiseer mij tegenstaat. Zoo groot als mystiek is,
zoo verwerpelijk is haar schijn. Als de Heer R. goed wakker wordt, zal hij zich voor
deze ‘ineenvloeiing van kunst enz.’ geneeren.
Wat aangaat de figuur van Suso zelf: ook bij erkenning van het eigene wezen van
dezen mysticus, koestert de hedendaagsche lezer eenig bezwaar wegens de
afhankelijkheid, waarin dit werk zich tegenover Eckhart verhoudt. Eckhart heeft
sterker gezegd wat bij S. zwakker naklinkt. Hetgeen spontaan moest zijn, blijkt
overgenomen. Bijv. als de Waarheid, die sprekend wordt ingevoerd, onderscheid
maakt tusschen God en Godheid, antwoord S. op verrasten toon, alsof deze
begripsonderscheiding hemzelf ware ingevallen: Lieve Heer, is dit niet één? De
verrassing klinkt niet zuiver, zoo men bedenkt dat hier een der grondbegrippen van
Eckhart wordt overgenomen. En zoo telkens. Toch is de teerheid van S. zeer
aantrekkelijk en zeer eigen. Suso is
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piëtistisch wat Eckhart is spekulatief. Dit minder grootsche is voor velen meer
bereikbaar.
B. DE H.
Emilie van Kerckhoff. Oud-Italiaansche villa's, tuinen en parken, met 62
afb. en een inleiding van Dr. J.J. Hoogewerff. W.L. en J. Brusse's Uitg.
Mij. Rotterdam.
Het oude klassieke Rome moet een ware tuinstad geweest zijn, meent de schrijfster
van dit boek over Oud-Italiaansche villa's, waarvan Plinius als beste getuige kan
gelden; de Romeinsche tuin, was een produkt van het Romeinsche genie, maar in de
vroege middeleeuwen veranderde zijn karakter en werd hij tot groententuin terwijl
het paleis burcht werd. In de 14de eeuw begon de belangstelling voor tuinaanleg te
herleven. ‘Het is een eigenaardigheid van Italiaansche tuinen, dat hun schoonheid
niet afhankelijk is van den rijkdom en kleurenpracht der bloemen. In Italië is de tuin
er niet om de bloemen, doch de bloemen zijn er om den tuin’. Steen, water en groen
blijvende gewassen sieren den tuin, en een samenhang met de architektuur.
De schrijfster verhaalt van Renaissance-villa's en het daar geleide leven en betreurt
dat deze pracht voorbij ging. In 1679 nog gaf Lodewijk XIV aan Le Notre de opdracht
voor een Italiaansche reis om de tuinen te bestudeeren - thans is de Italiaan
onverschillig voor het tuinschoon en zijn de meeste betuinde villa's in vreemd bezit
overgegaan. De tuinkunst bloeit noordelijk. Met 62 prachtige afbeeldingen is het
boek versierd.
B. DE H.
Dante Alighieri. De goddelijke Komedie, vertaling in terzinen door Albert
Verwey. Haarlem H.D. Tjeenk Willink en Zonen.
Dante-vertalingen vele, maar de Dante-vertaling in Nederlandsch vers hadden wij
niet. Voortreffelijk van akturatesse was indertijd die van A.S. Kok, voorzien van
goede aanteekeningen en inleidingen - maar zij was rijmloos, d.i. zij was niet Dantesk.
Hacke van Mijnden was niet dichter van nature al vertaalde hij in dichtmaat en rijm.
Boeken gaf een prozavertaling, die bovendien te gekunsteld is. Rensburg begon goed,
maar werd weldra gewrongen en grimasachtig daar niet hij het werk beheerschte,
maar het werk hem, en hij was geen kunstenaar des woords. Verwey is in deze
vertaling een vinder des woords krachtens eigen dichterlijke aanvoeling. Vertalen is
nieuw-scheppen; de bloem nogmaals doen ontluiken, het gedicht ten tweedemale
doen geboren worden. Het vertaalde gedicht maakt niet den indruk van vertaling,
maar van gedicht; anders is het noch gedicht noch vertaling (ver-taaling) maar
proefwerk waarop een examenkommissie een cijfer afdrukt van lager of hooger
examenwaarde.
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Vergelijk Verwey's Dante met het origineel en merk op dat het origineel niet
verstandelijk is overgebracht, krachtens taalkunde, rijmkunst en technische listigheid,
maar dat het in 't onbewuste is ondergedoken om opnieuw in de Hollandsche
dichterziel op te stijgen. Na-zingen heette dit weleer toen het woord zingen van
dichters gold, ofschoon er nauwelijks ‘dichters’ waren. Na-zingen is het. De vrijheid
des woords en de vrije beschikking over het woord, het vrije spel met het woord en
de vrije boetseering ervan, waarvan bij ons de Nieuwe Gids de gunner was, waren
noodig om Dante te vertalen zooals Verwey het deed. Deze vertaling stroomt door
en mindert niet. Het is een groot werk om zoo langen tijd dichterlijk-levend te zijn,
dat ge het Dante-werk kunt weder voortbrengen, zonder afmatting. Er behoort toe
dat ge... u met zinnen en gedachte in de wereld van Dante begeeft en in die wereld
zóó doordringt dat tijdelijk nauwelijks een andere voor u bestaat. Het is geen werk
dat ge afdoet door aan uw werktafel te gaan zitten, maar dat de atmosfeer waarin ge
leeft vervult. Aldus gestemd stijgen de Danteske rhythmen en rijmen in uw ziel naar
boven.
Dante is sedert niet zoo langen tijd erkend als een der grootste figuren van 't
Europeesche geestesleven. Hij is geen partikulier eigendom meer van Italië, maar
behoort ook ons, evenmin als Kant of Hegel Duitschers zijn of Sponoza Hollander
is zonder meer, doch Europeërs zijn ze. Zoo is het bezit van een Nederlandsche Dante
een groot bezit. En de man die ons den Nederlandschen Dante schonk heeft op groote
dankbaarheid aanspraak - die ik hem bij dezen breng! Nu blijft Dante in 't Hollandsch
wat hij in 't Italjaansch was: moeilijk. Hij eischt dat dichterlijk wezen en verstandelijk
intellekt in ons saamwerken. Wie wil lyrisch deinen leze slechts enkele passages;
Dante echter is een geheel. Verwey vereenigt dichterlijk en verstandelijk vermogen.
Dit maakt hem tot Dante-vertaler geschikt. Tegelijk heeft de beek van het Dantevers
veel stroefs in Verwey weggeslepen, dat wij vaak in zijn poëzie niet konden
doorkrijgen. Niet gezegd dat elke versregel in deze vertaling even gelukkig is
uitgevallen (zou dit in 't origineel niet evenzoo 't geval zijn?) maar men bedenke dat
ook het Dante-vers even vaak alledaagsch als verheven klinkt en alle dichterlijke
mogelijkheden omvat.
De Commedia is het zinvolle lofdicht op de eeuwige Beatrice, wier schoonheid
aard en hemelen vervult en waarvan de Nederlandsche dichter herzegt wat de
Italjaansche zong:
Sla Beatrice, uw heilige oogeleden,
(Zoo was hung zang) op over uw getrouwe
Die schreed, om u te zien, zoovele schreden.
Doe de genade ons dat gij openvouwe
De sluier, opdat hij, uw mond bemerkend,
De tweede hem verborgen schoonheid schouwe.
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O glanzend licht door de eeuwigheden werkend,
Wie, die in schaduw van Parnas verteerde,
Of tot zijn bron in 't drinken zich beperkend,
Voelde niet hoe zijn geest in nacht verkeerde
U willend beelden zooals 't hoofd ge richtte,
Wijl om u heen de hemel jubileerde
Terwijl ge in de open lucht uw sluier lichtte.

B. DE H.
H. IJ. Groenewegen. Het donkere vraagstuk der sexueele ethiek. Leiden.
S.C. van Doesburgh 1923. 175 p.
Groenewegen is een aanhanger van een plichtsethiek, niet van een eudaemonistische
moraal. Dat wordt beter dan door welk betoog ook gedemonstreerd door het
verschijnen van dit boek. Want slechts een sterk plichtsbesef, nooit neiging of
persoonlijke voorkeur, kunnen verklaren dat de schr. zooveel tijd, geduld en aandacht
heeft willen geven aan een zoo pijnlijk onderwerp. Des te meer behooren wij het op
prijs te stellen, dat hij, ter bescherming van onze jonge mannen en vrouwen in de
gevaarlijkste periode van hun groei tegen een gewetenen schaamtelooze propaganda,
dit boek heeft willen schrijven. Dat die propaganda, gevoerd onder het mom van
humaniteit en wetenschappelijkheid, ernstige schade aanricht in ons land gelijk in
het buitenland, is helaas te duidelijk dan dat ernstige opvoeders haar langer zouden
kunnen negeeren. En juist, omdat zij ter bereiking van haar lichtschuwe doeleinden
gebruik maakt van het gevaarlijkste wapen, vertroebeling der gewetens door
schijnschoone theorieën, kan zij alleen bestreden worden door beter en nauwgezetter
voorlichting omtrent het vraagstuk. Ik hecht in 't algemeen weinig aan ‘sexueele
voorlichting’. Hier acht ik haar op haar plaats, omdat hier het middel tot corruptie
in zoo vele, en juist de meest betreurenswaardige gevallen, niet bestaat in het
aanwakkeren van een in kiem overal aanwezigen boozen hartstocht, maar in de
misleiding van onnoozelen door decadente maar superieure intelligentie en het in
slaap sussen van de gewetens door quasi-wetenschappelijke uitvluchten.
Die taak van noodwendige voorlichting vervult dit boek op sobere en kiesche
wijze, maar ook - wat niet minder noodig is - zonder vergoelijking. Dit sluit niet uit,
maar omvat veeleer, meegevoel met die slachtoffers dezer verderfelijke theorieën,
wien het niet gelukt door hun handelingen de stem van hun geweten tot zwijgen te
brengen. Nog veel minder - het spreekt vanzelf - brengt het mede de conventioneele,
al te veel gangbare, onscrupuleuze veroordeeling van hoogstaande mannen of
vrouwen, die, werkelijk ‘anders dan de anderen’, plicht en karakter weten te doen
heerschen over dwalende passies.
Het ligt niet op den weg van dit tijdschrift op de détails van den
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inhoud in te gaan. Daarom wil ik hier slechts aanstippen, dat het boek m.i. nog zou
hebben kunnen winnen door een dieper ingaan op de theorieën en ervaringen van
Alfred Adler (Praxis und Theorie der Individualpsychologie, Uber den nervösen
Charakter, Das Problem der Homosexualität). Het rijke materiaal door den
welbekenden psycho-analyticus verzameld, helpt m.i. beter dan eenig ander tot
ontmaskering van de uitvlucht ‘dat men homosexueel is of het niet is, maar het nooit
kan worden’, het middel par excellence van alle verleiding op dit gebied.
In de tweede plaats moet ik opmerken, dat ik niet kan instemmen met het voorstel
tot verzachting onzer bestaande wetgeving, dat de schr. op p. 172 doet. Wanneer het
waar is, dat in 't algemeen gesproken homosexueele verleiding leidt tot nog grooter
depravatie van het slachtoffer dan hetersexueele, en dat zij, juist door den schoonen
schijn dien zij aanneemt, den verleider gemakkelijker valt en eerder werkelijk
onschuldigen kan treffen - en op deze punten zijn de schr. en ik naar ik meen
eensgezind - dan zie ik ook niet in, waarom beide misdrijven juridisch niet
verschillend zouden mogen worden gewaardeerd. Met verzachtende omstandigheden,
die in werkelijk exceptioneele gevallen aanwezig mochten zijn, kan de rechter immers
steeds bij de bepaling van de strafmaat rekening houden. Maar dit betreft detailpunten.
Van het geheele werk kan ik slechts wenschen, dat het de zelfopoffering, aan het
schrijven besteed, beloone op de beste wijze: door velen, die voorlichting behoeven,
tijdig de oogen te openen.
PH.K.
Th.L. Haitjema. De norm der Waarheid. Inaugureele Oratie. Wolters,
Groningen 1923. 48 p.
Ik heb op p. 391 van de September aflevering 1923 van dit tijdschrift uitvoerig een
ander werk van dezen schr. besproken. Den hoofdindruk, dien ik daar heb
uitgesproken, heb ik weer bevestigd gevonden bij het lezen dezer intreerede. Met
alle waardeering voor des schr. 's bedoelingen en erkentelijkheid voor de problemen,
die hij opwerpt, moet mij toch opnieuw de wensch van het hart naar wat dieper ingaan
op de kennistheoretische vragen. Wat bijv. dienaangaande over het
Nieuw-Kantiaansche (lees Badensche, immers o.a. de Marburgers staan fel tegenover
deze beschouwingen) standpunt wordt gezegd, kan toch nauwelijks door den beugel.
Het verwijt dat Rickert, door de waarheid te classificeeren als (theoretische) waarde,
waarde en waarheid zou vereenzelvigen en dus niet meer zou mogen spreken van
waarheids-waarde, zal, naar het mij voorkomt, bij rustiger bezinning door den schr.
zelf wel niet worden gehandhaafd.
Dat hij voorts op den duur vast zou houden aan zijn definitie, (p. 10), die de
waarheid maakt tot een deel der werkelijkheid, zal ik slechts gelooven nadat hij mij
uitgelegd heeft, waar dat deel der werkelijkheid
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te vinden is, waarover de mathematische leer der imaginaire grootheden handelt.
Zulk een deraillement bewijst m.i., dat de schr. te hoog heeft willen grijpen. Naar
het mij toeschijnt, zou hij voor zichzelf en zijn lezers vruchtbaarder zijn, zoo hij zich
concentreerde op een meer gedetailleerd probleem, bijv. waarom hij op zijn standpunt
tot tweemaal toe bezwaren maakt tegen de H. Schrift als een boek vol geopenbaarde
waarheden (p. 25) of een handboek voor de verschillende wetenschappen (p. 40).
De stelling zelf, gelijk het citaat van Husserl, waarmede hij haar staaft, klinken mij
uiterst vertrouwd in de ooren. Maar ik meende ze altijd gehoord te hebben uit een
anderen hoek, dan waar de schr. positie heeft genomen. Hij zou zeker velen met mij
verplichten, als hij eens nauwkeurig verduidelijken wilde, waarom juist op dit voor
de Bijbelbeschouwing zoo uiterst belangrijke punt ethischen met confessioneelen of
gereformeerden kunnen samengaan, en waarom ze weer zouden moeten uiteengaan
na over dit punt tot eensgezindheid te zijn gekomen. Want al wat hen verdeeld houdt,
was, naar ik tot dusver meende, slechts uitvloeisel van verschil in meening hier.
Zoo zijn er tal van vragen, die bij mij rijzen. Maar het ware onbescheiden, ja
ongepast zooveel vast te knoopen aan een intreerede, die immers een aanvang, niet
een afsluiting beteekent. Laat mij dus opnieuw eindigen met den wensch, dat de
belofte, in dit werk gegeven, spoedig in vervulling moge gaan.
PH. K.
Dr. Josephine A. Jackson. Hoe beheerschen wij onze zenuwen. Rotterdam
W.L. en J. Brusse's Uitgeversmij. Rotterdam 363 p.
Populair-wetenschappelijke literatuur over psycho-analytische vraagstukken wekt
niet altijd belangstelling van de beste soort. Niet altijd zonder eenige schuld van de
zijde der auteurs, die aan het sensationeele in 't algemeen, in 't bijzonder aan het
sexueele te breede plaats inruimen. Soms ook wordt de psycho-analytische theorie,
die niet altijd voldoende daartegen heeft gewaakt, misbruikt als een vlag voor allerlei
begeerten van ‘zich uitleven’. De lezer, die met zulke bedoelingen dit boek mocht
opslaan, zal bedrogen uitkomen. Het behoort tot de gelukkig talrijker wordende
literatuur, die, dankbaar gebruik makende van de verrijking onzer psychologische
inzichten door de psycho-analyse, de reëducatie door tucht en zelfbeheersching op
den voorgrond stelt. Boeken als die van Häberlin tasten daarbij ongetwijfeld
theoretisch dieper. Maar wat in dit typisch Amerikaansche boek als resultaat uit een
rijke tienjarige praktijk geboden wordt, zal wellicht voor menigen tobber nog
krachtiger werken. Het zij iedereen aanbevolen, die ‘last heeft van zenuwen’, omdat
hij verzuimd heeft zijn wil te oefenen en daardoor de slaaf is geworden van
onbeheerschte neigingen en gevoelens.
PH. K.
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J. Giesen. Nieuwe Geschiedenis. Het Antimilitarisme van de daad in
Nederland. Uitgevers-Mij. De Tijdstroom. Rotterdam, 318 p. f 3.90.
‘Juist nu, waar overal in den lande de afkeer van het militarisme in alle geledingen
der maatschappij tot uiting komt, zal dit werk gretig worden gekocht’, zegt de
prospectus. Ik betwijfel dat succes. Mij althans heeft dit boek niet kunnen boeien, ik
heb mezelf enkel tot wat doorbladeren kunnen dwingen. En dit niet, omdat de zaak
me niet zou interesseeren. Ik verheug me nog steeds indertijd in den V.D. Bond den
stoot te hebben gegeven tot de uitwerking van een rapport over het
dienstweigeringsvraagstuk, het eerste rapport eener politieke partij in ons land over
deze aangelegenheid. En ik stem in met het motto van het boek. ‘De 19e eeuw heeft
de slavernij afgeschaft. Het is de taak der 20e eeuw, den oorlog op te heffen’. Ik acht
den strijd tegen den oorlog inderdaad elk jaar meer een van de fundamenteelste
vragen van onze Europeesche kultuur te worden, zijn slagen een conditio sine qua
non van haar behoud. Waarom dan mijn gebrek aan belangstelling voor dit boek?
Ook hier verwijs ik naar den prospectus. ‘'t Wil een historisch werk zijn, dat tot in
alle details is uitgewerkt’. De waarschuwing, dat het geheim der verveling erin ligt
alles te zeggen, heeft de schr. niet begrepen. In eindeloozen stoet laat hij de
Groenendaels en Brommerts, de Bosmans en Buinings, en hoe ze meer heeten aan
ons voorbijtrekken. Hij spaart ons geen enkele bijzonderheid. Hij geeft overal le petit
coté des choses. Als hij een manifest van 1916 vermeldt, drukt hij in 9 bladzijden
kleine letter de 1070 onderteekeningen af; sprekende over het steunfonds voor
dienstweigeraars, onthoudt hij ons zelfs niet de centen in de afrekeningen der
verschillende penningmeesters. Nergens een groote lijn, nergens een groote
persoonlijkheid, die naar voren treedt. En de hoofdindruk, dien dit boek achterlaat
is wel de verzuchting: Als dit de kracht en het heroisme moet doen kennen van de
beste vertegenwoordigers der dienstweigeringsbeweging, dan zijn we nog wel heel
ver verwijderd van haar doel!
PH. K.
Mr.G.T.J. de Jongh. Bestraffen en bestrijden. Haarlem, Tjeenk Willink en
Zoon. 1923.
De Amsterdamsche kinderrechter heeft dezen bundel korte opstelletjes opgedragen
aan het Ned. Gen. tot Zedelijke Verbetering der Gevangenen ter gelegenheid van het
onlangs gevierde eeuwfeest. Het zijn korte schetsjes, wel wat al te kort, maar die
toch zeker bijdragen kunnen om het groote publiek er op opmerkzaam te maken,
welke wantoestanden nog in ons strafstelsel bestaan. Het zou goed geweest zijn als
de schr. die nog sterker in 't licht had gesteld, want
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wij hebben op dit gebied helaas heel weinig reden tot nationalen trots. Moge dit
boekje het kleine getal versterken van hen, die naar verbetering streven.
PH. K.
Dr. A. Kuyper door H. Colijn. J.H. Kok, Kampen, 1923. 32 p.
De schr. heeft zich tot taak gesteld Kuyper te schetsen als nationale figuur. Een
aantrekkelijke, maar moeilijke taak. Aantrekkelijk, omdat de geniale partijleider
toch, boven de antithese uit, menigmaal typisch Nederlandsche gedachten heeft
vertolkt, heeft gesproken tot het geheele Nederlandsche volk. Ik noem slechts zijn
Souvereiniteit in eigen kring, zijn eerbied voor de conscientie, zijn erkenning der
pluriformiteit, de oprechte democratie van zijn oorspronkelijk streven. In dit alles en de lijst ware gemakkelijk uit te breiden - heeft hij uitdrukking en nieuwe kracht
gegeven aan de beste Nederlandsche tradities. Moeilijk, omdat Kuyper's karakter
zoo veel minder gaaf was dan dat van sommige zijner tijdgenooten, die hij in kracht
en invloed ongetwijfeld verre overtrof; ik denk bijv. aan Bos of de Savornin Lohman.
Is de schr. in zijn voornemen geslaagd? In het voorwoord deelt hij mede, dat hij
dit niet zelf waagt te beoordeelen. Ik mijnerzijds durf te gissen, dat weinige lezers
bevestigend zullen antwoorden. Van het vele dat Kuyper bezat, heeft zijn biograaf
zich één ding eigen gemaakt: het geheim, de dingen zóó te zeggen dat men, ter
versterking van het élan der eigen groep, den tegenstander zooveel mogelijk grieft
en kwetst. Men leze bijv. de bladzijden over de staking van 1903 of over de ‘neutrale’
school. Hier is niet slechts alle objectiviteit en billijkheid zoek, hier ontbreekt niet
slechts elke poging om zich in te denken in de bezwaren en het ernstige streven van
den tegenstander, maar bovenal is er geen spoor te vinden van het besef, dat, bij alle
erkenning der pluriformiteit, van de verscheidenheid en veelheid - die de leidende
gedachte dezer biografie heet te zijn - toch ook zoo iets bestaat als Nederlandsche
saamhoorigheid, als ontzien van volksgenooten, omdat wij bij alle verschil van inzicht
met hen samen moeten arbeiden aan een gemeenschappelijke taak.
Het ziet er slecht uit met de Nederlandsche volkskracht, wanneer onze politieke
leiders de zelfkritiek zóózeer uit het oog verliezen, dat zij, zuivere partijgeschriften
schrijvende, zich daarvan zelfs niet meer bewust worden en meenen, het geheel te
dienen. Daarom verdient deze brochure, als ernstig teeken van de verzwakking van
ons nationale leven, de aandacht van allen, die op behoud van ons volksbestaan prijs
stellen.
PH. K.
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J.W.L. Gunning et Marie Gunning-van de Wall. Jan Ligthart, sa vie et son
oeuvre. J.B. Wolters. Delachaux et Nestlé 318 p.
Op den regel, alleen Nederlandsche boeken te dezer plaatse te bespreken, mag voor
dit boek zeker een uitzondering worden gemaakt. Reeds dat het door Nederlandsche
(schoon in Zwitserland wonende) auteurs is geschreven, en verschenen bij een
Nederlandschen uitgever, rechtvaardigt dit. Maar veel meer het feit, dat het de eerste
uitvoerige biografie is van Jan Ligthart. Dat die in 't Fransch is geschreven, geeft,
naast voldoening dat nu ook buitenlandsche lezers worden bereikt, voor Nederlandsche
lezers natuurlijk ook wel bezwaar. Het doet wat vreemd aan, de ons eigen en zoo
goed bekende gedachten van Ligthart hier in een ander gewaad terug te vinden (Het
boek bevat veel en vaak uitvoerige citaten). Veel wat voor den Nederlandschen lezer
direkt duidelijk is, moet worden uitgelegd, en op andere punten moeten de schrijvers
beknopter zijn, dan wanneer zij voor landgenooten geschreven hadden.
Maar dat zijn kleine schaduwzijden, noodzakelijk verbonden aan de poging ook
voor buitenlanders een beeld van Jan Ligthart te ontwerpen. En in die poging zijn
zij ongetwijfeld geslaagd. Met de uiterste zorg hebben zij alle gegevens verzameld;
door persoonlijk contact met hen die onzen grooten kindervriend het naast stonden,
konden zij tal van karakteristieke trekjes te boek stellen, die den lezer zijn zacht en
rijk gemoed doen begrijpen en lief hebben. Die taak was te moeilijker, omdat de
schrijvers Ligthart niet zelf hebben gekend. En zooals bij andere groote paedagogen
- bijv. Pestalozzi - heeft men toch telkens ook bij Jan Ligthart weer den indruk, dat
werk en persoonlijkheid hier zoozeer een eenheid vormden, dat het eerste niet volledig
kan worden begrepen, door wie niet onder de direkte bekoring van de laatste heeft
gestaan.
Voor den schr. dezer regelen althans, die niet het voorrecht heeft gehad Ligthart
persoonlijk te ontmoeten, heeft dit boek opnieuw het besef verlevendigd, hoeveel
hij daardoor heeft gemist. En daarin ligt, wel beschouwd, de hoogste lof opgesloten,
dien men aan een biograaf van Jan Ligthart kan brengen.
PH. K.
Daan v.d. Zee. Luiende Klokken. P. Dz. Veen, Amersfoort z.j. 1923.
Daan van der Zee heeft iets, dat de meeste dichters helaas niet bezitten: Geloof en
vertrouwen in dit leven. Hij ziet en hij voelt de bestaande ellende, maar het
Christen-socialisme leeft zoo idealistisch sterk in hem, dat elke leed-erkenning toch
overwonnen wordt door een christelijk optimisme.
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Daan van der Zee heeft door zijn vertrouwen, door zijn optimisme de eerste elementen
in zich voor een groot, menschelijk dichterschap. Maar...... en dit maar vernietigt
elke gespannen verwachting...... Daan van der Zee is een zeer middelmatig dichter,
zwak woordkunstenaar. Slechts een enkele keer is hij vrij van vreemde invloeden,
van versleten beeldspraak, slechts zelden heeft zijn rhythme voldoende stroom-kracht
om den lezer mee te voeren. Telkens en telkens weer vinden we
Scheltema-reminiscentiën, gebonden aan Gortersche zinsen woord-omzettingen.
Wat moeten we zeggen van regels als: ‘Waar de wei haar weelden kleurt, / onder
kleuren-rijken hemel, / elke bloem haar kopje beurt / wieg'lend in het geel gewemel,
/’ Die kleurende wei, die beurende bloem, néén, dat is geen poëzie, dat is bedacht
rijmen. Een ‘maantje, stil te schijnen staat’, wat leelijk, wat stijlloos en wat rhetorisch!
Toch leeft er iets dichterlijks, iets zeer gevoeligs in Daan van der Zee, b.v. in de
volgende strophe in ‘Donkere dagen’:
Een troostelooze dag is over de aard gevaren,
die even bleek maar lag gespannen aan de lucht,
toen schemerschimde 't weer en 't licht van een lantaren
staart in de stille straat, waar al maar regen rucht.
Wanneer de kerstnacht naakt dan donkeren de dagen,
versijpelt de natuur ook heugenis van het licht,
zoo koninklijk vervlamd van zomers zonnewagen,
dan doen de huizen vroeg hun glanslooze oogen dicht.
Aleer de kerstnacht wijdt weer stille slapende aarde,
droeven veel dagen weg, grauw de een den ander na, zoo grauwt het leven heen en 't kent geen eeuw'ge waarde
Aleer 't wordt overklaard door 't licht van Efratha.

Stijl-vermogen en beeldende kracht ontbreken dezen dichter helaas nog te veel. Al
blijf ik vertrouwen hebben in de levensliefde van Daan van der Zee.
JAN J. ZELDENTHUIS.
Frits J. Schijf; Verzen, A.W. Sijthoff's Uitgeversmaatschappij, Leiden
zonder jaartal, 1923.
M. Nijhoff en Kloos, dat zijn de dichters, wier namen mij telkens op de lippen komen,
wanneer ik deze verzen van den heer Schijf lees.
Ook Schijf verkiest den sonnet-vorm boven alle andere.
Met Nijhoff tracht hij het wezen der dingen te benaderen, tot de diepere waarde
van levens-leed te komen (bij voorkeur in de terzinen) b.v. in ‘Berusting’ en in ‘Het
ontwaken’, met Kloos heeft hij, hoewel minder sterk en ook minder diep, de
persoonlijke trots gemeen, b.v. in ‘Vrij I en II’.
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Toch is genoeg persoonlijk dichterschap, voldoende drang naar eigen rhythme en
stijl in dit versbundeltje, om den dichter Schijf, van wien ik nog nimmer iets in
tijdschrift las, welkom te heeten.
Verdieping van levens-inzicht, - hij hoedde zich ervoor dan tot Der Mouw te
keeren, aan wien zijn wezen verwant is -, streven tot nog persoonlijker uiting, is van
dezen dichter te verwachten. Een enkel vers zij hier aangehaald:

Leed.
‘Ik wil met volle teugen 't leven drinken
als parelenden wijn van goud geluk,
en valt de beker eindelijk dan stuk,
dan zullen als muziek de scherven klinken’.
'k Zag in z'n oog een vreemden lichtglans blinken
toen hij die woorden zong en met een ruk
z'n glas op tafel stiet, zoodat het druk
gepraat rondom heel zacht scheen weg te zinken.
Toen ik hem sprak vertelde hij me veel
en reikte mij, toen niemand ons kon storen
een beelt'nis van een meisje in bruidsgewaad.
‘Zij is niet dood, toch heb ik haar verloren’,
zeide hij zacht met afgewend gelaat,
terwijl een snikken kropte in z'n keel.

In dit bundeltje van 35 verzen staan eenige verzen, die beter niet gedrukt waren, (o.a.
op blz. 14, 17, 18, 22 en 35) overigens is het een der beste van de weinigen, die dit
jaar verschenen zijn.
JAN J. ZELDENTHUIS.
Voorts zijn door de redactie ter aankondiging ontvangen de navolgende
boekwerken:
Liefde boven Haat door Hall Caine. A.W. Sijthoff's Uitg. Maatij. Leiden.
Robin, naar het engelsch van Frances Hodgson Burnett. A.W. Sijthoff's Uitg.
Maatij. Leiden.
In het land van Renan. J. de Meester. N.V. Uitg. Maatij. ‘de Waelburgh’ te
Blaricum Nijgh en Ditmar's Uitg. Mij. R'dam.
De Dienst der Gerechtigheid (Rede) door Dr. I.B. Cohen. J.B. Wolters
(Groningen- den Haag).
Gorch Fock. De visch wordt duur betaald. Uit het Duitsch door Mevrouw L.
Wille-Vogel. Amersfoort. G.J. Slothouwer z.j.
Augusta Peaux. Gedichten. Tweede druk. Haarlem H.D. Tjeenk Willink en
Zoon.
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Emma Holm
(Slot van dit tijdschriftgedeelte van den roman.)
Door Albertine Draaijer-de Haas.
Hoofdstuk XIII.
Naar bed gaan dien avond had geen zin. Met haar volle aandacht was mevrouw Holm
bij Frederiks huiswerk, zelfs hield ze hem een half uurtje langer op om eens flink de
vorige lesjes door te lezen. Ze was vol geduld doch heel streng; telkens moest hij
overlezen tot hij geen enkele fout meer maken kon.
Eindelijk, toen hij ze alle al had verbeterd, begon hij weer aan de eerste fout. Och,
wat was hij achter geraakt. Onverbiddelijk bleef de moeder. Eindelijk was het goed;
ze kleedde hem zelf dezen avond uit en vertelde een klein verhaaltje. Met een laatste
kus werd hij ingestopt.
‘Niet zoo toestoppen aan mijn hals’, vroeg hij, ‘ik stik’.
Werktuigelijk, merkte ze, was haar handeling, het weer was lauw-warm,
onnatuurlijke dagen in 't eind van Maart. Hoor! nu riep Klaartje. Ze ging naar haar
eigen kamer, waar ook het bedje van haar dochtertje stond. ‘Mij wel toestoppen!’
vroeg het kindje met schuchtere schalkschheid. In de bitterheid van haar hart, die in
een gevoelloosheid haar omklemd hield, besefte Emma: deze plotselinge
moederzorgen werden door Klaartje onmiddellijk gevoeld, dat lieve, kleine kind
onderscheidde zoo fijn; het leek als ze in haar klare oogjes keek, of ze als een
volwassene begreep, ook haar leed.
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Ziezoo, beide kinderenlagen en zij was vrij.
Nu moest ze nog maar één avond en één nacht geduld hebben. Ze dwaalde de trap
naar den zolder op van haar kleine huis; zelden kwam ze op dien zolder, slechts
wanneer er in de lappenkist, die er stond, naar een of ander stuk goed gezocht moest
worden om er mee te verstellen. Het zoldervenster keek uit op de reeks kleine tuintjes
en op de groote tuinen, die daarachter lagen. Emma Holm opende het. Een heerlijke,
frissche wind woei haar rond 't koortsige gezicht. Heel het uitzicht van duistere
avondtuinen kwam als het ware naar haar toe, met deze tuinen en den afkoelenden
wind voelde zij zich één worden. Vederlicht voelde ze haar lichaam.... neerzweven
zou ze willen in die donkere tuinen ergens of opzweven in de parelgrijze
avondlucht...... weg...... ver...... op vleugels ergens heen.
En alleen die broze wil hier te blijven staan aan 't venster hield haar vast. Had zij
dien wil of had zij dien niet?
Nu trilde ze, beefde van top tot teen als voor een schrikbeeld; om wat zoo nabij
scheen geweest, die vlucht uit het leven in de lucht.
Mevrouw Holm sloot het zoldervenster. Doelloos dwaalde ze de ruimte vóór zich
door, ging ten slotte zitten op een kapotten stoel die daar stond; de gebroken leuning
stak zijn punten in haar rug. Ze tuurde de duisternis in, die toch vol werd, vol van
wijdte, van leegte. Alles week rondom plotseling en in een groot bosch dacht ze zich
nu een oogenblik te zitten. Ze peinsde in stage staring der oogen op een enkel punt,
het zwarte voor haar oog leek vol beweeglijkheid te komen, doch rustig was de
duisternis rondom. Was hier nu de werkelijkheid van het leven of was deze ergens
ver in een achtergrond: lichte onwezenlijke dagen waarin ze dwaalde? Ze rilde, eraan
denkend daar in terug te moeten keeren. Loom gingen haar zachte schreden de trap
weer af. Toen ze beneden kwam, was het half negen. De kinderen hadden hun
speelgoed weer niet opgeraapt; instinctmatig ging ze blokken verzamelen, de bladen
van prentenboeken bijeen zoeken
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en de kamer verder ordenen. Ze gunde zich geen oogenblik rust. 't Was, of een
onuitputtelijke energie in haar naar bezigheid zocht, zoo kwam ze er toe tegelijk de
speelgoedkast leeg te halen en dan netjes te ordenen. Ze herinnerde zich plotseling
dat haar moeder op elke plank een klein cartonnetje met den naam van ieder kind
had gestoken. Dat moest zij ook doen. Een oogenblik bezon ze zich niet dadelijk een
stukje carton te weten en van uitstellen was geen sprake, ze zocht op haar schrijftafel.
Haar hand stootte tegen de houten doos met zijn brieven, deze viel op den grond,
uiteen gebroken door den val en waaiervormig lagen brieven en kostbare enveloppen
dooreen. Het leek, of ze den ganschen avond op dit oogenblik had gewacht want
plotseling verloor haar houding alle gespannenheid; Emma Holm liet zich neervallen
op den grond, haar hoofd geborgen in de donkerte harer toegebogen armen. Zoo lag
ze een tijd, 't hoofd op den brievenstapel, tot de onrust weer opstak en ze ordenen
ging; de brieven lezen meed ze; de speelgoedkast werd nu verder opgeruimd. Om
een uur of één 's nachts was alles afgeloopen. Met voldoening staarde ze naar de
klok. Nog eenige uren, dan kon ze zich al gaan gereed maken voor haar tocht. Stil
sloop ze naar boven om haar japon te halen, er moest een kleinigheid aan veranderd,
handschoenen moesten worden nagekeken, tegen het schemeren van den morgen
werden in al strakker bedrijvigheid haar kleeren geborsteld; eindelijk tegen vijf uur
was alles voor haar tocht gereed en frisch in orde gebracht. En toen ze zich ontkleedde
om eindelijk nog een uurtje op bed te liggen, vóór Coba kwam, meer om den tijd te
verdrijven dan dat ze 't meende noodig te hebben, was er in het snelle
bewustzijn-verliezen van den slaap met een zekere voldoening dat ze nu geheel klaar
was voor den tocht, een bevredigende stemming in haar gerezen, die in weerspraak
van alle feiten onweerhouden uit haar onbewustheid oprees.
En zoo sliep ze met een feestelijk licht bovenin de
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gesloten oogen, dat zich oploste bij het wakker worden in onaangename donkere
sferen die ze tegelijkertijd zag en proefde, tot een ànder licht haar bij 't openen der
oogen bewust werd: dat van den nieuwen levensdag, de reis naar Amsterdam als
brandpunt daarin.
Kleine snauwende kibbelarijen hadden haar gewekt en duurden voort. Ze luisterde:
Frederik had op Coba's ochtendschei de deur geopend, met één kous nog maar aan.
Coba, altijd meer tot de opvoeding van Frederik dan tot haar werk aangetrokken,
was den dag begonnen met een standje. Frederik had een klap teruggegeven. Toen
werd de rechtskwestie van den toestand beredeneerd ...... hij mocht loopen zooals
hij wilde...... zij had niets over hem te zeggen...... toen Coba......: ‘als jij laat ben,
moet ik je toch alles andragen......’
‘Dat kan je gewoon laten, je ben toch een mispunt’.
Klets! daar had hij er een van Coba.
Emma Holm, de tanden in de lip gebeten, het zware haar in de eene hand gevat,
in de andere de borstel, die ze telkens van moeheid weer liet zinken, luisterde toe,
zenuwgespannen - O, als die jongen nu weer niet wilde.
Klaartje ging naar mevrouw hiernaast, daar was dat altijd goed, zou ze Frederik
met de koffie bij Hermien bestellen...... even een briefje schrijven......
Maar dan kwam het rekenschap geven, de vraag: weer naar Amsterdam?
‘Mevrouw, hij plaagt me weer zoo’, gilde Coba opnieuw na een tijdje stilte, ‘hij
spuugt op me schoenborstel’.
‘Ze dee het eerst zelf, moeder, heusch moeder’, stond Frederik nu in de deur en
rende weer terug naar nieuwe wraak.
Emma verbeet zich. Voor een vroege tram naar Amsterdam was 't al mis, want
netjes, zoo verzorgd mogelijk wilde ze bij hem komen en dit kleeden in de ruzieherrie
gaf niets. Ze sloeg een ochtendjapon om.
‘Ik dweil 't gangetje en hij loopt met slikvoeten heen en weer, 't is een sar’, gilde
Coba aan 't trapje.
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‘Ze liegt, ze liegt’, gilde Frederik daar dwars doorheen.
Emma ging ontmoedigd zitten; van 't vlug opgestoken haar schenen de spelden te
steken in haar geteisterde hoofd, ze trok deze eruit en de vracht viel neer, te zwaar
om te dragen. Ze keek op haar horloge, Frederik moest haast naar school: ‘Coba!’
riep ze, hopeloos, op goed geluk.
De schort scheefgetrokken, het staartige vlechtje losgeraakt tot een pluizige pluim,
kwam Coba de kamer in.
‘Me lint’, begon ze te klagen, een vodje in haar handen koesterend.
Beklemd als naar een wisselvallige lucht, waar storm doch ook zonneschijn uit
voort kon komen, aanstaarde mevrouw Holm de veertienjarige. ‘Kind, Coba’, begon
ze te fluisteren met heete stem, vertrouwelijk als in bondgenootschap, ‘ik moet weg,
ik wil, zie je, ik moet.....’
‘Naar Amsterdam zeker’, bevond Coba op voet van gelijke.
‘Ja, juist’, ging Emma door ongeschokt ‘naar Amsterdam moet ik...... laat nu alles
over je kant gaan. De oude mevrouw neemt Klaartje, red jij 't nou met hem, zelfs als
hij lastig is, 'k breng een tablet chocola voor je mee. Vertel me als ik weer thuis ben
maar alles als hij je geplaagd heeft...... om vier uur ben 'k al weer terug, 't is enkel
het koffiedrinken voor je’.
Coba knikte al, lachend bereid. Goddank, dat schikte zich. Emma Holm haalde
weer den borstel door heur haar. De dag tot vier uur was van een verre, zoete ruimte;
haar keel klopte met zacht, zwellend gevoel. Klaartje, zonder eenige hulp, kleedde
zich: een bedrijvig klein vrouwtje dat niemand hinderde en niemand hulp vroeg.
Het zou een mooie dag worden. Uit de hooge pijp van den fabrieksschoorsteen
steeg recht de rook; de zon scheen met heel lichten glans in de lucht. De geteerde
schutting aan 't eind van 't tuintje glom, glom; je rook de zon, o, wat een lieve dag
toch...... op zoo'n dag moest alle misverstand tusschen menschen optrekken als de
morgennevel. De heerlijke zwelling in haar keel scheen
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als een golf haar heele lichaam te doorstroomen...... Na de beklemmende weken
wachten in het enge, benauwende huisje, een dag eruit...... toch naar Amsterdam.
Omdat het moest...... gister had ze 't alles en precies geweten, waarom het moest
en in de tram nam ze zich voor zich alles te herinneren...... de reden was er...... doch
even wegduwen die nog...... heel dit bezoek was op iets stevigs gegrondvest en veilig
kon ze de stil morrelende gedachte laten doorbreken, dat hij niet geschreven had en
ze toch ging......Ja, ze had alle reden ontevreden op hem te zijn...... ze zag al in haar
verbeelding, hoe hij haar hand lang zou vasthouden, met zijn oogen haar vleien om
vergiffenis...... doch ze zou streng zijn deze keer, niet zoo oogenblikkelijk vergeven
en lang ook zou het duren, eer hij haar een kus geven mocht...... och...... hoe lang,
wel een jaar was dat geleden, dat hij haar het laatst kuste.
Buiten sloeg de klok...... Half negen nog maar. Wat wàs dan Coba weer vroeg
gekomen. Ze rekende uit: 't ontbijt nog, daarna zich kleeden, Klaartje wegbrengen,
om tien uur kon ze wegkomen, dan was ze om kwart over elf bij hem...... zoo'n korten
tijd eigenlijk...... waarom maakte ze er voor zichzelf zoo'n gewag van om naar hem
toe te gaan, waarom ging ze niet veel meer. Anderhalf uur duurde het om van den
een naar den ander te komen...... het was te mal zichzelf zooveel dwang op te leggen
in het niet-gaan. Ze bezag zich in den spiegel zeer kritisch. Hoe onbegrijpelijk het
ook was, zij zag er goed uit, mooi genoeg natuurlijk niet maar wel jong van ochtend.
Den nacht, voor ze naar hem toe ging, sliep ze gewoonlijk nooit van opwinding, toch
had ze nu wat kleur.
Nu vlug naar beneden. ‘Kom liefje’, zei ze tot Klaartje die in dezelfde
toegewijdheid, waarmee ze zichzelf gekleed had, haar pop nu onder handen nam.
Bij 't trap afgaan schrok ze: Frederik was er nóg; ze vochten nu de twee, doch
geruischloos. Nu begon het harder, speelde Coba de wijste en zweeg; alleen
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Frederik was in woede om 't een of ander. Nu kwam hij te laat, moest hij nablijven.
Dat kortte den tijd tusschen twaalf en twee in...... overlegde de moeder.
......‘Kreng...... kreng’, riep hij jouwend, plof! daar viel de voordeur achter hem
toe.
Een leegte viel neer rond de moeder, waarin zelfs de gedachte aan de reis
verzonk...... o, de taal van dat kind, hoe moest het gaan in de toekomst met zoo'n
kind...... Haar bloed leek een oogenblik stil te hebben gestaan, wankel stond ze,
plotseling krachtdadig tot bedaring gebracht in haar opgewonden roes.
Met zekere stem en vaste oogen richtte ze zich tot Coba: ‘en jij zou zijn plagen
weerstaan!’
‘Ja, als u weg was’, gaf deze vaardig terug.
Doch straf hard bleef Erama's blik, en ze beval: ‘jij bent de oudste, je zorgt dat er
geen ruzie is’. Zóó boos zag Coba haar mevrouw zelden en zij zweeg bedrukt.
Mevrouw Holm had nu nog van allerlei bedenkingen: 't eten van gister stond klaar,
als ze soms eens wat later terug kwam, het koude gehakt mocht opgegeten. Ze sneed
de boterhammen voor twaalf uur, deed ze in den trommel ‘en als Frederik lastig
mocht worden, ga je hiernaast klagen, beloof je me, dat er niets voorvalt als ik weg
ben’. Zoo boos keek Emma nu, dat Coba begon te huilen.
‘Stil maar’ suste ze weer bij deze tranen, trok Coba aan haar schoot, ze trok het
vlecht je wat recht, streek de pluizen uit de oogen, ze moest zich beheerschen om 't
kind geen zoen te geven, want eigenlijk hield ze veel van dit kind, ze zou niet hebben
kunnen zeggen waarom.
Nog had Mevrouw Holm allerlei zorgen voor 't geval 't eens wat later werd, ze
den trein gemist had bijvoorbeeld, zooals een vrouw heeft die een dierbare taak
verlaat voor een nog dierbaarder.
Eindelijk verdween ze uit huis, bracht Klaartje meteen weg; een schuldig gevoel
bekroop haar dat ze van haar kind wegliep; ze verhardde zich moedwillig en ging
de
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straat uit, door lichte voeten voortgedragen met iets in gang, in houding, in de strakke
staring der verwijde, bruine, ernstige oogen, dat de meiden aan de deuren mekaar
aanzagen en met de ellebogen schokten.
Zulk een jonge, veerkrachtige mevrouw Holm kenden ze niet, met zulke bezielde
oogen en fel-roode blosjes, hoog op de wang.
Wat een der dienstmeisjes deed zeggen: ‘die met die roode kleurtjes vertrouw ik
toch niet’.
‘Verft die er eigen?’ vroeg er een.
‘Nee, die hebben de tering’.

Hoofdstuk XIV.
Nu zat Emma Holm in de electrische, die het zilverlichte land doorzeefde en ze had
een gevoel als door den lentewind zelf meegevoerd te worden, die het lichte land
rechtuit doorstoof. Hoe goddelijk was het, alleen maar in zoo'n tram te zitten en het
wijde: buiten rondom te zien wegstroomen en aanstroomen opnieuw. Zóó heerlijk
om ineens te breken, ineens te vergaan, op te gaan in dit heerlijke van lucht en zon.
En ze wilde nu alle gedachten aan haar huis wel verbannen en stelt zich alleen zijn
gezicht voor na het groote gesprek, waarna hij direct berouw heeft en aandringt op
een kus tot verzoening.
Doch dadelijk heelemaal goed op hem wil ze toch niet worden want ze wilde
immers vertalen en waarom liet hij het haar dan niet doen...... Nu ja, later is toch
alles anders, dan zorgt hij heelemaal voor haar en Frederik en Klaartje. Dit is een
belofte, die hij nog nooit heeft teniet gedaan en wat komen dan eigenlijk die paar
boeken er op aan, die zij tevoren zou hebben vertaald. Ja, en bovendien moet ze
oppassen niet al te streng tegen hem te zijn, want denk eens, als hij eens veel gewerkt
had vandaag en prikkelbaar was en kortaf zei ‘zeur niet’, zooals hij eens deed of een
uitvlucht zocht om dadelijk weer van haar weg te gaan.
Doch Emma liet dergelijke gedachten niet lang toe;
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er schuilde een stevigte onder dit bezoek deze keer. Dat was haar niet te ontnemen.
Rustig verhalen moest ze hem vooral van Venema, die ook vertaalwerk van haar
wilde. Hoe zou ze hem daarna de woorden overbrengen, die Venema als van hem
afkomstig vertelde? Haar adem stokte. Van uit een verte deed de suggestie van zijn
donker peilenden blik, van zijn jachtige woorden zich gevoelen aan haar, die voortreed
dwars door het land hem tegemoet.
Het begin van een klemmende vrees deelde zich als 't ware aan haar mee en Emma
stond eens op van haar plaats in de coupé, verschoof 't gordijntje wat, want de zon
brandde door het raampje van de electrische. Nu was ze weer gezeten, enkel in
spanning wachtend tot de tram de groote stad binnen zou glijden en ineens was het,
of haar tocht haar bezwaarde, of ze wel weer dadelijk terug zou willen naar haar
eigen huisje, veilig terug. En ze zag zich thuis en Venema weer op bezoek, doch nu
zou zij vertellen: van haar man, van Maurits Kuppers, ja, ook vooral van dezen laatste.
En vragen zou ze willen aan dien vriendelijken jongen man, waarom ze toch verkeerd
gedaan had Maurits te gelooven, elk woord van hem te gelooven. En waarom het
verkeerd geweest was medelijden te voelen voor een ouderen man, die tegen haar
klaagde over zijn leven, zijn gemis aan levensgeluk. Ja, waarom had alles zoo moeten
loopen, zij was toch dezelfde gebleven, waarom was zij langzamerhand zoo
ongelukkig geworden en was het leven haar geworden tot een last?
En hoe kwam het, dat hij, die zulk een goede vader was voor zijn kinderen,
veroorzaakt had, dat zij een geheel ontoereikende moeder voor de hare was geworden?
En nu in een vleug scherpe herinnering zag ze precies, nauwkeurig en levend voor
haar oog zijn onverschillig, zelfs wat sarcastisch gezicht waarmede hij: ‘tja!’ had
gezegd, toen ze van Klaartje's ziekte verhaald had.
En nu ze uitstapte in Amsterdam en het vertrouwelijke tramnummer zag, dat haar
tot dicht bij zijn kantoor zou
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voeren, kwam nog sterker opzetten die ongewisheid, die raadselachtigheid, die heel
deze liefde scheen te omhullen en was er weer die aanvechting terug te keeren met
de volgende tram. En in de gedachte aan dien terugkeer was Venema betrokken; zijn
strenggelijnde jongensgezicht was in haar voorstelling naar haar toegekeerd, hij hielp
haar in haar biecht, hij gaf haar troost.
Hij gaf haar troost, zoo was het en hij, naar wien ze toeging had altijd háár om
troost gevraagd, aan hem had ze heel haar hart gegeven, alles gegeven, haar liefde
en vertrouwen, haar hoop en verwachting. Tot ze leeg geplunderd was van binnen,
en niets meer te geven had en moe en ziek was geworden, en op even onnaspeurlijke
wijze haar gezondheid en haar kracht verloren had als zijn liefde, die hij haar vroeger
toedroeg. En nu ook de stadstram stopt en haar uitlaat, dicht bij zijn kantoor, valt
weer de gedachte haar in: terug, ga naar je eigen kinderen, je eigen huis, klein maar
van jezelf.
Ze doordringt zich van die gedachte en stelt zich stilstaand op de Amsterdamsche
gracht de vraag: wil ik inderdaad terug? En nu trekt op den zonnedag een schrik op
als een koude hoog tusschen de schouderbladen en weet ze, vlak bij haar doel: niet
terug! Om Godswil niet terug. Even maar hem zien, niet spreken zelfs, doch hem
zien en tevens wordt zij zich bewust dat zijn aanblik is voedsel voor haar ziel. Voedsel
dat zij eindelijk noodig heeft, al kan zij dat zelf niet begrijpen. Al kan zij zelfs niet
begrijpen dat zij dezen man, die haar niet liefheeft, die haar nooit heeft liefgehad,
aanbidt. Dat zij zich aan hem verbonden voelt als aan een vastgesteld en
onherroepelijk levenslot waarbij het niet aankomt op de vraag naar goed en slecht,
naar geluk of ongeluk doch slechts op den eens gelegden band van het meest volkomen
vertrouwen.
En nu betreedt ze de hooge Amsterdamsche stoep van het grachthuis en neemt
zich voor de trots van haar gevoelens te eerbiedigen en bij zijn lichtste ontstemdheid
weg te gaan. Ze weet plotseling dat ze niet het vroolijke
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gesprek zal houden, waarin ze hem op zachte wijze iets zal verwijten; ze zal
integendeel hem in 't geheel niets verwijten. O, ze zou hem alleen haar mond willen
reiken, dat hij haar kuste. Want hiernaar weet ze te verlangen; och en toch ook niet
om dien kus, slechts om haar eenzaamheid opgeheven te zien, om, ja zij weet het
niet, aan alles twijfelt ze, alles is haar een raadsel......
En zoo loopt Emma Holm de breede treden der trap op, in vage droomen, rustig
nu en uiterlijk zich geheel beheerschend.
Daar ziet ze het kleine houten hokje dat in den loop van 't laatste jaar daarboven
aan de trap is ingericht voor den portier. Ze herkent het wittig wassen kopje van den
ouden man.
Ook hij herkent haar. ‘Voor mijnheer Kuppers? Zal ik u aandienen? 't Is immers
mevrouw Holm?’
Hij wist immer haar naam en scheen hem toch elke keer weer opnieuw te vragen
met zijn oogen.
‘Mevrouw Holm’, herhaalde Emma met gedempte stem.
Ze zag hem een trap opgaan.... had Maurits dan andere kamers? Met haar oogen
volgde ze hem zoo lang mogelijk, de deur ging ergens open, praten hoorde ze nu, ze
herkende geen stem, een langer praten dan gewoonlijk en nu keerde de oude terug.
En ineens is het, of haar iets ontnomen is met die verandering van vertrekken......
hier, op deze verdieping, hier hoorde hij thuis, niet daar hoog, daarboven kent zij het
niet. Een angstig voorgevoel nijpt in haar...... zoo langen tijd heeft hij ditmaal laten
verloopen zonder te schrijven, hoe durft zij eigenlijk hem lastig vallen. Al de rechten
harer liefde ontvallen haar weer plotseling, die zij kort tevoren nog zoo duidelijk
wist te onderscheiden. Venema met zijn vermoedens wordt voor haar een vage figuur
op een verren achtergrond, bijna vergeten. Al deze gevoelens gaan vliegensvlug door
haar geest in die korte stonde dat daarboven op de gang de passen komen aangetreden
van den weerkeerenden portier. Daar komt hij de trap weer af; hij nadert, de oude,
't voozige, witte gezicht
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als van een versuften kamergeleerde. Nu staat Emma Holm zeer recht en heel haar
vermagerd jonge lichaam is een gespannen veer. Ze wacht op de gewone woorden.....
of u maar binnenkomt.
Haar hart heeft in de leege stilte deze woorden al geproefd en ze verzette haar
voeten. Intusschen zag ze hem aan en bleef hem aanzien.
‘Mijnheer heeft geen tijd’, zei de portier en zijn gezicht bleef onbeweeglijk: een
wit, voos kopje met verschoten oog. ‘Misschien als u vanmiddag nog eens terug
komt...... van twee tot drie komen er nog al eens’......
Mevrouw Holm stond bewegingloos; haar lichaam ademde in langzame teugen
de kille ganglucht op.
‘Probeer u eens tusschen twee en drie’, herhaalde de oude.
Ze scheen nog steeds niet te begrijpen, dat ze hier weg moest, dat die deur, die
zooeven daarboven open was gegaan, voor haar gesloten was en hier rondom de
gang van een vreemd huis.
Ze keek den ouden man tegenover haar aan, vragend zonder een vraag te uiten,
haar oogen werden stilaan vochtig, groote oogen als van een verongelijkt kind.
‘Van twee tot drie’, herhaalde de oude man bemoedigend en nu met afdoende
stem.
Ze knikte met het hoofd en ging de trap weer af; daar stond ze in den grooten
voorjaarsdag met de ontluikende grachtboomen, lichtgroene luister tegen de stralend
blauwe lucht. Het grachtleven kwam op haar toe...... menschen die haar aankeken,
wagens waaraan ze nauw ontsnapte, een auto gleed langs haar als een soepele slang.
Ze liep verder, zonder zien, zonder denken de gracht af; een drukke straat wierp
zijn beweging er dwars over heen, dan kwam de gracht weer; gedemptheid van hooge,
stille huizen die troostten: dichte huizen die stille ramen hadden als zachte oogen.
Huizen die haar zagen, haar herkennen zouden, want eens had ze hier geloopen met
hem.
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Zoo kwam ze aan het IJ. Ze herinnerde zich, dat zij aan den waterkant hadden gestaan,
turend naar schepen die voorbijgingen, pratend over een toekomst die zou kunnen
zijn; zij ontdekte een verscholen bank voor werklieden waarschijnlijk daar geplaatst
en ging er op zitten. Een vriendelijke koelte streek langs haar gezicht. Schuin aan
den overkant wuifden boomen, een roeiboot voer over; wat een moeite had de man
in de boot om den wal te bereiken. 't Was of het roeien niet voorthielp in het zware
gekabbel der golven. Nu naderde hij toch den overkant, gelukkig, hij was er, veilig.
Daar kwam een sleep aandrijven, een sputterend motorbootje voorop, geduldige
schepen volgden, een, twee, drie, vier, vijf. Een vrouw met een kindje zat op 't dek,
heerlijk, dat wegdrijven, immer wegtrekken van waar men woont, verweg.
Motorbootjes weer, twee, drie, donkre, dikke, brommende torren; nu een jacht. Mooi
laveerde het. Het deed aan schaatsenrijden denken in langzame, breede zwaaien;
weer een moeizame roeiboot, och, die moest de heele tocht nog beginnen.
Emma merkte voortdurend van alles wat voor haar oogen zich afspeelde op en tot
nadenken kwam zij niet, noch minder tot overdenken. Zij dacht niet aan haar huis,
haar kinderen, alle denken leek in den aanvang te stuiten op een natuurlijk verzet,
haar innerlijk wezen opgeschort.
Plotseling stond ze rechtop aldoor alsof een ander wezen in haar handelde en dacht;
ze zocht met eenige moeite den weg weer terug; op de grachten belandde ze ten slotte
en langzaam aanvaardde ze den terugtocht. Af en toe herkende ze een gevel der niet
eindigende huizenreeksen en zoo stond ze dan plotseling voor zijn kantoor. Het
scheen zich nu alles veel makkelijker te voltrekken, haar schaamte hinderde nauwlijks
en toen ze weer tegenover den ouden portier stond, hoorde ze zich duidelijk haar
vragen richten. ‘Nee, mijnheer Kuppers was er niet, elk oogenblik kon hij wel komen
en als ze wilde kon ze in de wachtkamer wachten’. Bij deze woorden dacht
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Emma: hoe dwaas van ochtend weggegaan te zijn; eenvoudig had ze kunnen zeggen:
heeft mijnheer Kuppers geen tijd, dan zal ik wel even wachten. Inplaats daarvan was
ze als een wezel weggeloopen, als iemand die schuld aan iets heeft en bang zich
onttrekt. Zij zit nu in het nieuwe wachtkamertje, een veel minder goed verzorgd
vertrekje dan het vroegere, eigenlijk niet meer dan een hok met een raam en een paar
afgedankte stoelen en weet dat zij nu geheel rustig zou kunnen zijn, als hij binnen
kwam, niet meer verrukt of zelfs blij doch wel tevreden en gerustgesteld.
Zij wacht, het eene kwartier na het andere, doch hij komt niet. Hij weet niet, dat
zij hier is en nu is deze wachtenstijd zonder eenige verschrikking. Moeheid voelt ze
niet, wonderlijk! Thuis is het haar de laatste maanden onmogelijk een dag door te
brengen, zonder een deel ervan te liggen op bed. Doch het licht neigt naar het dageind.
Het is, alsof op het rood der daken, waarop ze hier kijkt, een lichte zilvrig-grauwe
asch is gestrooid. Een vogeltje zit bovenop een nok, stil en tevreden, alsof het ook
wacht, niets doet dan wachten.
Af en toe dreigt een gedachte aan haar huis in Emma's denken naar boven te willen
komen, doch het blijft een looze dreiging, sterker is een kracht van afweer in haar
gaande, die elke ongewenschte afleiding, elke gedachte aan haar thuis al bij voorbaat
onderdrukt. En in deze gevoelloosheid glijdt de tijd snel.
Den heelen middag is er geloop geweest daarbuiten in de gangen en op de trappen;
een ander tempo van menigvuldiger voeten wekt haar eindelijk op uit haar wakenden
droom - Zou ze? ja, het moet wel. Het is, of ze haar heele leven lang daar heeft
gezeten op dien stoel en zich nu los moet maken. - Voorzichtig, als was daar aan den
kant van de gang een ziekenzaal, opent ze de deur van haar verblijf en staat nu
plotseling tusschen allerlei jonge menschen door de kantoren rondom na 't einde van
den werkdag losgelaten. Ze vraagt naar den uitgever en haar vraag schuift langs
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de hoofden verderop in de gang. Een paar opgeschoten jongens naderen. ‘Mijnheer
Kuppers is er vanmiddag niet geweest’, zegt een van het tweetal, dat blijkbaar op 't
kantoor van Kuppers thuis hoort.
‘Als u een boodschap hebt’, zegt de ander, ‘dan kan ik die wel overbrengen want
ik moet net naar mijnheer toe’.
‘Naar de Vondelstraat’, belijdt Emma en iets van een moeilijke trots om die
gemeenzaamheid maakt haar stem vast.
‘Ja, nog! De volgende week zit mijnheer op zijn villa in 't Gooi’.
‘Laren’, beweert een jongere bediende.
‘'t Gooi’, zegt de eerste, die door den jongere niet verbeterd wenscht te worden
en als om de grootere vertrouwdheid met zijn patroon aan de dame die geheel oor
en aandacht is, nog beter te manifesteeren, neemt hij zijn portefeuille, waaruit hij
twee plaatsbiljetten voor den dag haalt, die hij nonchalant toont. ‘Plaatsen voor de
comedie vanavond’, vertelt hij, ‘die moet 'k bij hem gaan brengen, Royaards, eenig!
ik ga ook’.
Zonder zich verder om een mogelijke opdracht te bekommeren slippen de beide
jongens de trappen af en Emma volgt langzaam hun luidruchtige spoor. Ze heeft ook
niets te zeggen, geen boodschap mee te geven, het is doodstil in haar geworden en
ook rondom wordt alle geluid stil. De oude portier heeft zijn livreiachtige jas
uitgetrokken en ziet in eigen kleeren er uit als een armelijk oud mannetje van de
straat. De nietige aanblik van dezen man, die over haar wel en wee heeft beschikt,
verwondert haar. Een auto op gummibanden glijdt langs, als zij de stoep afgaat. Het
spiegelend raam schuift langzaam tartend langs haar en in haar vuist voelt ze een
trilling; graag zou ze tegen dat glas een stomp geven dat het brak. En weer loopen
menschen in verwonderlijk-groote stilte langs haar en trammen glijden. Stilteen-woestheid is in haar zonder overgang. Ze loopt een tijd en zoekt drukke straten;
ze is in de Kalverstraat en weet dat ze voorin in een lunchroom de vorige maal
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op hem heeft gewacht. Ze wil die lunchroom niet terugzien, ze wil die herinnering
van zich afsnijden en nu weet ze, dat iets in haar veranderd is. Doch naar de comedie
wil ze gaan: ze wil hem zien met zijn vrouw, ze gelooft er niets meer van, dat hij van
zijn vrouw niet houdt. Hij houdt juist heel veel van haar en niet zijn vrouw, doch
haar heeft hij bedrogen. Het is, of een nieuw zintuig in haar ontwaakt, waarmee ze
voelt dat hij juist de man is om van eigen vrouw en eigen kinderen het allerbest te
houden, zooveel te houden dat er voor een ander zelfs geen gewone menschenliefde
overblijft. En het vreemde woord: zinnenliefde, treedt haar nader. Is het dan
zinnenliefde geweest wat hem aan haar bond. Neen, neen, zij schrikt terug van het
woord, zij weet wel beter. Alleen in den aanvang, toen ze hem nauwlijks kende, heeft
hij gedongen naar haar liefde, kort daarna schrééf hij immer over liefde en stelde hij
uit, stelde hij altijd zijn bezoek uit. En toch hield hij haar vast en paaide hij haar met
de toekomst. Ja, ja, dàt was het woord; hij verdiende niet beter dan dit woord.
En nu herinnert ze zich, dat hij haar hand eens hield en haar in de oogen staarde
en zeide: je wordt mager, kind, en zij in een schaamte: ik verlang altijd naar je, had
geantwoord. Hij wist dat ze leed en nooit had hij spijt getoond, het woord: - later immer als een kleurig vaandeltje voor haar doorweende oogen gehouden. Begrippen
van die algemeene menschenliefde, waarin zij door haar ouders werd grootgebracht,
waren hem geheel en al vreemd en nu herinnert ze zich zijn woorden aan 't strand
op dien heerlijken zomer-zonnedag - ik ben een heiden en door en door egoïst woorden die ze nooit goed heeft kunnen begrijpen in den trots waarmee ze werden
gezegd. En nu begrijpt ze die ten volle. Hij is ook werkelijk een egoïst doch niet wat
men daar gewoonlijk onder verstaat. Zijn egoïsme heeft zich verwijd en omvat zijn
gezin. Om zijn gezin in de Vondel-straat te laten wonen en nu op de villa in Laren
dient al zijn drukte in zijn zaken, waarvan hij zoo gewichtig
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vertellen kon, alsof er een of ander algemeen belang mee gediend ware. En juist dat
algemeen belang, het denken ook aan anderen die buiten het nauwe egoïsme staan
van het gezin, was richtsnoer der opvoeding in haar ouderhuis. En nu heeft ze een
nieuwe smart: dat Kuppers haar al het leed deze jaren aandeed, telt minder doch wel
dat hij het haar aandeed, die een kind was van zulke brave menschen. Menschen die
niet met trots zich beroemden heidenen te zijn doch hun leven lang in moeite en zorg
probeerden christenen te worden.

Hoofdstuk XV.
Alleen het geld was een oogenblik belangrijk, het feit dat deze comediegang zoo
weinig mogelijk moest kosten doch verder drong er in Emma geen enkele gedachte
door, schoof ze werktuigelijk met een drommetje bezoekers mee, die aan eenzelfde
loket een ongeveer gelijksoortig biljet verkregen hadden. En zoo kwam ze dan te
zitten, hoog op een plaats in een voorste rij en beneden zich zag ze de
duizelingwekkende diepte. En in die diepte peilden haar oogen, de binnenkomenden
bespiedende, tot haar hoofd krampig-moe in den nek terugboog. Want de donkre
ruimte gaapte zoo open en wijd en bezorgde haar een angsttrilling en tegelijkertijd
trok deze haar aan, zoodat ze een oogenblik terugweek naar haar rugleuning in
behoefte aan een steunpunt. Ze sloot een tijdje de oogen, daar die rilling van
aantrekking aanhield en een vreemde, onbekende angst opstak. Verschrikt keek ze
om zich heen en het angstgevoel kwam nader; plotseling kwam het uit alles, uit elken
vorm, elke kleur, uit de gezichten der menschen, de bewegingen van die drom, daar
diep beneden, krioelend als in het ruim van een schip en van den daarboven gelegen
rang, een uitstalkast gelijk met wijd uiteengezeten figuren.
En ze wist: er gebeurde iets verwonderlijks met haar, ze was haar kinderen vergeten,
ze was weggebleven van haar huis, wellicht kwam daar die angst uit voort. De
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drommen menschen rondom benauwden haar, ze zou ze met de armen vaneen willen
duwen om er door te loopen, te vliegen naar huis, om dadelijk in één ademtocht bij
haar kinderen te zijn. Het angstzweet om die velen vlakbij en rondom, om die
ijzingwekkende diepte beneden, om haar kinderen zoo verweg waarvan ze gescheiden
was door donkere weiden, evenals door al de verlichte straten van deze helsche stad,
brak haar in een kille verhitting uit. Ze zocht naar haar zakdoek, die met haar manteltje
afgegleden was op den grond en in het verschikken op haar stoel ziet ze daar, een
rang lager, vlak tegenover zich, op een der mooie, ruime plaatsen, Maurits Kuppers
met een dame.
Haar angstgevoel valt weg ineens.
Ja, daar zit hij. Rustig zit hij, breed-uit. Met den blik op zijn gezicht, voelt zij
vertrouwdheid rijzen met deze omgeving. Gelukkig, hij heeft eens niet te jachten,
hij kent nu ook rust; daarom kijkt hij zoo vergenoegd rond. De mond van Emma
Holm plooit zich tot een zachten, onwillekeurigen lach en uit haar oogen wellen
tranen.
Vóór de woede, die straks zal opsteken, gaat dit oogenblik van verzonkenheid in
zijn uiterlijk beeld. Zij heeft in deze eerste oogenblikken alleen aandacht voor zijn
verschijning, zooals hij daar opgewekt en prettig gestemd neerzit en zij hem bekijkt
met die innerlijke tevredenheid, waarmee een vrouw een door haar ter wereld gebracht
mooi kind bekijkt.
Alles aan hem schijnt haar tot gelukkige gedachten te stemmen. Nog nooit heeft
zij hem zoo lang achtereen kunnen bekijken. Vooral dat ze niet hoeft te spreken, dat
zij ongehinderd en onbezorgd zijn beeld tot zich nemen kan, verrukt haar. Geen
woorden bederven het nu tusschen hen. Hartstochtelijke brieven heeft hij haar
geschreven doch nimmer zelfs op haar aandrang een portret afgestaan. De dorst, de
hunkering waarin hij haar twee lange jaren heeft gelaten, is thans een oogenblik
bevredigd. En deze oogenblikken zijn diepe eeuwigheden en zij drinkt zijn aanblik
in, wijl een floers van tranen -
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als vloeiende regen langs een glasruit het uitzicht verdrietig benemen kan - hem af
en toe aan haar oog onttrekt.
En als plotseling de lichten uitgaan, legt Emma de handen voor de oogen om beter
dat beeld van hem, dat ze eindelijk, met 't volle leven erin, in haar oogen bezit, te
laten voortduren om het innerlijk des te beter te bewaren. Haar strak voor de oogen
geklemde handen hebben het biddende van handen in een dringend gebed.
Eindelijk gaat het licht weer op en ze merkt de rustige goede vrouw op, die in
daaglijksche vertrouwdheid naast hem zit: een vriendelijk, zelfs eenigszins lijdzaam
gelaat is het dat met het woord Xantippe niet is te vereenigen. En nu begint het, dàt
wat allang onder haar liefde stil loert: een onverdraaglijke jalouzie steekt op.
Als iets afzonderlijks heeft zich dat in haar losgemaakt, het is een pijn, waarin ze
als in weeën ligt, geen smart is te vergelijken met deze, die - ze voelt het aan zichzelf
- een mensch in wanen van misdaad kan omgrijpen. En toch is die haatlijke vreeselijke
blik, die aan haar oogen lekt als gif, gericht op een mooie, vooral een rustige vrouw,
een vrouw die in de weelde baadt van zijn bezit, zonder moeiten, zonder erkenning
van haar voorrecht, een vrouw die in geen enkel opzicht praalt of aanstoot geeft.
En zelfs is het geen Xantippe en geen coquette, geen vrouw voor wie een man te
duchten of te waken heeft en daar is haar smart te erger om: het is een gewone,
fatsoenlijke vrouw; daar is geen twijfel aan en alles wat hij haar van zijn vrouw
vertelde, is leugen geweest.
Mocht iemand van haar beiden de deugdzame zijn, dan is zij het niet, doch deze
lichtblonde al eenigszins grijzende moeder, die 't hoofd wat terzijde gebogen, in
vriendelijke toegeeflijkheid luistert, naar wat men op het tooneel daar speelt en zelfs
met een klein glimlachje, waarin een geduldige superioriteit ligt verscholen, luistert
- een comediebezoek is immers maar een bijzaak en eigenlijk zit ze liever rustig
achter 't theeblad en hoort ze daar 't meest thuis.
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En zij...... zij...... haar kleine kinderen liet ze in den steek. Ze is gevlucht,...... neen......
neen, om Godswil, neen, zij heeft een koorts gehad van waanzin, zij heeft willen
kennen, willen toetsen. Zij heeft een beteren weg willen inslaan en moest toen grondig
weten, of die oude levensweg bedriegelijk was. Daartoe is dit alles zoo moeten komen.
Het stilt een oogenblik de wildheid van haar denken doch het is haar niet gegund
deze redelijke gedachtengang langer vast te houden: zoo is zij overgeleverd aan
loutere gevoelens van instinct: de tegenwoordigheid dezer niet meer jonge vrouw
vangt weer aan haar te martelen op een onbeschrijflijke wijze. Voor 't eerst bestaat
deze, heeft ze een schouder die naast de zijne is, een hand die de zijne achteloos raakt
bij het aannemen van het program.
Nu kijkt hij op en laat dwalend zijn oogenblik den rang langs trekken, waar zijzelf
zit: hij groet eens tegen een bekende, met een lach die haar is vertrouwd. Nog ziet
hij haar niet. In haar gezichtsmasker-van-angst spant een verwachtingslachje, dat hij
op één oogenblik, plotseling haar daarboven herkennen zal. Daar gaat zijn blik weer
dwalen, stijgen en dalen afwisselend als een meeuw op de golven deint. Nu zal zijn
oog de hare moeten treffen: ze wacht op den schok dat hij haar herkennen zal.
Duidelijk staart hij haar aan, de rondgang van zijn blik is een oogenblik geremd; hij
staart, herkent doch groet niet; met een sarcastisch lachje van onvrede, van
minachtende onachtzaamheid gaat hij verder de rijen langs, luchtig, zwevend blijft
zijn blik. Zacht kreunend als in zware lijfelijke smart zit Emma tusschen de bezoekers.
Een juffrouw naast haar praat wat tegen haar, een reuk van eau de cologne dringt tot
Emma door: plotseling merkt ze in groote duidelijkheid een goud dopje op in den
vorm van een kleine kroon, op een fleschje dat ze wezenloos in de handen houdt
omklemd. Het gouden kroontje boeit een oogenblik; wat brengt het haar in de
gedachte, och immers niets. Het is opgemerkt geworden, dat zij vreemd doet, daarom
heeft zij eau de cologne gekregen.
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Doch deed zij vreemd? zij is toch niet krankzinnig geworden, zoo iets komt
ongemerkt, schiet haar te binnen. Zij moet iets bedenken om te weten, of ze niet
krankzinnig is. Zij weet toch de leeftijden van de kinderen nog, nu ja, maar wat doet
ze hier; dat is toch weer wel krankzinnig. Het zweet breekt haar uit: diep staart ze in
de angstwekkende ruimte beneden zich als in een duistere zee waarin menschen
woelen. Lichtglanzen van het tooneel brengen grillige en wisselvallige effecten
teweeg. Daar is het een arm of een hand en overal zijn het gedeelten van gezichten
die men ziet geopenbaard. In haar korte jeugd is Emma nimmer naar de comedie
geweest. Haar ouders gingen daar zelf niet heen en slechts enkele
schouwburgbezoeken vielen voor in haar verlovingstijd. Dat waren keurige, rustige
uitgangetjes, zorgzaam geprepareerd en geheel verschillend van deze avontuurlijke
tocht, die nu langzamerhand vormen van verdwazing aan gaat nemen in haar
bewustzijn.
De benauwing harer liefde wordt nu nog andere benauwenis, de wonderlijke angst
die haar in den aanvang aangreep, wordt een dwang. Het is, of plotseling die
ontzettende stilte rondom haar invalt, die vanmiddag na de afwijzing aan zijn kantoor
de straten vervulde. Ze moet iets doen doch wat weet zij niet: Moet zij in die zwarte
diepte springen?
Emma Holm staat rechtop, midden tusschen menschen die blijven zitten. Haar
handen bewegen zenuwachtig en de oude juffrouw van de eau de cologne praat wat.
Andere menschen praten eveneens, ze voelt behulpzame menschen rondom en handen
die haar duwen en voor ze 't weet, staat Emma in de gang alleen en gaat gedwee en
vanzelf de veilige trappen af. Een man die daar op de gang wacht, helpt haar nog
een verdieping af. Dan, in het eindelijk wankelen harer stappen, weet ze: nu breek
ik neer, nu is 't gedaan, doch nevens deze gedachten spant een hooge klare helderheid
als een gave van God. Ze weet nuchtere dingen. ‘Mijn mantel ligt nog boven’, zegt
ze tot den goeden man, die haar helpt, ‘ik moet zoo
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gauw mogelijk naar huis.’ Ze is op de trap gaan zitten en doet haar hersens rust putten
uit de duisternis harer gesloten oogen. En duidelijk ziet ze zich nu teruggaan, weet
ze: deze crisis is de versterving van haar liefde. Haar Liefde? Haar heele wezen is
verzet en schaamte voor dit soort liefde. En zooals ze vroeger haar ouders voelde
beleedigd door het bedrog dat Maurits Kuppers hun kind deed ondergaan, voelt ze
nu haar kinderen in haar, de moeder, smaad gedaan.
Doch sluw wringt zich onder deze gedachten een hoop: kwam hij haar nu maar
achterop. Hij moet haar hebben zien weggaan; hij kan stellig een reden vinden om
even te informeeren, wat er van haar wordt. Deze sluwe gedachte doet haar talmen
op het plein vlak voor den schouwburg; zij schaamt zich: is het nu nog niet genoeg?
Zij zucht hardop, wanhopend aan zichzelf. Haar verstand kan het niet winnen van
haar gevoel. Immer het conflict.
Het hel verlichte Leidsche Plein doet haar weer geen goed, de klare kracht die
haar een oogenblik tevoren nog leidde, verlaat haar weer. Trammen, auto's, menschen,
allen verwarren haar; ze voelt: ze heeft de kracht bezeten met hem te breken, nooit
wil ze hem weerzien doch hoe is dit leven op te bouwen, hoe raakt ze dien vreemden
blik op alles kwijt, die gewaarwordingen van onrust, van tot waanzin drijvende angst?
Ze heeft lust den een of den ander aan te spreken, een vrouw of een man, dat doet er
niet toe en te zeggen dat zij een gemartelde vrouw is, die hulp noodig heeft...... En
boven alles drijft de vraag: hoe komt zij thuis? Het Spui lijkt onwezenlijk ver nu elke
tram die langs haar glijdt, haar onweerstaanbaar lokt zich ervoor te werpen. Zij houdt
zich aan de puien vast der huizen elke keer als er een trem aan komt suizen en
woordenloos richt ze zich tot God. Eindelijk zit ze in de tram naar Haarlem en nu
komt, wijl hij voort-vliegt een nieuwe lust: er uit te springen, op den donkren weg
te springen ter bevrijding. Ze stamelt: ‘ik ben zoo ziek’, tegen menschen die rondom
haar zitten in de
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hoop, dat die op haar letten zullen gelijk de goede menschen haar bewaakt hebben
in de schouwburghel. En ook aan de tramrit komt een eind en steeds dichter, heel
dicht nabij, is haar goed en veilig huisje, zijn haar kindertjes. Wel verwondert het
haar, dat, nu er geen trammen voorbij sjiepsen en ze in haar eigen veilig Haarlem
loopt, toch die angst nabij blijft, een angst van weg te willen, van te willen zijn op
een plek die zij nog niet weet, verweg, onbekend. Ze staat nu stil op den hoek van
haar straatje, waar de sloot langs gaat en plotseling is het, of de donkere sloot haar
aanstaart en iets te zeggen heeft en ze beseft in een flits dat de plek, die ze zoekt, is
de dood. Dat ze die ongeweten langs allerlei wegen reeds zoekt sinds een paar uren.
Nu begint ze te huilen; het is het bittere weenen van een kind zonder aanstellerij en
zonder zelfbeheersching. En ze klopt aan de ramen van haar huisje waar licht brandt
en valt Charles in de armen.
Ze blijft huilen doch dat wat naar buiten moet, komt niet, de woorden kwamen
niet en ze is gaan gillen. En in dit gillen verloor ze een oogenblik den angst, dien ze
in Charles' armen zelfs niet voelde wijken.

Hoofdstuk XVI.
Gesust heeft hij haar den ganschen nacht, als een klein kind haar tegen zich
aangenomen. Hij gunt zich geen tijd den man te vervloeken, van wien Venema hem
gisteravond nog meer heeft verteld. Hij is alleen dankbaar dat deze crisis er is, dat
zij nog leeft en al verwondert het hem, dat zij de kinderen niet wil zien, krankzinnig
is ze niet. Zwaar zenuwziek en over een paar uren zal hij maatregelen nemen.
Hermien, zijn vrouw, moet dit liever niet medemaken; doch ook Emma kan hij geen
oogenblik verlaten. Rusteloos zoekt ze, nu het daglicht de kamer indringt, met haar
oogen rond als zoekt ze iets, dat binnen de grenzen van haar huisje niet te vinden is.
Hermien heeft gisteravond laat nog het dienstmeisje
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gestuurd met een mandje vol mogelijke benoodigdheden. Hij heeft de energie van
zijn vrouw herkend in alle voorzorgen, die ze als wellicht noodig heeft gegist. Een
fleschje broom is in de mand geweest. Hij heeft er Emma van ingegeven doch tot
slapen is het niet bij haar gekomen. Om een uur of tien zal de dokter er zijn, die haar
met Klaartjes ziekte heeft terzijde gestaan. Spreken, zich uiten doet ze nog niet, alleen
toen Coba's bel in de vroegte klonk, heeft ze zich weerzinnig afgewend en pijnlijk
strak keek haar blik bij het hooren van de stemmen der kinderen, die door Hermiens
dienstmeisje werden weggehaald. Zien wilde ze hen niet.
Plotseling gaat de voordeurbel. Het is de dokter; een uur vroeger kwam hij nog;
Charles voelt verlichting; 't is of alles nu mee wil helpen om haar te redden, Hermien
met haar grage hulp tot bijstand, de goede Venema die als een broeder voor hem is
geweest in den angstigen wachtenstijd op haar thuiskomst en de dokter die sympathie
heeft voor het arme kind.
En als Charles den dokter bij haar binnen heeft gelaten, komen de tranen hem bij
het denken aan Emma's leven in de oogen. Gedrukt door groote zorgen, gekneusd
door leed, bleef Emma achter na den dood van Holm. ‘Juist zulk soort vrouwen zijn
slachtoffer van Kuppers’, heeft Jolle Venema hem woordelijk verteld, ‘vrouwen die
door een of andere oorzaak dwars zijn komen te staan in den levensweg, die
onverbiddelijken voortgang eischt, die groot leed hebben gekend of vrouwen uit
eenvoudigen stand, dienstmeisjes, naaistertjes, tegenover wie hij met evenveel succes
praat over zijn ongelukkig huwelijksleven. En zoo goed als men onder arme menschen
de grootste hulp en hartelijkheid vindt voor elkaar, zijn het ook de berooiden, de
wrakken in elken stand van de samenleving, die de minste ver-hardheid toonen en
openstaan voor medelijden jegens hun medemensch. En Venema vertelde van een
ander geval hem toevallig van Kuppers bekend, een teekenaresje die boeken voor
een prikje voor hem illustreerde -want
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gierig is hij ook in zijn liefde - en nevens dat beetje geld lange liefdesbrieven kreeg,
die haar aanvankelijk in de war brachten en tenslotte tot wanhoop. Want toen deze
vrouw hem eindelijk gehoor gaf, daar zijn brieven de weeke plek hadden gevonden,
die in elk vrouwenhart schuilt, brak hij alle relatie af en liet haar van zijn kantoor
wegwijzen.
Nog begrijpt Charles niet, wat deze man dan bezielt, ofschoon Venema hem
vertelde: ‘dàt is zijn afwijking; Kuppers is, hoe charmant en normaal schijnend in
het gewone leven, abnormaal, een man die, onbewogen een vrouw zielsfolteringen
doet ondergaan, een tiran, doch voor zijn kinderen, in een egoïsme dat hem die
kinderen als een stuk van zichzelf doet gevoelen, een slaaf.
En behalve door een groote gemakkelijkheid in het immer onwaarheid spreken,
het belasteren min of meer van elk mensch waar hij mee omgaat, is hij aantrekkelijk
door zijn vriendelijke hupschheid, zijn vlug enthousiasme, zijn geschiktheid in den
handel. ‘Ik doe zelf zaken met hem en dat vlot best’.
‘En zijn vrouw?’
‘Die is hij chronisch ontrouw. Een best, eerlijk mensch die het heele leven door
voldoende met hem heeft meegemaakt. Een kindernatuur ook al die elke keer weer
opnieuw in hem geloofde’.
Wist Emma dit alles, denkt Charles, hoe moeilijk haar dit te vertellen gelijk het
is, doch juist van Jolle Venema zal zij 't niet aanvaarden en hierover tobt Charles en
hoort niet dat het gesprek in de naaste kamer staakt, de suitedeuren worden
opengeschoven. Emma aan de hand houdend zegt de dokter: ‘ze heeft rust noodig,
anders niet. Ik neem ze in mijn rijtuigje mee naar 't ziekenhuis, daar gaat ze dadelijk
in bed’.
Afgemat doch rustig kijkt Emma haar broer aan en automatisch zegt ze: ‘wat zijn
jullie lief, dat je de kinderen zoo lang houden wilt’. Het is nu toch, of er eenige emotie
gekomen is in de, den ganschen nacht bij de enkele woorden die ze zeide, harde,
vlakke stem.
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Ze omhelst haar broer en begint te huilen en goedkeurend knikkend neemt de dokter
Charles onder den arm.
De beide mannen drentelen samen de voordeur uit die ze open laten staan en loopen
spoedig op 't klinker-straatje langs het raam heen en weer in een druk gesprek.
Emma moet nu voor haar vertrek het een en ander in orde brengen.
Ze is geheel alleen in haar suite, de deuren naar 't gangetje zijn geopend, geen
enkel gerucht komt uit het keukentje; doodstil is het rond haar in 't geheel leege
huisje. Zij moet haar toiletartikelen bij elkaar pakken, wat postpapier meenemen en
de portretten der kinderen. Het gevoel is niet te overwinnen dat zij een verre reis gaat
ondernemen, dat zij afscheid neemt van iets, dat nooit meer weerkeert. Onmachtig
tot handelen staart zij de kamers in, de wanden langs. Zij blijft maar staren met wijde
oogen, die alles vergeten hebben: haar leven van kind, van jonge vrouw, ook dat
harer kinderen en van haar man en in hun somber-droeven gloed slechts het beeld
bewaren van haar geliefde die ze verloren heeft zonder hem ooit te hebben bezeten.
Het binnenkomen der twee, Charles en de dokter maakt een eind aan haar staren
en, terwijl het is, of haar droefheid overglijdt in deze meubels die ze verlaat, in het
huisraad van het keukentje, in de ruimte van haar slaapkamer waar door de
openstaande ramen een bedwelmende lentelucht binnengolft en waar het bed is,
waarop zij haar slapelooze nachten heeft doorgebracht, voelt zij een verlichting,
zwaar en weemoedig als de belofte der lente.
En als ze wegrijdt met den dokter en het koffertje op den grond gezet tegen haar
been aantrilt, als ging ze op reis, weet ze: ze is gered, ze is voor haar kinderen
behouden. Haar handen in den schoot grijpen elkaar vaster en haar strakke oogen
verliezen een oogenblik het verre staren: er vloeit weekheid in van een dankgebed.
In het ziekenhuis is het weer opnieuw welwillendheid:
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een vriendelijk grapje om de patiënt die door den dokter zelf wordt gebracht. ‘Een
groote eer!’ zegt glimlachend de directrice en een jong zustertje is het, dat haar in
bed toestopt.
En in Emma ontspant alles. Goedheid en vriendelijkheid zijn rondom haar geweest
sinds...... neen, daaraan denken kan ze nog niet...... of ze begint al te sidderen.
Zenuwschokken komen los alsof het lichaam een te sterk gespannen kracht teruggeven
wil.
Als ze wakker wordt dien middag, staat een groote bloeiende azalea op het tafeltje.
Ze meent dat deze aan het ziekenhuis behoort en hier ter opvroolijking is neergezet.
De zuster moet lachen om zooveel naieveteit.
‘Een bloemenkweekerij voor de patiënten houden wij er niet op na’, zegt ze
onderwijzend.
‘Dan is hij van mijn broer’, zegt Emma.
Doch als Charles dien middag even aanloopt, blijkt het, dat ook van hem de
weelderig bloeiende plant niet is.
‘Denk er maar niet aan’, zegt Charles, ‘van welken goeden gever hij is, geniet van
het mooie’.
En dat doet Emma, het is haast jammer dat hij 's avonds de kamer uit gezet wordt
voor den nacht, doch ook denkt zij aan den gever. Zij gist zijn naam en houdt zich
bezig zijn gezicht zich voor te stellen.
In de volgende weken, toen langzamerhand de koorts van haar dubbel gevoerde leven
haar losliet in de ontwapenende rust en regelmaat van het ziekenhuis en de versterving
van haar liefde in zijn verschrikkingen tot een avonturen-reeks werd.... in het
doezelend rusten den ganschen dag.... deze vele ledige uren op bed, heeft zij soms
wonderlijke droomen, Al deze nieuwe bloemen die de eerste verrassing van de
bloeiende lichtroze azalea zijn opgevolgd, worden in haar droom tot een tuin, waarin
ze neerzit met Klaart je op de schoot. En ze wacht, ze wacht altijd op haar man die
elk oogenblik komen kan. De droom herhaalt zich, nimmer ziet ze een bepaald
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gelaat en ze wordt wakker, rondkijkend in 't vertrek en met een vraag in de oogen.
En eindelijk mag ze buiten liggen. Hermien, die niet van ziekenhuizen houdt en
weinig haar bezoekt, komt wel in den tuin haar opzoeken. Ze is vol van haar eigen
blijde verwachting; ze kijkt alleen naar mooie menschen en mooie dingen, ze zal
Frederik en Klaart je erg missen als ze weer terug moeten naar huis en speelt met
veel autoriteit reeds de moeder, een rol die haar vroeger als een ironie voorkwam.
Het heele dagplan, de heele week ligt in tijdverdeeling en uren-bestemming vast, de
kinderen weten precies hun program en ze verhaalt daar met voldoening van en met
een zelfbewuste trots alsof niemand haar het opvoeden van kinderen hoefde te leeren
en zij het moederschap uitgevonden had.
Emma luistert in een moeilijke glimlach; alle feiten, gebeurtenissen, zorgen en
zelfs voorzorgen vermoeien haar. De kamersfeer waarin ze op de enkele boomtakken
keek, die het raamvlak doorkruisten, en de mooie bloemen die haar in haar eigen
stille gemoedsstemming hielden gedoken, bevredigden haar volkomen; hier buiten
in den tuin waar voortdurend menschenstemmen klinken en veel bezoekers rond
loopen, komt een onrust op. Een onrust die na eenige dagen weer tot een angstgevoel
aangroeit. Ook het vooruitzicht, dat ze beter is verklaard en over een week weer naar
huis toe moet, jaagt haar schrik aan. En toch moet het - beseft ze - moet ze weer
zorgen voor haar huishouding, haar kinderen. Tien weken is ze in 't ziekenhuis, over
de kostbaarheid der verpleging is geen woord gerept doch Greta en Charles bekostigen
dit alles. Het besef dat zij een broer en een zuster bezit, geeft haar in stil doorleden
angstvlagen een gevoel van steun; dat zij moeder is en twee kinderen heeft groot te
brengen, maakt haar murw van zorgelijkheid en benauwenis.
De laatste dagen slaapt en eet ze in 't geheel niet; het is, of het oude wachten op
zijn brief haar opnieuw
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doorkoortst; ze denkt echter nooit meer aan een brief; het walgt haar, walgt haar aan
die liefkoozingen te denken in het eerste jaar van hun: ‘stil-verbond’. Smadelijk
proeven haar herinneringen zijn altijd mooie woorden in een verachting die soms
aangloeit tot een haat die brandt. Doch het wachten is er; een afwachtingsgevoel
verlaat haar nimmer meer geheel, 't Is of zij nimmer meer een vrij mensch zal kunnen
worden; in den zorgen-vollen levenstijd met Holm en ook daarna heeft ze toch dit
niet bezeten: die angst om iets dat niet komt. Dit gevoel van spanning om iets
schrikwekkends dat achter alle zichtbare dingen, alle bewuste denken verscholen
ligt. En dit besef schijnt haar zelfs normaal toe en verwonderlijk is het haar, hoe de
menschen wenschen voort te blijven leven in deze wereld, waar verschrikkingen zijn
en duistere angsten loeren en elken keer het daglicht verdwijnt voor het doodelijke
zwart van den nacht. Opnieuw, nu de slapeloosheid aanhoudt, spreekt Charles met
den dokter voor zenuwziekten, die op aanraden van den huisdokter bij Emma geroepen
is.
Weer ligt ze lange weken in haar stille kamer, sust de eentonigheid haar in
doovenden slaap. En weer komt ze buiten te liggen.
De warme zomerdagen gaan tanen, een eerste vroeg herfstgevoel rilt in de
Augustuslucht. Venema heeft Charles op korte bezoekjes in den tuin meermalen
vergezeld. Op een middag komt hij alleen met Klaartje. Trossen lijsterbessen brengt
hij mee uit den tuin van zijn nieuwe huis. Emma richt zich op in haar ruststoel: haar
oogen vragen, doch het is of hij den blik niet ziet.
‘Een nieuw huis?’ vraagt zij dan met nadruk.
‘Dat laat ik bouwen’, zegt hij eenvoudig. ‘Mijn zaken gaan goed, in verscheidene
richtingen breid ik die uit’. Hij strijkt over Klaartjes blonde haar, terwijl hij deze
woorden zegt en houdt den oogblik neergewend.
In Emma, zich oprichtend op de ellebogen, komt plotseling, alsof er ergens een
raam wordt opengezet, een nieuw licht binnengevallen.
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Ze ziet als voor zich: een beeld en een tegenbeeld. Kuppers met zijn opdringende
zaken-vertoon en hier dezen eenvoud. Die zware, kleine man daarginds met zijn
durende klacht over slecht personeel en hier deze jongensachtige man, die als spelend
verricht, wat den anderen immer bezwaart. Een gevoel van bewondering emotioneert
haar. Bewonderen, zij doet het zoo graag. Was niet een deel van haar liefde voor
Kuppers, bewondering...... bewondering, voor zijn drukke leven, en thuis zoo
ongelukkig...... ze denkt het nu openlijk.
Aan allen kant viel het goud van haar afgod af, nu het laatste nog. Pijnlijk nog is
dit oogenblik in haar denken. De minachting, eens wakker geschud, voltooit zich
hoe langer hoe meer in den drang der feiten. Zij rukt zich op, dat zij rechtop zit. Over
wilskracht hebben allen tegen haar gepraat, Greta stuurde uit 't buitenland een Fransch
rijmpje over te willen: willen.
‘Dat is een goeie beweging die je daar maakt!’ zegt Jolle Venema. Zij tutoyeeren
elkaar doch spreken elkaars namen nog in groote bevangenheid uit.
‘Hoezoo?’ vraagt Emma, hoewel ze hem begrijpt.
‘.Schud het van je af!’
Hij kijkt haar straf en recht aan, geen verliefdheid, niets dan ernst en gebondenheid
is in zijn blik.
In Emma blijft het licht toevloeien, uit ongeweten oorden. ‘Ja!’ zegt ze en even
vast staart zij hem aan, terwijl ze haar hand hem reikt.
‘Emma!’ zegt hij bewogen.
‘Jolle’ antwoordt ze terug.
Hij buigt zich wat voorover en kust haar hand.
‘Kom Klaartje’ zegt hij dan nog: ‘nu gaan we weg.’ 't Is of het ineens te veel is
en hij dit schuwt. ‘Kom, kleintje, morgen komt er nog een dag, en dan nog heel veel’.
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De toekomst van Indië
Door Ph. Kohnstamm.
Naar aanleiding van Dr. G.J. Nieuwenhuis. Opvoeding tot Autonomie.
Wolters, 1923.
Het aantal van hen, die meenen dat de toekomst geen verandering zal brengen in de
verhouding van Indië tot Nederland, is gering. Zelfs conservatieve geesten beseffen,
dat op den duur onze heerschappij daar een einde zal nemen. Men zou daarom mogen
verwachten dat onze politici en economen, dat allen wien de toekomst van ons volk
en van de nog aan onze zorg toevertrouwde volkeren ter harte gaat, zich ernstig bezig
houden met de vraag, hoe we ons dan die latere verhouding hebben te denken. Immers
het is duidelijk dat voor Nederland nauwelijks één vraag deze aan belang overtreft.
Wat wij in de wereld beteekenen berust voor een groot deel op ons koloniale rijk.
Ons overbevolkte land zou zonder de Indische relaties reeds thans nauwelijks zich
kunnen voeden. Men zie slechts naar onze betalingsbalans, die zonder onze Indische
inkomsten een gapend deficit zou vertoonen. En wat zou er buiten die inkomsten
van de gaafheid van den gulden overblijven?
Maar omgekeerd is de verhouding tot Nederland ook voor Indië van het
allergrootste gewicht. Het is grove eenzijdigheid daarin geen ander element dan
uitbuiting te willen zien. Zoowel economisch als geestelijk heeft
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ons bestuur voor Indië en de Indiërs zegenrijke werkingen geoefend. En een te snelle
verbreking van den band, een meerderjarigheidsverklaring, die tevens zou beteekenen
een ophouden van samenwerking zou niet minder in het nadeel van Indië zijn dan
van ons. Juist voor de groote massa der Indonesische bevolking, die daardoor
vermoedelijk in heel wat ongunstiger omstandigheden zou komen, dan waarin zij nu
verkeert
Zoo zou men mogen verwachten dat hier en ginds het probleem van onze
toekomstige verhouding in het middelpunt der aandacht zou staan. Maar niets is
minder waar; het groote Hollandsche publiek trekt zich van Indië niets aan. En de
Regeering, die hier voor moest gaan, wiegt de weinigen, die nog belangstelling
bezitten, in slaap met haar onzalige vlootwet-politiek.
Zoo valt er helaas te verwachten, dat het werk, welks titel ik boven deze regels
plaatste, slechts in den kleinen kring van opvoedkundigen zal worden gelezen. En
toch is er sedert langen tijd geen boek verschenen, voor onze toekomst en voor die
van Indië, naar het mij voorkomt, van zoo groot belang. Tua res agitur, zegt het tot
elk van ons. Ik acht het plicht, het weinige wat ik kan doen niet na te laten, om die
stem te doen doordringen.
Den grondslag voor zijn beschouwingen vindt Dr. Nieuwenhuis in een vergelijking
van maatschappij en opvoedingsstelsel in Ned. Indië en de Philippijnen. Ik kan op
de details van zijn doorwrochte studie natuurlijk niet ingaan, maar stippel slechts de
hoofdlijnen uit. Dr. Nieuwenhuis laat ons zien hoe de geheele Amerikaansche politiek
van den aanvang af met groote klaarheid gericht geweest is op twee doeleinden:
politiek, de Philippinos op te voeden tot autonomie; cultureel, hen te winnen voor
Amerikaansche idealen. Beide was voorbereid door de periode van Spaansche
overheersching. Immers terwijl de Nederlandsche kolonisatie vooral gericht was op
materieele belangen, was de Spaansche vooral bedacht geweest op spiritueele
beïnvloeding.
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Terwijl bijv. in Ned. Indië nog slechts zwakke invloed van het Christendom te
bespeuren valt, zijn de Philippinos reeds sedert eeuwen voor negen tiende gekerstend.
Een der gevolgen daarvan is de veel geringere afstand tusschen de Maleische
bevolking - althans haar hoogere sociale lagen - en de Europeanen. Dit bracht mee
een verzwakking van het eigene, een openstaan voor den buitenlandschen invloed.
Wanneer het Spaansche bewind tijdig de bakens verzet had, zou dan ook naar de
meening van den schr. een zoo hechte cultureele band tusschen moederland en kolonie
zijn ontstaan, dat hij sterker zou zijn gebleken dan zelfs de nadeelen eener politieke
afscheiding. Maar de Spanjaarden hebben hun eigen belang en dat der Philippinos
niet tijdig begrepen. Des te beter de Amerikanen. Van den aanvang af hebben zij
getracht de hoogere standen onder Philippinos, de leiders niet van zich te vervreemden,
door met hen ernstig rekening te houden bij de bezetting van belangrijke
bestuursplaatsen. Daarnaast hebben zij door een onderwijsstelsel dat sterken nadruk
legt op de industrieele, lichamelijke en sociale opvoeding den economischen
achterstand aangepakt, zelfvertrouwen en verantwoordelijkheidsbesef gewekt en zoo
den bodem bereid voor een democratie, die ginds reeds veel verder tot rijpheid is
gekomen dan in Ned. Indië.
Maar hetzelfde onderwijsstelsel, dat door zijn zelfwerkzaamheid, door zijn
aanpassing aan de praktijk, zijn sport en lichamelijke opvoeding de kracht en het
zelfbewustzijn van den Philippino sterkt, bezigt als voertaal het Engelsch. En weet
enthoesiasme te wekken voor den geest, die van Amerika uitgaat. Ik citeer twee
staaltjes als voorbeeld: ‘Toen onze Commissie in Pagsahan aan den gids, een
vijftienjarigen jongen, vroeg om ons de cockpit, de hanengevechtplaats, te laten zien,
had hij daar weinig zin aan, en eerst na aanhoudend aandringen bracht hij er ons
heen. En toen hij - buiten boos wachtend - ons weer de banken af zag klimmen, riep
hij hartstochtelijk uit: ‘It is bad! Als wij groot
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zijn, verbranden we 't heele ding’. Die afkeer had hem de school ingeprent. Maar
zoo denkt nog slechts de heele jonge generatie. In de groote hanen-gevechtplaatsen,
waar soms duizenden mannen - vrouwen komen er alleen om wat te verkoopen - de
heele dag door dobbelen, ziet men geen jongelui. De Amerikaansch opgevoede
generatie heeft de cockpit voor het speelveld verruild’. En elders: ‘Wie het wagen
zou de ‘Stars and Stripes’ door de modder te halen, zou van elke Philippijnsche
jongen een bloedneus oploopen, en het vlot teekenen op de oorlogsleeningen, en het
onmiddellijk bijeenbrengen van 25000 man vrijwilligers hadden dieper grond dan
politieke bedoelingen. Vooral de jonge generatie is in aanbidding voor al wat
‘American’ is, en elk jaar neemt de nu nog vrij sterke Spaansche invloed af’.
Er is dan ook maar één punt, waarop Dr. Nieuwenhuis ernstig bezwaar heeft tegen
het Amerikaansche stelsel. Doordat het Engelsch de eenige voertaal is, wordt de
internationale band te sterk aangehaald, gaat de vreemde cultuur al te zeer heerschen,
komt het eigene niet genoeg tot zijn recht. En terwijl aan het Engelsch als hoogere
verkeerstaal de toekomst behoort, wordt het nooit volkstaal, zelfs niet in verbasterden
vorm. Daarvoor is het veel te ver van de landstaal verwijderd. Maar door deze van
de school uit te sluiten, verhindert men nu juist de vorming van een zelfdenkenden,
meer economisch werkenden boerenstand. Men splitst het volk in twee groepen, zij
die met succes onderwijs genoten en zij die weinig opstaken. En dat beteekent op de
Philippijnen versterking van het machtmisbruik der landsheeren dat men juist
bestrijden wil.
Op dit ééne zeer gewichtige punt, wil Dr. Nieuwenhuis dus afwijken van het
Amerikaansche voorbeeld. Maar overigens zullen wij ons daarnaar hebben te richten,
willen wij niet het lot van Spanje deelen. ‘We moeten ons wat minder bezorgd maken
over onze politieke en wat meer over onze cultureele toekomst in deze gewesten.
Want we geven ons nog veel te weinig moeite om die
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te bestendigen. De eenige band, die kan blijven, is de cultureele. Als de
cosmopolitiseering over deze eilanden trekt, moet ze het “tjap Blanda” dragen. Onze
kunst, onze wetenschap, ónze techniek, óns Westersch cachet moeten voor den
Archipel de aansluiting met de groote wereld brengen. En onze industrieelen en
handelaars van vele generaties na ons, zullen er geen scha bij hebben, als onze vlag
niet meer waait boven een “veroverd fort”, maar het hoofdornament is geworden in
de constructie van een Indische Republiek’.
Inderdaad, wien de Goden willen verderven, dien slaan ze met blindheid. Wij
moeten ons wel zeer gehaat gemaakt hebben op den Olympos, als wij kunnen gelooven
dat ons zal gelukken, wat de Vereenigde Staten niet durven te beoogen: een
millioenenvolk op duizenden K.M. van het moederland op den duur door
machtsmiddelen aan zich te binden.
Willen wij dien anderen weg uitgaan, dan moeten wij onmiddellijk onze volle
aandacht geven aan de opvoeding der leiders van de volgende generatie. Op de leiders
komt het aan, nog niet op de geheele volksmassa. Want door het veel sterker nationale
element in ons Indië vergeleken met de Philippijnen, zal bij ons a fortiori mislukken,
wat daar reeds onmogelijk blijkt. Maar zelfs al zouden wij er kans toe zien Indië te
ver-hollandschen, dan zouden wij het niet moeten willen. Het is een typisch
Nederlandsche gedachte eerbied te hebben voor het eigene, voor de differentieering,
op te komen tegen uniformiteit. Het ‘rood kleuren’ van de wereldkaart is niet
Nederlandsch, maar evenmin het ‘rood-wit-en-blauw-kleuren’. En het komt me voor
dat Dr. Nieuwenhuis - sprekende over dat groote Rijk van honderd millioen Maleiers,
dat hij in de toekomst in Zuid-Azië ziet ontstaan - in den besten zin Nederlandsche
gevoelens vertolkt als hij zegt: ‘Vooral Amerika en Holland zullen de grondleggers
zijn voor dat nieuwe Rijk, ieder in een eigen stijl werkend. Amerika zal zijn geest
van democratie, van efficiency, activiteit en sociaal samenwerken door
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bemiddeling der Philippinos nalaten; het zal het cosmopolitische, vreemde element
in de nieuwe Maleische cultuur hebben gebracht. Holland zal veel van zijn eigen
oude Europeesche cultuur hebben gegeven, zijn zin voor orde en regelmaat, zijn
degelijkheid, zijn kunst, wetenschap en techniek. Maar vooral, het zal er sterk toe
hebben bijgedragen, dat de Maleische Cultuur het eigene, het autochtone niet heeft
verloren, maar ontwikkeld.
Brengt Amerika in het spel der cultuurkrachten enkel het internationale element,
aan Holland zal te danken zijn dat ook het nationale behouden bleef. Onze geleerden
hebben de Inlandsche talen helpen unifieeren, de studie ervan geopend, de
ontwikkeling ervan geleid.
Onze kunstenaars hebben de nationale kunst, muziek, dans, tooneel en siertechniek,
helpen ontwikkelen, tot op den duur internationalen omvang. Java zal de Philippijnen
later hierin bëinvloeden en aan de Maleische cultuur in anderen, hoogeren vorm terug
geven, wat deze onder vreemden druk verloor’.
Willen we dat programma uitvoeren, dan moeten we de landstaal krachtig
versterken en leiden. Zij moet de voertaal blijven van het geheele volksonderwijs.
Geen inlandsch kind mag Nederlandsch leeren, voordat het de taal van zijn eigen
milieu goed beheerscht. Maar als dit is bereikt, is ook de tijd aangebroken voor alle
hoogere werkers om deel te gaan nemen aan de internationale cultuur in
Nederlandsche nuance. En dat moeten we doen, niet half en slap, zooals thans, maar
volop en echt. ‘De Amerikanen geven aan Oost Azië wat ze hebben aan cultuur,
godsdienst, techniek, democratie, sport, hygiëne, opvoedkunde, methode van werken.
Laten wij geven wat wij hebben: de cultuur van een der oudste, hoogst ontwikkelde
volken van Europa. En laten we daarbij de Amerikaansche en niet de Spaansche
methode volgen. Geen mestizo-cultuur, maar volbloeds-, geen “colonial”-stijl, maar
Europeesche, geen krontjong, maar het Nederlandsche lied, geen Indotaaltje, maar
Hollandsch, geen wipstoelen, maar iets van onder de Sint Maarten.
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‘En vooral, laten we voor onze taal een onveroverbaar fort in de Pacific bouwen.
Laten we de materieele verlangens die om haar vragen, bevredigen, om een toekomstig
cultureel gewin. We kunnen nog oneindig veel meer Nederlandsch over deze eilanden
laten stroomen, en daarmee maken dat na eeuwen de Hollandsche literatuur, kunst
en wetenschap hier een even groot gebied vinden als vroeger de Fransche in Europa.
Het Maleisch is nog lang niet zoover ontwikkeld, dat het een expressiemiddel voor
hoogere cultuur kan zijn’.
Zoo zou ik nog lang kunnen doorgaan met citeeren. Voortreffelijke gedachten
over de beteekenis van het Nederlandsche lied (p. 288), onze vlag (p. 276), de
noodzakelijkheid van strenger tucht (p. 166 en 295), de opvoeding in en door het
leger (p. 220-243), de kortzichtigheid van hen die meenen dat onderwijsverbetering
moeite zal geven met het werkvolk en de verbreiding van ongewenschte ideeën zou
bevorderen (p. 285 en 294). Maar ik moet mij beperken en eindig daarom met dit
slotwoord: ‘Laat, nu de tijden dringen, Nederland zich spiegelen aan Spanje, dat
vergat zijn cultuur-cachet te drukken op dezen archipel en dat zich daardoor moest
terugtrekken naar Zuid-Amerika, waar het dat niet verzuimd heeft. En kijken naar
Engeland, dat de wereld zal blijven beheerschen, niet met zijn vloot, maar met zijn
taal. Nog is het niet te laat, nog is het “groote” waarvan Coen droomde, te verrichten.
Maar op onze oude manier zal het niet gaan’.
O, Nederland, let op Uw saeck! Maar Nederland slaapt. Al te malen in den dut.
En wie er wakker mocht worden, gaat niet aan 't werk, maar wordt rustig gehouden
met wat vlootwet-speelgoed. Het is wel heel duur, maar het lijkt dan ook ‘net echt’.
En het houdt kinderen zoet.
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Mr.P.H. Ritter Jr., als tourist1)
Door Laurens van der Waals.
Wanneer Gij zoo op een laten herfst- of vroegen winterdag onder het licht van uw
tijdig ontstoken lamp reizende zijt in het land van den geest en mijmerend - als zaat
gij voor het coupeevenster van den vlug voortschietenden D-trein - den
conventioneelen bouw der litteraire stations en den zinloozen aanleg der nieuwe
wijken onzer romansteden beschouwt, is het wel heerlijk een viertal boekjes
toegezonden te krijgen welige U tot de werkelijke reis, zij het dan altijd nog die
welke geen andere dan geestelijke inspanning vordert, nooden.
Het boekje dat gij het eerst te lezen dient, kan men eenigermate beschouwen als
een, zij het dan ook sublieme, handleiding bestemd om U het reizen zelf en ook het
genieten van de drie andere werkjes gemakkelijker te maken. Deze drie nemen U als
het ware mede op reis op een ietwat zonderlinge onwerkelijke wijze, welke wel het
genot voor een fijn aan voeler des levens tot den droom toe verheft doch voor den
normaleren tourist wel degelijk een nadere verklaring noodzakelijk maakt.

1) De Kunst van het reizen, 1920. N.V. Uitgevers Mij. van Loghum Slaterus en Visser, Arnhem.
- Zeeuwsche Mijmeringen. Het Land van Wind en Water, 1921. De IJlende reis 1923, alle
drie bij C.A.J.v. Dishoeck te Bussum.
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‘De Kunst van het Reizen’ dan wil u op deze wijze tot nut zijn en is daardoor lichtelijk
een boekje met strekking geworden, met een niet gewichtige en toch ernstige strekking
en de causeur zou dan, wilde de bedoeling geheel en goed bereikt worden, ook ernstig
en niet te gewichtig zijn werk moeten volbrengen. Dit laatste nu is eigenlijk niet het
geval, hij is inderdaad wat zenuwachtig, alsof hij zijn stof niet goed weet te verdeelen,
wat al te wereldsch zwierig en doet ons zoo aan een waarnemend en te druk
explicateur in een vermaarde bioscoop voor intellectueelen denken, soms zelfs wordt
het zoo erg dat de auteur met een vloed van woorden èn het apparaat èn den
explicateur tracht te vervangen. Dan spelen op het strak-gespannen doek van uw
aandacht de inderdaad fijn gevonden trilbeelden hun nerveuse, al te vlugge, spel. Gij
ziet langs Uw verblinde oogen verschieten: het reizen in het verleden, het heden, de
toekomst, in de duisternis van den grooten oorlog; de sport van het reizen, het
tourisme, het reisverlangen van den wilden oermensch en de zwerfbegeerte van den
oververmoeiden intellectueel, den benauwden moed van de uitvliegende huismusch
en het pijnlijke gebrek aan energie bij den thuisblijvenden avonturier. De liefde en
de Dood en de kleinere symbolen van het leven; dat alles schiet met de vaart van een
op hol geslagen trein den overweg uwer verwondering voorbij. En daar tusschendoor
weeft de haastige en heesche stem van den explicateur dieper gebaseerde levenslessen,
tot hij tenslotte, nadat hij verstolen op zijn horloge keek, rustiger wordt; het tempo
vertraagt en als toegift krijgt gij ‘de praktijk van het reizen, hoe men de reisbedoeling
het best volbrengt’. Praktisch en juist en nuttig worden dan de aanwijzingen, doch
door de overspanning van het voorgaande doen zij wat al te nuchter aan en de stem
van den met woorden zoo onzuinigen auteur klinkt nu op eens wat mat en verveeld,
oververmoeid zelfs.
Wanneer Gij dan het boekje sluit en in de stilte van
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Uw kamer met eenige verrassing de oude vertrouwde dingen terug vindt, die er tot
Uwe verwondering nog alle staan, ondergaat gij een bekende niet al te aangename
gewaarwording. Het is U alsof gij uit een te volle en warme zaal naar buiten wordt
gedrongen in de al te frissche sfeer van een winderig plein, alsof Gij met een broeiend
hoofd, eenzaam en klein, bijna hulpeloos, over de vilten asphaltvlakte, van een door
schaarsche booglampen beschenen avenue huiswaarts tijgt, niet geheel voldaan over
Uw uitgang en nog minder over U zelve.
Dan, nadat Ge een weinig hebt uitgerust en nagedacht, verheldert er veel in Uw
gemoed, Ge herinnert U langzaam allerlei schoone bespiegelingen en beschrijvingen
welke toch onder dezen overvloed van woorden verborgen lagen, als waterplanten
onder de gerimpelde oppervlakte van een vijver en zacht ontwarrende wat thans bij
u aan de oppervlakte van uw aandacht rijst beseft gij eerst recht hoe de schrijver
dikwijls, tusschen de nevelsluiers van menige beschrijving, met trillende vingeren
tast tot op den bodem van het zijn.
Zoo bewaren wij als een uit de vele innigheden de navolgende, omdat op de verdere
reis deze ons in de eerste plaats te pas zal komen.
‘Het kind, dat, hulpeloos en eenzaam aan ervaringen ongewend, de dingen der
wereld eerst aanziet als beangstigende schaduwen, als vreemde, wreede, hem
bedreigende monsters en dat de handen uitstrekt naar het alleen vertrouwde, naar de
vertroosting van het weinige bekende, de moeder, die de bedreiging afwendt en het
vreemde schikt tot lieflijk wordende vormen en er blijde lichtglanzingen in doet
kaatsen, het kind gaat allengs, voorzichtig de wereld proeven, gaat langzaam-aan
zich samen voelen met het beschouwde. Dan, met het vroegst ontwaken der zinnen,
gaat hij, die zich nu één weet, met zijn omgeving, met alle dingen om hem die nu
vertrouwd en lief zijn geworden, als het eigen lichaam, dan gaat hij aan het vragen
wat die wereld nu voor hem beduidt, gaat hij aan het
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zoeken in dat wondere levensparadijs, gaat hij er zoeken naar een middelpunt, wil
hij gaan weten voor wien de seizoenen geuren, voor wien de bloemen hun kelken
laten dansen in de zon en de koekoeken roepen aan de verre horizonten. Hij dwaalt
en geniet in den levenstuin, waar het bekoorlijk stil is wanneer de windvlagen zijn
uitgeruischt door de boomen en alleen een schaduw zachtjes verschuift langs een
zonneplek’.
Want weet Gij, zooals een kind de levensreis aanvangt langs het slingerend paadje
van zijn belangstelling door het korenveld der verrassingen zoo ook dient men, als
een groot voor alles openstaand kind, te reizen door de liefelijke ruimte van de wereld.
En zooals voor ieder kind het leven, als het ware, eindeloos lijkt, zoo ook moet iedere
reis tot het einde toe zonder einde gelijken en toch...... tijdig afgebroken worden, wil
zij niet mislukken.
Dit alles is langzamerhand bijna vergeten, de adem van andere emoties is over Uw
belangstelling heengewaaid en de kleine zwierig gekleede gestalte van den nerveuzen
explicateur zou ongetwijfeld geheel uit uw herinnering verdwenen zijn, indien gij
niet op een lichten lentemorgen op de met levende speelgoedpoppetjes gevulde
zonovertogen markt te Middelburg onder een grijze flambard te midden der kraampjes
en tenten hem eensklaps hadt herkend in een heertje met wapperende lavalliere dat
op een te laag podium een toespraak hield tot een karige menigte touristen.
Ziet gij, daar was hij ineens weer. Rustiger en gemoedelijker, haast had hij niet,
hier was hij blijkbaar volkomen op zijn gemak, zijn stof beheerschte hij uitmuntend,
want - het besef daarvan drong tot U door als de zachte geur van bloeiende linden hier was hij thuis. Niet de moderne vluchtigheid en luidruchtigheid van bioscoop en
grammofoon noch de expressie van tot verstandelijkheid gesteriliseerd gevoel der
moderne
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leiders van het geestelijk leven waren hem in aard en wezen eigen, neen integendeel
dat alles was aan zijn hart eerder vijandig, al vond zijn vernuft het belangwekkend.
Blijkt hij niet in dit boekje (Zeeuwsche mijmeringen) eer een gevoelig droomer,
minnaar van het oude voorbijgegane leven van groot- en voorouders, zoeker naar de
getemperde romantiek van het verleden en warm bewonderaar van hetgeen daarvan
nog overbleef uit den brand van het heden?
Reeds de toespraak waarmede hij ons aller reis door de vochtige lichtheden van
Zeeland inleidt munt uit door een zuiver begrip voor de diepe bekoorlijkheid van de
stilte en den zachten geur van de onwerkelijkheid die oprijst uit den tijd zooals de
prikkelende ziltige vochtigheid uit de zee. Werkelijk hij maakt ons, overbewuste
menschen, weer tot kind, met hem gaan wij weer met open hart en oor door de zilveren
wijdheden van Walcheren, over de vochtig doorwaaide vlakten van Beveland en
gaarne en vol verwachting aan komende heerlijkheden volgen wij zijn klein en
beweeglijk figuur, meestentijds ver genoeg van ons verwijderd om niet hinderlijk te
zijn voor eigen initiatief, door de kreupele straatjes van kleine steden of over de oude
statige pleinen voor raadhuis of kerk en wanneer de vroolijke carillons hun liederen
juichen door de ruime luchten ziet Ge hem in volledige overgave stil staan, luisterend
in den hoek van een duistere steeg of in de schaduw onder een verborgen poort.
Doch in sommige fragmenten stijgt de beschrijving tot iets hoogers dan deze
fijnzinnige en genoeglijke beleering en lyriek. Zoo groeien ook de geurige
hoofdstukjes over Middelburg en Veere daarboven uit, daar lijkt het wel alsof gij de
wapperende panden van de jas van het manneke uit het oog verliest, alsof hij zelf
verdwijnt, oplost in de luisterrijke lichtheid van de atmospheer en in Uw gemoed
wordt alles vluchtig en onwerkelijk als een vizioen. Deze fragmentjes zijn als
kinkhorens van woordmaterie. Gij behoeft ze slechts
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aan uw oor te houden en het geruisch van de zee, de veraffe branding op de
Walchersche kust en het verwaaide lied der zingende torens vaart verzacht en vervaagd
door uw geest en als ge dan nog uw oogen sluit, ziet gij als een noordelijke Fata
morgana de onbegrensdheden van Zeeland, de onvaste silhouetten van haar steden
en dorpen en boomgroepen en de overmatige wijdheid van haar wateren aan uw
verbeelding voorbijgaan en in uw neus voelt ge de zilte prikkeling van den zeewind,
die als ge opkijkt, zich juist van de flambard van uw gids tracht meester te maken.
Wat gewoner, doch vervuld met treffende vondsten en opmerkingen, gaat dan de
beschrijving verder, zoo bezoeken wij met hem nog het belangrijkste van Zeeland
o.a. Goes en het stille statige Zierikzee om dan ten slotte, na een avondwandeling,
te samen het einde te vinden in een gedroomde Odyssee.
Zoo is dit boekje voor den reislustigen lezer geworden tot iets voortreffelijks, een
voorsmaak en verwerkelijking van en eene herinnering aan genot...... slechts de al
te veel eischende zal als een bezwaartje gevoelen de iets te zorgvuldige kleeding van
den begeleider en den iets te sterken nadruk waarmee deze, zich met een buiging tot
zijn volgers keerend, de wat fattig gestelde namen der hoofdstukken uitbazuint.
Doch wat doet dit er toe voor hen die in kinderlijkheid het volledige genot najagen?
Het volledige genot, het in volkomen kinderlijkheid genotene, het is ook aanwezig
in ‘Het land van wind en water’, in deze beschrijving van het ruwere Noord-Holland
en hare oude steden. Aanwezig, doch in geringer mate en op minder schitterende
wijze.
Mochten wij den auteur als een warm en gevoelig liefhebber van Zeeland op de
vorige reis rustig en vol vertrouwen volgen, thans voelen wij hem meer als een
stemmig en strak leider van cursussen in lyrische en
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wijsgeerige aardrijkskunde voor wien wij even op onze hoede moeten zijn, opdat hij
ons niet brenge waar wij niet met volkomen overgave kunnen mijmeren en droomen.
Men ontkomt toch in dit boekje niet aan den indruk dat onze leider zijn vak zóó hoog
stelt dat hij alles wat hij in de uitoefening daarvan tegenkomt reeds als mooi en
belangrijk beschouwt doch dat zijn bewonderingen meer schuilen in het fijne vernuft
dan in de diepte van het gemoed. Ge hebt slechts de voorbehoudlooze liefde van den
schrijver voor Middelburg en Veere te vergelijken met de wijze waarop hij het stedeke
Hoorn het hof maakt, iets te veel als een wereldwijs heerschap en dus iets te weinig
als een opgewonden jongen, om het verschil van liefde in deze boekjes te peilen.
Doch overigens, wanneer gij eenmaal dit alles hebt doorgrond en aanvaard, welk
een luchtig en toch krachtig spel van den geest gaat als een koele windvleug Uw
vermoeide oogen en welk een sobere geuren uw nerveuze ademhaling voorbij! Is
het dan een wonder dat gij uwen gids nog met tintelende belangstelling nareist langs
dorpen, steden en boomgaarden, dat ge onder zijn hoede de sinds lang weder
springlevende ‘doode’ steden van het Noorden bezoekt en de kleine spitsvondige
lezinkjes die hij daar placht te houden met steeds terugkeerende bewondering
bijwoont?
Doch nu moet ge niet gelooven dat de mijmerij in dit boekje geheel afwezig is of
bevroren is op het venster van de ziel tot de koelwitte pracht van ruige ijsbloemen,
er zijn nog fragmenten te over waar de warme adem van de aandacht de vensterglazen
heeft ontdooid, zoodat ge er vaak de oranje winterzon recht in het hart kunt kijken.
Dan komt er iets dat oneindig veel gewichtiger is dan dit alles en wel ‘de ijlende
reis’, wij vernemen daarvan ‘dit boek is kort na den oorlog geschreven en geeft de
indrukken weer van het geteisterde Noord-Frankrijk en België, zooals die zich
onmiddellijk na
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den wapenstilstand aan den ontstelden bezoeker vertoonden’. Een reis dus naar het
buitenland!
Dat heeft blijkbaar onzen causeur aangegrepen! Van te voren heeft hij - zoo komt
het ons voor - alles grondig bestudeerd en geregeld, zoo zeer zelfs dat hij de emoties
van te voren heeft klaar gemaakt welke wij te samen met hem dienden te ondergaan
en zelfs de wijze waarop hij deze zou verwerken ging zijn ijverige aandacht niet
voorbij. Heel sterk krijgt men uit dit boekje den indruk dat wij allen genoodzaakt
worden zijn van te voren klaar gemaakte overwegingen na te reizen. Alles moet mooi
en belangrijk zijn en, inderdaad, alles weet hij ons zoo voor te stellen dat het op het
eerste gezicht schoon en belangrijk en daarenboven nog vervuld van de levensles
welke hij ons onnadenkenden voortdurend doceert, schijnt. Daardoor gaat te loor de
argelooze eenvoudigheid, dewelke van alle letterkundige scheppingen de klare
ondergrond moet zijn.
Ten slotte krijgt men dan ook lust aan zijn dwingende leiding te ontsnappen en op
de oude zorgelooze wijze te gaan vagabondeeren, ongehinderd door versierde
filosophie en fatterige aesthetica, door deze verminkte streken en door de verscholen
verrassingen der steden. Maar toch blijven wij hem - deze maal nog - trouw en als
wij het boekje terzijde hebben gelegd en alles nog eens doordenken kunnen wij niet
anders dan erkennen dat er onder alle vlugheid der woorden en onder de verf der
hoofdstukken voor den welwillenden en ijverigen speurder nog zeldzame
schoonheidsscherven te vinden zijn.
Doch opkijkend, uit ons venster, over de vlakte waar het hooge wintergras huivert
in den wind, tot waar de ruige dennen den horizon afsluiten, gevoelen wij het als een
verlichting dat althans dáár de doceerende tourist zijn keurig geslobkousde voeten
nimmer heeft gezet.
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Het probleem der liefde in de drama's van Ibsen
Door Jan de Vries.
Ondanks de vele pogingen tot verklaring blijven de drama's van Ibsen toch altijd op
vele plaatsen nog moeilijkheden bieden. Voor hem, die niet nauwkeurig op de hoogte
is van het Noorsche en Europeesche geestesleven in den tijd, waarin die
tooneelstukken werden geschreven, zijn er altijd talrijke details, waarvan hem de
juiste beteekenis verborgen blijft. Maar ook met betrekking tot de hoofdlijnen der
drama's heerscht er in menig geval onzekerheid: is niet de grondgedachte van sommige
drama's op zeer uiteenloopende wijze vertolkt? Daarbij komt nog wat anders. Ibsen
behandelt zeer belangrijke problemen van algemeenen aard: de waardeering dus van
de in het drama gegeven oplossing zal dikwijls afhankelijk zijn van de meening, die
elke lezer omtrent deze problemen zelf heeft; het aesthetische oordeel kan daar zelfs
door beïnvloed worden.
Het probleem, waarmede Ibsen zich misschien wel het vaakst, en zeker het
langdurigst heeft bezig gehouden, is dat van de liefde; nauwkeuriger begrensd: de
verhouding waarin die liefde staat tot het levenswerk van een krachtig willend mensch.
Van vele kanten is op de beteekenis van dit probleem gewezen, en het is met
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zooveel nauwkeurigheid onderzocht, dat het niet wel mogelijk schijnt er veel nieuwe
zijden aan te ontdekken. Wanneer ik toch de opmerkzaamheid van den lezer voor
korten tijd begeer te richten op deze telkens weer bij Ibsen opduikende gedachte,
dan is de aanleiding daartoe deze, dat er onlangs een studie is verschenen, die dit
probleem tot onderwerp heeft. Ik bedoel het door den Noorschen schrijver Haakon
Löken geschreven boek: Ibsen og Kjaerligheten, En grunntanke gjennem Ibsens
Verker1). Het is stellig een groote verdienste van den schrijver, dat hij de drama's van
Ibsen als een samenhangend geheel beschouwt, want zoo handelt hij naar de woorden
van den dichter zelf, die in de voorrede voor de verzamelde uitgave zijner werken
er nadrukkelijk op wees, dat de drama's in tijdsorde behoorden te worden gelezen
en beoordeeld. In dit geval zou men ook bemerken, dat de dichter zich niet
voortdurend had tegengesproken, integendeel, dat hij steeds dezelfde was gebleven.
Nu spreekt het wel van zelf, dat een dichter als Ibsen niet met één enkele
fundamenteele gedachte bezield was; dat dus de opeenvolgende drama's een wisselend
spel van verhoudingen kunnen vertoonen, waarin de verschillende problemen
tegenover elkander staan. Een gedachte kan bovendien langzamerhand haar beteekenis
verliezen, vooral wanneer zij, zooals dat bij Ibsen het geval is, tot in haar uiterste
consequenties is doorgevoerd; zij zal dan allengs door andere verdrongen worden,
die onder het overpeinzen aan haar ontsproten zijn; er zullen in den gedachtengang
van een lang leven als dat van Ibsen herhaaldelijk bochten en wendingen en
spiraalgangen geweest zijn, die aan de uitingen van dit gedachtenleven een zeer
veelsoortig voorkomen kunnen geven. Ook is het voor een denker geen schande, van
standpunt te veranderen; treffend is het antwoord van

1) Ibsen en De Liefde, Een grondgedachte van Ibsen's werk. (Uitgegeven door Gyldendal te
Kristiania 1923).

Onze Eeuw. Jaargang 24

144
Lemaître op de verwijten, dat hij in het verloop van weinig jaren van letterkundig
inzicht veranderd was: ‘M'aviez-vous pris pour un imbécile?’
De heer Löken beschouwt als een der belangrijkste grondgedachten in Ibsen's
werk deze: het levenswerk van een man is gedoemd tot vernietiging of mislukking,
wanneer hij niet in staat is een eenvoudig huwelijksgeluk te verwezenlijken. Het
sterkst van al komt deze gedachte uit in den epiloog Wanneer wij dooden ontwaken,
waar Rubek zijn levenswerk als kunstenaar heeft verknoeid, omdat hij de liefde voor
Irene in zijn hart gedood heeft. En inderdaad, waarover Ibsen ons ook in twijfel heeft
mogen laten - en vele keeren heeft hij zijn bedoeling opzettelijk verborgen - op dit
punt heerscht in zijn werk toch een volkomen klaarheid. Er is geen motief algemeener,
dan dat van den man, wiens leven vernietigd wordt, omdat hij een vrouw is ontrouw
geworden opdat hij met een ander om redenen, buiten de liefde liggend, zou kunnen
huwen. En natuurlijk, mutatis mutandis, geldt ditzelfde ook voor de vrouw1).
In de drama's zijner jeugd is dit het duidelijkst uitgewerkte conflict. Inger van
Östraat was na haar liefde voor graaf Sture, waaruit haar een zoon geboren was, in
een onwaardig huwelijk met Gyldenlöve vereenigd geweest: in den door haar zelf
gewilden dood harer kinderen treft haar de Nemesis. In Het Feest op Solhaug niet
minder dan in De krijgslieden op Helgeland keert hetzelfde gegeven terug: nu wordt
de vrouw, die onder dat huwelijk gebukt gaat, later geplaatst tegenover den man,
wiens liefde zij heeft versmaad; dan ook moet zij de tragische gevolgen van haar
daad ondervinden. Evenzoo weer in Brand; hier is het de moeder, die een armen man
verlaten heeft om een rijken te huwen; maar dit wordt voor beiden een vloek, want
zij wordt

1) Ik verwijs voor deze en andere kwesties den belangstellenden lezer naar mijn boek over
Ibsen, dat als No. 1 en 2 van de serie ‘De Schatkamer’ bij Boosten en Stols te Maastricht
verschijnt.
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haar heele leven beheerscht door een verterende geldzucht en hij vergooit zijn leven
aan een zigeunermeisje. Daarna duikt het motief weer op in De Steunpilaren der
Maatschappij, als de verhouding van Bernick tot Lona Hessel. In Het Poppenhuis
zijn het mevrouw Linde en de ongelukkige Krogstad, die dit conflict
veraanschouwelijken; er is nu bovendien de mogelijkheid van een verzoenende
oplossing. Het treedt opnieuw met schrijnende hevigheid op in Spoken, waar de
eigenlijke oorzaak van Oswald's lijden niet is het onzedelijke leven van zijn vader,
maar de moreele verantwoordelijkheid van zijn moeder voor haar schuld tegenover
Manders. En nog verder kunnen wij het vervolgen door Hedda Gabler, De Vrouw
van de Zee, Kleine Eyolf, John Gabriel Borkman tot aan den epiloog.
Er is daarom misschien wel waarheid in de overlevering van Telemark, die vertelt,
dat Ibsen's moeder als jong meisje den dichter Tormod Knudsen had liefgehad, maar
dat zij hem verliet om zijn armoede en toen den rijken Ibsen nam. De vergelding van
deze liefdelooze daad was voor beiden even bitter: haar man verloor 6 jaar later zijn
fortuin en het heet, dat Tormod Knudsen het nooit verder heeft kunnen brengen dan
een dorpsspeelman.
Het conflict, dat in deze verhouding ligt opgesloten, is echter volstrekt niet alleen
de vloek, die het niet kunnen verwezenlijken van een bescheiden huwlijksgeluk over
het levenswerk van een mensch afroept. Deze verklaring zou in vele gevallen zelfs
niet uitkomen. Het schijnt soms in het werk van Ibsen eerder een soort van gegeven,
dat hij voor het uitwerken van onderling zeer verschillende problemen gebruikt.
Misschien blijkt hieruit wel het duidelijkst de begrensdheid van Ibsen's fantazie, die
bovendien niet gevoed werd door een innig verkeer met de menschenmaatschappij.
Hij zonderde zich juist af, en moest daarom hoofdzakelijk arbeiden met de gegevens,
die hij in zijn leerjaren door den omgang met andere menschen, omtrent hun karakter
en geest,
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maar vooral ook omtrent hun onderlinge verhoudingen, had verworven. Gedurende
zijn verblijf te München zat hij altijd op dezelfde plaats in zijn stamcafé en bespiedde
vandaar de menschen, die binnenkwamen. Zoo leerde hij de uiterlijke gedragingen
der menschen tot in de kleinste bijzonderheden kennen, maar van het innerlijke leven
merkte hij niets, zoo weinig als de twee menschen van elkander hadden leeren kennen,
die in het mooie boek van Estaunié L'Infirme aux mains de lumière elkander dagelijks
hadden gezien in het Café de la Comédie. Indien men hiervan den weerslag zoekt in
zijn kunst, dan zal men ook opmerken, dat het uiterlijk van de daarin optredende
personen met realistische getrouwheid is geteekend, maar dat menige
karakterbeschrijving minder op waarneming, veel meer daarentegen op verstandelijke
speculaties van den dichter berust. Daarom ook keert de dichter zoo vaak tot
zichzelven in, wijl hij daar de zekerste bron heeft van zijn menschenkennis; daarom
grijpt hij zoo herhaaldelijk terug naar de ervaringen van zijn eigen leven, waar hij
menschelijke verhoudingen moet teekenen. Problemen, die hem reeds hebben
beziggehouden, worden in zijn geest dus niet gemakkelijk afgelost door andere; dit
kan dus den indruk wekken van een zekere beperktheid in de keuze zijner gegevens.
Men kan nu kwalijk het rampzalige lot van Mevrouw Alving in Spoken zoodanig
verklaren, dat dit een straf is, omdat zij niet een gelukkig huwelijk met Manders heeft
kunnen sluiten. Haar ontrouw aan Manders is dus niet hoofdzaak om het feit van de
ontrouw zelve, neen, deze ontrouw is uitdrukking van een moreele schuld, waaraan
het levensgeluk van deze vrouw te gronde zal gaan. De verantwoordelijkheid die een
mensch heeft tegenover zich zelf, maar niet minder tegenover zijn medemenschen,
beheerscht het heele leven. Wanneer men zijn eigen geluk wil bouwen, maar daartoe
het geluk van een ander vernietigt, dan heeft men daarmee zoo zware zonde begaan,
dat het eigen leven daardoor
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hopeloos wordt verknoeid. Het scherpst kan dit probleem gesteld worden, door de
liefde van een ander te verraden, terwille van macht, eer, rijkdom, kunst, of wat het
leven ook verlokkelijks te bieden heeft, wegens udenforliggende grunde, zou Ibsen
zelf zeggen. Dat is de hoogste vorm van harteloos egoïsme, dat is, zegt Ella Rentheim
in John Gabriel Borkman, de raadselachtige zonde, waarvan in den Bijbel gesproken
wordt als de zonde, waarvoor geen genade is.
Anders echter wordt weer het probleem, wanneer roeping en liefde met elkander
in botsing komen. Tusschen deze is de strijd onverzoenlijk: de liefde moet aan de
roeping geofferd worden, maar de mensch, die zijn roeping volgen moet met dit
smartelijke litteeken in de ziel, zal niet en nooit het hoogste bereiken, zal ten slotte
altijd falen. Dat het volgen van een hartstochtelijke roeping liefde onder den voet
verplettert, bewijst Haakon in De Kroonpretendenten; hij moet zijn innig geliefde
Kanga en zijn moeder van zich wegzenden; een verstandige staatkunde dwingt hem
Margrete te huwen. Is hij daarom schuldig? Neen, hij is ongelukkig en er zal
mislukking zijn ook in zijn levenswerk, totdat hij met de liefde van Margrete het
groote zal kunnen bereiken. Maar deze liefde, die hij door smart heeft leeren vinden,
is voor dezen Aladdin eerder een bekroning van een gelukkig ten einde gevoerd
levenswerk, dan de noodzakelijke voorwaarde tot het bereiken van het doel. Hem
valt het succes toe, dat Skule door heel wat zwaarder schuld verspeelde.
Wanneer men in het levenswerk van een dichter als Ibsen één bepaalde
grondgedachte wil nasporen, vervalt men licht in de fout, alle drama's te beschouwen
als de opeenvolgende uitingen van een zichzelf gelijkgebleven kunstenaar; men heeft
dan geen oog voor de ontwikkeling, die Ibsen in zijn lange leven heeft doorgemaakt,
men houdt volstrekt geen rekening met de bijzondere omstandigheden, die het ontstaan
van een drama hebben beïnvloed.
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Van beide gevallen vindt men voorbeelden in het boekje van den heer Löken. Hoe
zeer Ibsen kon veranderen in het beoordeelen van een verhouding, blijkt uit den
volgenden parallel. Wanneer in De Kroonpretendenten Haakon door Skule van den
troon is verdrongen, gaan in zijn smart zijn oogen open voor de trouwe, opofferende
liefde van Margrete en hij zegt, terwijl hij staat tegenover haar en zijn moeder, die
hij beiden in het najagen van zijn levensdoel heeft verwaarloosd: ‘Ik heb mij zwaar
bezondigd, ik heb mijn hart gesloten voor u beiden, die zoo rijk aan liefde waart’.
Daarop valt Margrete hem om den hals met de woorden: ‘O, Haakon, mijn innig
geliefde: ben ik dan nu dicht bij je?’
Dan ook pas voelt Haakon een goddelijke kracht in zich dalen, die de verzoening
bewerkt heeft. Zoo oordeelt Ibsen in 1864, en later, in 1879, vinden we dezelfde
opvatting terug in Een Poppenhuis: wanneer Krogstad den valschen wissel terugzendt,
bewijst dat, hoezeer de verzoening ook hier de ziel genezen heeft. Maar in 1869
wordt weer een heel andere toon aangeslagen in Het Verbond der Jongeren; wanneer
nu de jonge Bratsberg in zijn maatschappelijke ruïne zich wil vastklampen aan Selma,
stoot zij hem van zich af, omdat zij de schade, die door zijn liefdeloosheid aan haar
ziel is toegebracht, vooreerst niet te boven kan komen. Eerst is één verlossend woord
voldoende om het levensgeluk weer volkomen te genezen; in Selma peilen wij de
diepte van de geslagen wond; Nora toont ons hoe een heel nieuw leven pas het geluk
zal kunnen herstellen, indien het ooit mogelijk is; Irene eindelijk is het beeld van een
ziel, die door zulke liefdeloosheid voor goed gedood is.
Ibsen's oordeel over dit probleem behoeft dus niet altijd hetzelfde geweest te zijn,
was dit ook inderdaad niet. Er is in Ibsen's gedachtengang een stijging en een daling,
en op het eind van zijn leven een neiging om met de ervaring, door langen
gewetensvollen arbeid verkregen, terug te keeren tot de vraagstukken, waarmee hij
in zijn jeugd bezig was. Van hoe groote beteekenis dit is
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voor het goed begrip van zijn epiloog Wanneer wij Dooden Ontwaken, heeft Prof.
Boer nog onlangs in dit tijdschrift uiteengezet. Rubek had een nobele kunstroeping,
waarvoor hij alles offerde, maar zoodra hij daaraan offert het levensgeluk van een
ander, is zijn streven veroordeeld. Dat is volkomen dezelfde gedachte, die ook
Bouwmeester Solness en John Gabriel Borkman beheerscht. Rubek heeft van Irene
het offer harer persoonlijkheid gevraagd, en zij heeft het gewillig gebracht. In De
Komedie der Liefde vraagt Falk van Svanhild een gelijk offer, en daar weigert zij.
In dezen zeer verkorten, en daarom ook onjuisten vorm gesteld, schijnt het inderdaad,
dat het eene stuk de voorgeschiedenis is van het andere - er wanneer de heer Löken
zich zoo uitdrukt, dan voelt men, hoe zeer hij de heele produktie van Ibsen als een
geleidelijk voortloopende schepping beschouwt. Maar hoe groot is niet het verschil
reeds daarin, dat een overeenkomstig probleem behandeld wordt door een dichter,
wanneer hij jong is en het leven met vertrouwen tegemoet gaat, en door denzelfden
dichter, wanneer de ouderdom zijn levensmoed heeft gebroken. Bovendien, wat hier
de kern van de kwestie uitmaakt is dit: wat was de aard van de roeping, waaraan alles
geofferd moet worden? Die is in den epiloog van een zeer hooge en edele waarde:
Ibsen zou zijn eigen levenswerk verloochend hebben, als hij het scheppen van
superieure kunst niet als een volkomen verdedigbare roeping had aanvaard. Maar
wat is daarbij vergeleken het kinderspel van Falk, die het levensgeluk van Svanhild
als offer gebruiken wil voor zijn jongen dichterroes? Dat is immers geen ernstig
gevoelde roeping voor het leven, maar het willen genieten van het leven in een enkele
harer hoogste uitingen.
Wil men zich een juist oordeel vormen aangaande de beteekenis van deze twee
stukken, dan moet men nagaan met welke problemen Ibsen bezig was, gedurende
het schrijven. De Komedie der Liefde was een afrekening met de aesthetische
levensbeschouwing, om met een
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term van Kierkegaard een stadium in het menschelijk denken aan te duiden, dat deze
wijsgeer zoo scherp had geformuleerd. In het gedicht Op de hoogvlakte, dat
geschreven werd in de jaren 1859 of 1860, wordt dit reeds met kracht veroordeeld.
En in dit drama wordt Falk van zijn dwaling genezen: hij ziet in, dat men het leven
niet als een egoïst mag genieten, maar dat men te midden van het menschengewoel
met en voor zijn medemenschen moet arbeiden: de groote kerk staat immers daar.
Dat verklaart èn de oppervlakkigheid van Falk's levensidealen èn de beoordeeling
van zijn egoïstisch kunstzoeken.
Hoe geheel anders is het in den epiloog. In John Gabriel Borkman had Ibsen een
vrouw laten zien, wier leven vernietigd was door de hoogstrevende ambitie van den
man, dien zij liefhad. Hij offerde haar, zooals hij alles aan zijn levensideaal offerde;
niet door haar te gebruiken voor de verwezenlijking van zijn plannen, maar door
haar te verlaten zoodra een andere vrouw hem betere kansen bood. Maar hij had juist
met haar misschien kunnen bereiken, wat hem zonder haar onmogelijk bleek. En hoe
graag had zij met hem die steilten omhoog gegaan, om te ervaren, zooals Margrete,
dat door alles te verliezen ook alles werd gewonnen, dat de liefde zichzelf offerde,
maar offerde tot het geluk. Ja, hoe zou het zijn, indien de vrouw zich inderdaad kon
en mocht offeren? Dat is het nieuwe en laatste probleem, dat Ibsen zich gesteld heeft,
en de moedeloosheid van den ouderdom heeft ook nu geen blijde oplossing meer
aangedurfd. Irene offert zich aan Rubek, maar geen opstanding is daarvan het gevolg:
want beiden zijn voortaan als schaduwen, die den dood en niet het leven toebehooren.
Mag men nu zeggen, dat dit tooneelstuk de sleutel is tot al het andere werk van
Ibsen? Is deze laatste conclusie omtrent het roepingsprobleem, dat hem zijn heele
leven vervolgd heeft, - en dat natuurlijk voor Ibsen een volstrekt vitaal probleem
was, niet in zijn vorschend intellect levend, maar den grondslag vormend
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van zijn heele kunstenaarsbestaan - is deze conclusie nu degene, die hem in al zijn
andere drama's heeft voorgezweefd? Ik acht dat hoogst onwaarschijnlijk: een dichter
die op 70-jarigen leeftijd zegt, dat de menschen hem nooit begrepen hebben, is al
daarom niet de ware exegeet zijner bedoelingen, omdat hij zichzelf al evenzeer kan
hebben misverstaan. Ja, wie onzer kan volkomen zuiver waardeeren een standpunt,
dat hij 20, 30 jaar geleden innam?
Voor mij wordt dus door de vergelijking van Wanneer wij Dooden ontwaken met
De Komedie der Liefde niet anders duidelijk, dan dat Ibsen in den loop der jaren
veranderd is, en vooral daarin, dat hij zijn problemen oneindig veel dieper opvat en
scherper stelt. Maar elkander verklaren doen ze niet. De Komedie der Liefde wordt
stellig veel beter begrepen door er naast te plaatsen de dramatische gedichten Brand
en Peer Gynt, die immers ook naar den tijd van hun ontstaan daar bij behooren.
Welnu, de aesthetisch-genietende Falk tot ernst gewekt, dat is Brand, de egoïstische
genotzoeker Falk keert weer in Peer Gynt. Maar deze personen geven al niet minder
aanleiding tot uiteenloopende interpretaties.
In het betoog van den heer Löken past natuurlijk de opvatting, dat Brand een
mislukkeling is; dit is, zegt hij, van het begin tot het eind een vreeselijke tragedie
van de nederlaag. De duistere woorden: hij is Deus Caritatis, die in de sneeuwlawine
op Brands vertwijfelende vraag als antwoord klinken, zijn, helaas, voor twee
uitleggingen vatbaar. De een ziet hierin een veroordeeling van Brand's leven, wijl
hij de liefde en barmhartigheid vergeten heeft in het offeren van alles aan wat hij
hield voor den Goddelijken Wil. De ander ziet er echter juist een bevestiging in van
zijn levensideaal, de verzekering, dat zijn leven leidde tot overwinning en niet tot
nederlaag. In een voortreffelijk opstel van Jacqueline Van der Waals, dat verschenen
is in ‘Onze Eeuw’ van 1915, is, naar het mij voorkomt, met overtuigende gronden
aangetoond, dat de laatste opvatting de eenig juiste kan zijn.
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Ook hier blijkt het weer, hoe een beschouwing van een drama, geheel buiten het
verband van den tijd, waarin het geschreven werd, noodzakelijkerwijze tot een onjuiste
interpretatie moet leiden. Indien wij eens van Ibsen niet anders bezaten, dan dit stuk,
dan zouden wij zeer zeker die caritas moeten verklaren als de milde Goddelijke
liefde, die wekt tot leven en niet tot dood. Maar het tegendeel is waar. Ik wees reeds
op de figuur van Falk in De Komedie der Liefde, die een voorbereiding tot Brand is.
Niet minder duidelijk spreekt de tegenstelling van Brand tot Peer Gynt; dit zijn toch
niet beiden mislukkelingen! En dan weten we bovendien, dat in Brand het Noorsche
volk gegeeseld wordt, omdat het niet in staat was zijn beloften gestand te doen en
zich werkelijk te offeren voor een hoog ideaal. Hoe had Ibsen aan zijn volk een figuur
kunnen voorhouden, die juist in het nastreven van een roeping een jammerlijke
mislukking werd? Brand, zei Ibsen, dat ben ik zelf in mijn beste oogenblikken; maar
een man als Ibsen ziet in zijn beste oogenblikken de bekroning van zijn levenswerk.
Daarom staat tegenover Wanneer wij Dooden Ontwaken juist Brand, en niet De
Komedie der Liefde. In beide stukken wordt de vrouw geofferd aan de roeping, maar
met welk uiteenloopend resultaat! Brand is het eerste groote kunstwerk van den
mensch, die zich plotseling tot dichter gerijpt weet, en daarom de bevestiging van
zijn levensidealen. De epiloog is het laatste drama van den ontgoochelden kunstenaar,
en daarom een bittere twijfel aan de waarde van zijn roeping. Het is niet de
onmogelijkheid, een zuiver huwelijksgeluk te kunnen bouwen, die de mislukking
van den genialen mensch veroorzaakt. Ibsen heeft door bittere ervaring leeren twijfelen
aan zijn eigen roeping; een twijfel die hartstochtelijk bestreden en overwonnen wordt
in Een Vijand des Volks; maar die van De Wilde Eend af zich steeds zekerder van
zijn ziel meester maakt. Schuldbesef drukt den mensch neer, het schuldbesef, dat
zooveel eeuwen Protestantsche levensopvatting onuitroeibaar
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in de zielen heeft geplant. Dit schuldbesef moet in het drama een reëelen ondergrond
hebben, en als zoodanig komt Ibsen steeds weer voor den geest het levensdrama van
zijn ouders. Maar dat het ook anders kon, bewijst Rosmersholm.
Wie in de literatuur met een vooropgestelde meening gaat zoeken, vindt altijd wat.
Overtuigd van de juistheid zijner ontdekking, heeft de heer Löken ook aanwijzingen
meenen te vinden in stukken, die met dit probleem toch niets te maken hebben. Zoo
is voor hem de reden van Skule's ondergang in De Kroonpretendenten zijn verraad
aan Ingebjörg, die hij voor Ragnhild verlaat. Maar Skule is een mislukking om heel
wat dieper liggende oorzaken, welke de tegenstelling met Haakon duidelijk maakt.
De twijfel aan zich zelf - dien Ibsen in deze aren zoo smartelijk in zijn eigen leven
voelde - maakt Skule tot een aangevreten ziel, die nooit zal kunnen bereiken, wat
Haakon, den man met het van zelf sprekende vertrouwen, in den schoot valt. Voor
Ibsen doet zich die mislukking weer voor in den vorm van een schuldbesef - het
stelen van Haakon's koninklijke gedachte was reeds een daad, die niet anders dan
onheil tot gevolg had. Als bijmotief glipt ook het drama binnen de schuld, die bestaat
in het verraden van onbaatzuchtige liefde, een motief, dat in de vorige drama's
voortdurend het hoofdthema was, en dat Ibsen ook hier niet geheel heeft kunnen
loslaten. Zoo is het ook in De Wilde Eend, waar de verhouding van den ouden Werle
tot zijn eerste vrouw een korte naflikkering is van wat in Spoken zoo fel dramatisch
was behandeld.
Dr. Stockmann gaat daarom als overwinnaar uit den strijd, zegt de heer Löken,
omdat hij een gelukkig thuis heeft, waarop hij steunen kan. Niets echter is minder
waar dan dat. Hij is degeen, die een doel bereikt, omdat hij Ibsen is, in de kracht van
zijn leven en in het ongebroken geloof aan zijn roeping. Van een dergelijken
overwinnaar is een gelukkig huwelijk met een vrouw, die in hem gelooft, het
noodzakelijke complement:
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hij overwint niet, omdat hij gelukkig is getrouwd, maar omdat hij een Haakon-type
is. En zulke menschen hadden bij hun geboorte niet anders dan goede feeën om hun
wieg; voor hen schikt zich het leven altijd ten beste. Dit is een sterk sprekend
voorbeeld van de willekeurigheid, die maar al te dikwijls het betoog van den heer
Löken kenmerkt.
Hoe zou men ook kunnen aannemen, dat een zóó gecompliceerde dramatische
kunst als die van Ibsen door enkele eenvoudige formules werd beheerscht? Zijn geest
is voortdurend in gisting, voortdurend ziet hij de dingen en verhoudingen dieper en
anders. In vele stukken komt voor, dat de dood van het kind de Nemesis is, die schuld
der ouders wreekt. In Vrouw Inger van Östraat geschiedt dit op een zeer mechanische
manier; de moeder doodt haar kinderen, hetzij in verblinding, hetzij in onwetendheid.
Ook Brand offert zijn kind, maar niet door het te dooden, maar door den naderenden
dood niet af te weren. Hoeveel menschelijker is reeds deze onderworpenheid aan het
noodlot. In De Steunpilaren der Maatschappij is het doodsgevaar van het kind het
gevolg van de misdadige handelingen des vaders: wie het slechte wil, weet nooit wat
daarvan door een lange keten van onnaspeurlijke gevolgen het noodlottig resultaat
zal zijn. Olaf, indien het ongeluk gebeurd ware, zou gestorven zijn ondanks en toch
door zijn vader. Maar het noodlot is nog veel ondoorgrondelijker, wanneer de straf
voor een slechte daad niet rechtstreeks uit haar voortvloeit, maar de omstandigheden
zich zoo voegen, dat geheel onafhankelijk van 's menschen handelen het noodlot
toch de schuld wreekt. Zoo geschiedt het in Spoken, waar Oswald het offer is,
waarmee zijn moeder haar schuld moet boeten.
Hoe onjuist de meening van den heer Löken is, vooral waar zij gelden moet voor
het geheele levenswerk van Ibsen, blijkt uit zijn opvatting van Ibsen's persoonlijk
leven. Voor hem is de crisis van dit kunstenaarsbestaan 1853, toen zijn dwepende
liefde voor Rikke Holst door
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haar vader zoo hardhandig werd verstoord, en Ibsen zich daarbij zoo schandelijk laf
gedroeg. Daaruit leidt de heer Löken het volgende af: ‘Uit alles, wat Ibsen later
geschreven heeft, blijkt, dat hij van den beginne af terugschrikte voor verloving en
huwelijk, en dat om vele redenen: wegens een aesthetischen afkeer van het banale
(Straamand), uit vrees voor armoede (Styver), misschien ook om de schaduw van
het verleden (Peer Gynt), maar zeker wel 't allermeest, omdat hij geloofde, dat het
voor hem een beletsel zou zijn een groot dichter te worden (Rubek), maar alle werken,
die hij na 1853 heeft geschreven, bewijzen dat hem dit standpunt heeft berouwd’.
Uit den epiloog te willen lezen, hoe Ibsen in zijn jeugd voelde en dacht, lijkt mij,
ik zei dit reeds, uiterst gevaarlijk: hoeveel menschen vergeten immers, hoe zij jong
geweest zijn! De afkeer van het huwelijk was bovendien in weinig jaren verdwenen,
want nog vóór zijn vertrek uit Bergen is hij getrouwd met Susanna Thoresen. En hoe
zou Ibsen zich met zoo aanhoudende kracht verweerd hebben tegen de gedachte, dat
het huwelijk den kunstenaar in het volgen van zijn roeping belemmerde, waar zijn
vrouw hem reeds zoo spoedig en zoo aanhoudend in zijn levenswerk heeft gesteund?
De vrouw, aan wie hij dat ontroerende danklied in later jaren dichtte, en van wie hij
zei, na het verschijnen van De Komedie der Liefde, dat zij een karakter was, zooals
hij dat juist noodig had - ‘onlogisch, maar met een sterk poëtisch instinkt, met een
haast uitbundigen haat tegen alle kleinzielige overwegingen’. Het lijkt mij daarom
niet waarschijnlijk, dat hij zoo lang daarna in zijn drama's op dien tegenzin tegen het
huwelijk - voorondersteld dat die werkelijk in een zekere levensperiode hem
beheerscht had - zou zijn teruggekomen. Wordt ook in de redeneering van den heer
Löken niet te zeer huwelijk met liefde verward en onderscheidt hij wel voldoende
de schuld, die gelegen is in het opofferen eener persoonlijkheid,
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van de onmacht in volkomen overgave met een ander een gemeenzaam geluk te
bouwen?
Ibsen was een groot dichter en zijn beteekenis voor het moderne tooneel is te
vergelijken met die van Molière voor het blijspel der 18de eeuw. Dit neemt niet weg,
dat wij in menig drama vooral bewonderen het streven naar een hooggesteld ideaal,
dat echter door den kunstenaar, die worstelde met zichzelf en met zijn nieuwe kunst,
niet volkomen bereikt is. Maar ook al moeten wij toegeven, dat het aantal der door
hem behandelde maatschappelijke en psychologische problemen betrekkelijk gering
is, zoo zullen wij toch niet een zoo overheerschende plaats aan een enkel probleem,
dat der liefde, in zijn werk kunnen toekennen. Zijn geest is te ruim, te universeel om
dien in een enkele formule te kunnen begrenzen.
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Novalis en Sophie von Kühn
Door N.J.H. Swierstra.
Voor Hubert Cuypers.
De dag was als goud; mat goud waarover de zilverige reflexen van den ouderdom
spelen.
De dag sterft weg in mijmerende stilte. De schemering daalt en wolliger spint de
herfstnevel zijn teere wade. Een amethysten glans zweeft nog over de daken der
huizen en verdonkert over het groote balkon, waar de wilde wingert kleurt.
De beelden uit het verleden waren door de droomende atmospheer en het heimwee
maakt zich meester van den mensch, het heimwee van den herfst, dat uitziet naar
beter, grooter, mooier geluk dan de werkelijkheid gaf te genieten.
Is niet het wezen van het heimwee het wezen van den droom, die den menschen
op bedriegelijke wijze vervulling geeft, om na het ontwaken de vervulling in wensch
te veranderen?
De groote zwijgende stilte van den avond is om mij. Maar in de stilte is geruisch.
Is het de wervelende dans der atomen, het suizen der energieën dat zich hoorbaar
maakt in het zwijgen der natuur? Is het de wiekslag van onzichtbare geesten, die de
menschenziel geleiden en omringen van de geboorte tot den dood? Zijn het
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de geesten van de schrijvers, de dichters, de musici, waarmee mijn ziel zich bezighield,
wanneer zij de voorhoven wilde betreden van den tempel der poëzie?
Ik weet het niet. Bij het suizen der stilte verdwijnt de werkelijkheid in
eeuwigheidsvlucht. Ik sluit mijn oogen en ik hoor een roerende symphonie: een
zeldzaam schoon allegro vol van lentejubel en arcadische levensweelde, een kort
maar onrustig scherzo, waarin het parelende hoofdthema voortdurend wordt
aangevochten, een plechtig maestoso, steeds tragischer van toon, omvlochten door
lieflijk heimwee-cantilene, eindigend in een droeve doodenmarsch. En uit de
doodenmarsch verrijst de hymne als een lang en vurig gebed.........
Ik zie voor me twee jonge lichtgestalten, hand in hand gaande in korten tijd door
het aardsche leven, tot de wijze dood van de eene maakte een stil en roerloos beeld
en den anderen nog slechts enkele jaren liet leven, om zich door het cultiveeren der
gedachtenis aan het schoone meisje te laten voeren tot een cosmische schouwing der
liefde en tot God......
Wij willen trachten het verhaal van de liefde van Novalis en Sophie von Kühn
nog eens in herinnering te brengen.

I.
Nadat Novalis in Juni 1794 zijn juridisch examen te Wittenberg had afgelegd, keerde
hij voor enkele maanden naar het sombere ouderlijk huis te Weiszenfels terug. Reeds
in October vestigde hij zich te Tennstädt in Thüringen, waar hij bij Kreisamtman
Just in de practijk zou worden ingewijd. In Just vond de jongeling een vaderlijk
vriend; en de vrouwelijke lieftalligheid gepaard aan een zweem van behaagzucht der
dochter des huizes oefende mede een gunstige werking uit op zijn ontvankelijk
gemoed.
Behalve ontvankelijk was dat gemoed in hooge mate mededeelzaam. In het sombere
ouderlijk huis, eerst
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te Ober-Wiederstädt met zijn kille kamers en donkere parkomgeving, daarna te
Weiszenfels werd weinig spontaniteit geduld. In strenge piëtistische vroomheid
verschanste Novalis' vader zich achter zijn theologische geschriften en sneed elke
gemeenschap met de buitenwereld af. Stilte en strenge ingetogenheid moesten er
heerschen, het hart moest gesloten blijven; de lach bestierf op de lippen; ieder droeg
een masker van stijve onaandoenlijkheid.
Is het wonder, dat een dichterlijk jongeling eenmaal van dit dwangbuis bevrijd,
bij lieve, opgewekte en vertrouwelijke menschen zijn ziel ontsluit, geheel ontsluit
en de gevoelens van dankbare en weldadige vriendschap onbelemmerd laat uit- en
instroomen; met de grootste spontaniteit zich uit; geeft en ontvangt zonder reserve,
zooals een ontluikende bloem haar geuren uitzendt en het milde zonnelicht en de
gulden warmte indrinkt.
Novalis dronk de vriendschap en gaf zijn hart; hij genoot het samenleven als een
feest. Zonnig was de hemel; bloemen geurden; vogelen jubileerden; maar door de
zonnige atmospheer zweefden teer amethysten glansen, de nevelen van het heimwee.
Zoo weinig is er soms noodig, om dat heimwee een korten tijd vervulling te geven;
een droom, die plotseling in bovenaardsche glansen te voorschijn springt uit de
wonderlijke en onverklaarbare combinaties van het onbewuste; een geheimzinnige
herkenning, die plaats grijpt in de sfeer der zielen en waar het bewuste wilsleven
geheel buiten staat; een toevallige ontmoeting. Maar wat is toeval? We kennen het
woord van Schiller:
Er gibt keinen Zufall,
Und eben dasz, was blindes Ohngefähr nur dünkt,
Gerade das flieszt aus den tiefsten Quellen.
En zoo kon Novalis weldra schrijven:
‘Ein Viertelstunde hat über mein Schicksal bestimmt’.
In November 1794 moest Novalis voor dienstzaken naar het gele Grüninger slot,
op drie verrel uurs van Tennstädt gelegen. Het hoofd vol van zijn opdracht,

Onze Eeuw. Jaargang 24

160
maar de ziel vervuld van heimwee betrad hij de gastvrije huizinge. Daar ontmoette
hij Sophie von Kühn, de ‘Roos van Grüningen’ en de droom van het heimwee was
vervuld.
Welke wonderlijke bekoring moet toch wel van dit kind zijn uitgegaan? Om strijd
wordt zij door Novalis' vrienden geprezen, als dezen met haar in kennis komen. Het
getuigenis van Ludwig Tieck moge hier volstaan: ‘Der erste Anblick dieser schönen
und wunderbar lieblichen Gestalt entschied für sein Leben, ja man kan sagen, dasz
die Empfindung, die ihn durchdrang und beseelte, der Inhalt seines ganzen Lebens
ward...... Alle die jenigen, welche diese wunderbare Geliebte unseres Freundes
gekannt haben, kommen darin überein, dasz es keine Beschreibung ausdrücken
könne, in welcher Grazie und himmlicher Anmut sich dieser überirdische Wesen
bewegt, und welche Schönheit sie umglanst, welche Rührung und Majestät sie
umkleidet habe. Novalis ward zum Dichter, so oft er von ihr sprach’.
En toch een kind nog; nauwelijks 13 jaren, jongensachtig in gestalte en houding;
naar het portret te oordeelen een overmoedig trekje om den mond; als een jongen
stoeiend en ravottend met knapen en meisjes van haar leeftijd; vermetel klauterend
op steile trappen en klimmend over muren; op een boomtak gezeten, haar
speelgenooten werpend met onrijpe vruchten: een wildeman. En dan weer in eens
heel ernstig en peinzend; de groote, donkere oogen vol van de vraag naar het mysterie,
de heerlijke onschuld der naïeve onbewustheid; rondom het voorhoofd de hel-blonde
krullen doorzinderd van zonnegoud: een schoon, poëtisch kind, waarin de jonkvrouw
sluimert, gelijk de grillen van April den glorieuzen bloei van Mei aankondigen.
Een adolescente vol van de wonderlijke tegenstrijdigheden, die de leeftijd
medebrengt: dwaasheid en ernst, speelsche dartelheid en stille ingetogenheid,
nonchalance en zorgzaamheid, en onder alles door naïef, onbewust van leed en smart
en van de duistere broeisels die soms
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branden in 't menschenhart. Een kind, dat in haar leliereine onwetendheid met
kinderlijk gebabbel de geweldige raadselen aanroert welke 't universum herbergt en
geen flauw bewustzijn heeft van de problemen, welke haar gestamel wekt. Een meisje,
wier ziel rein is als die der engelen, omdat zij niet weet, wat zonde is en geen besef
heeft van de eindelooze dwaasheid der menschen, die willens en wetens Gods wetten
vertreden.
Als een verschijning uit het elfenrijk treedt zij in d werkelijkheid en de Romantiek
heeft haar beeld getooid met witte rozen en immortellen, haar schoone lieftalligheid
gesublimeerd en verheven tot die der Engelen Gods.
Haar zien was voor Novalis haar beminnen met een reine liefde, haar idealiseeren
tot ongewone proporties van deugd en schoonheid, haar verbeelden tot de incarnatie
van het heimwee, de visio beata van 't zondoorgloeide droomenspinsel zijner
phantasie.
‘De Roos van Grüningen’ bloeide tusschen een aantal menschen, die zang, spel en
dans beminden als hun leven. Haar stiefvader, de heer Von Rockenthien, was een
landedelman, die energiek zijn zaken dreef en na gedanen arbeid gaarne met een
breeden lach somwijlen in kazernetaal zijn altijd ietwat gepeperde kwinkslagen ten
beste gaf. Naast hem floreerde Sophie's moeder als een vroolijke, zonnige vrouw in
de volle kracht des levens. Een oudere zuster van Sophie eveneens uit het eerste
huwelijk der moeder en als Frau Von Thümmel reeds gehuwd, maakt veelal deel uit
van den kring. Daartoe behoort ook Caroline, een bloeiende maagd en uit het tweede
huwelijk de kleine ‘Mimi’, nog geheel kind, die nochtans door de bezoekers het
‘Götterkind’ wordt genoemd.
Een bijna onmisbaar element van vroolijkheid en geest was eindelijk de Fransche
gouvernante Mademoiselle Danscour, die zich op Grüningen buitengewoon goed te
huis gevoelde, en den heer Von Rockenthien meermalen een daverenden lach ontlokte
door haar drastische uitvallen.
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En deze menschen beschouwden het leven als een feest, ontvingen veel gasten en
stelden huis en hart wijd open voor allen, die in hun levensvreugde wilden deelen.
Om de geweldige beroeringen van den tijd bekommerde men zich weinig. Nu en
dan mochten er verre geruchten overwaaien van het woeden der Fransche revolutie,
het had geen ander resultaat, dan een komische opmerking van Mlle. Danscour, dat
zij eens als Sansjupon in een Jacobijnenclub zitting zou nemen als de revolutie te
Grüningen kwam.
Novalis is opgetogen.
Hij schrijft aan Frau Von Thümmel: ‘Ein seltener, schöner Zufall hat mich in den
Kreis einer Familie geführt, wo ich gefunden habe, was ich suchte, wo ich finden
werde, was ich fast nicht zu hoffen wagte. Was die Geburt mir versagte, hat das
Glück mir gegeben. Ich vermisse in meinem Geburtskreise, was ich in einer fremden
Mitte beisammen sehe. Ich fühle, dasz es nähere Verwantschaften gibt, als die das
Blut knüpft’.
Het duurt maar enkele dagen, of hij schrijft zijn broeder Erasmus, dat hij zich voor
zijn leven denkt te binden aan Sophie von Kühn en hij laat niet na haar beeld in de
kleurigste verven te schilderen.
Erasmus vindt het evenwel noodig hem een koude douche toe te dienen. Hij
herinnert hem er aan, dat dit niet zijn eerste verliefdheid is en dat men hem eens den
beteekenisvollen naam ‘Fritz der Flatterer’ heeft gegeven. Hij spot: ‘Ik zou de
noodkreten niet gaarne willen, aanhooren, als alle meisjes, die Frits van zijn leven
het hof gemaakt heeft, klaagliederen gingen aanheffen, dat hij niet haar, maar Sophie
wil trouwen! Weimar en Jena, Weiszenfels en Erfurt, Wittenberg en Leipzig zouden
met donder en bliksem, met wolkbreuk en aardbeving ondergaan en om niemand
zou ik het meer betreuren, dan om den armen Frits, want die zou vóór zijn tijd doof
zijn’.
Novalis nam dit klaarblijkelijk als raillerie bedoelde
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epistel niet ernstig en schrijft opnieuw over de buitengewone lieftalligheid van Sophie
en den ernst zijner affectie, die in een kwartier tijds is gegroeid en over zijn leven
zal beslissen. Ernstiger antwoordt Erasmus, dat het niet mogelijk is, in een kwartier
een meisje te leeren kennen, zoodat men zich voor geheel een leven aan haar verbindt.
Welke zekerheid bestaat er bij een 13-jarig kind, dat zij, wanneer zij met de groote
wereld kennis maakt, haar onschuld zal bewaren? En dat te meer, omdat schoonheid
zulk een gevaarlijke klip voor de deugd is.
Novalis put zijn philosophie uit, om te bewijzen, dat Erasmus in dit geval dwaalt.
En ten slotte eindigt hij met een uitnoodiging: Kom naar Grüningen en oordeel zelf!
Erasmus komt en na korten tijd heeft Grüningen ook zijn hart gewonnen... Zelfs
is hij nog verliefder dan Novalis, ofschoon hij dezen de eerste rechten gunt.
‘Grüningen is het Paradijs op aarde!’ jubelt hij, die nog weeker van hart, nog
mededeelzamer was dan zijn broer, terwijl hij nog dieper liefdesverlangen koesterde.
Ook de oudere broer Karl werd zoodanig door de Grüninger sfeer beinvloed, dat hij
zijn vrij stormachtig leven afzwoer en solide werd.
Dit alles is verklaarbaar. Het is bij alle drie de reactie op het gedwongen ingetogen
en sober leven, dat ze in 't ouderlijk huis hadden moeten leiden en dat bij Karl gevolgd
was door bandeloosheid buitenshuis.
In Grüningen, schreef Erasmus, vond men ‘den niet-orthodoxen hemel’, die ‘ook
nog ruimte bood aan eenige onvolkomenheden’.
In Maart 1795 kwam het tusschen Novalis en Sophie tot een heimelijke verloving.
En nu bloeide Novalis' zieleleven op tot een ongekende pracht. Bijna dagelijks reed
hij van Tennstädt naar het gele slot der poëzie. Het komend voorjaar en de daarop
volgende zomer zijn de bloeitijd van zijn leven geweest; niet wat betreft het scheppen
- dat kwam eerst later - maar de tijd,
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waarin de droomen ontbloeiden in gouden pracht en de wenschen hun schoonste
vervulling verkregen.
In den herfst stemden Sophie's ouders toe in de verloving.
De jubel van Novalis kende geen grenzen; Sophie scheen met deze openlijke
bekentenis aan de wereld minder ingenomen te zijn. En me dunkt het valt niet moeilijk
zich in haar gedachtengang te verplaatsen. Het jonge ding kon zich nu niet meer
gedragen als een ravottende kwajongen, maar moest een zekere maagdelijke reserve
in acht nemen, waaraan haar leeftijd nog niet aangepast kon zijn.

II.
Wij dienen, ondanks al het ideale, dat we in de zielsverbintenis van Novalis en Sophie
von Kühn wilden zien, de zaken objectief in oogenschouw te nemen en de
slagschaduwen, die ook hier haar donkere banen wierpen, niet te vergeten.
Er zijn in de eerste plaats omstandigheden, die, al laten ze de eigenlijke verhouding
tusschen de beiden ongerept, een twijfelachtig licht werpen op hun métier.
In het archief der Familie Von Hardenberg vindt men nog heden een brief,
geschreven door den heer Von Rockenthien en gericht aan Novalis. Dit epistel kan
wegens den obscuren inhoud niet gepubliceerd worden, althans volgens Duitsche
letterkundigen, die het onder oogen hebben gehad. Nu weten we niet, hoe Novalis
dit gore product heeft opgenomen en of hij het heeft beantwoord. Maar eenige
achterdocht omtrent den aard der vroolijkheid, die op Grüningen heerschte is met
het oog op dien brief toch wel gewettigd.
Andere brieven, die van den heer Von Rockenthien bewaard zijn gebleven, getuigen
eveneens van een bedenkelijk moreel gehalte en een ontstellend gebrek aan algemeene
ontwikkeling.
Men is zoo licht geneigd het leven der 18de eeuwsche
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kasteelbewoners te zien in fijn-éleganten stijl. Men denkt aan de fraaie krullen der
gepoederde staartpruiken, aan hoofsche gratie vooral tegenover de vrouwen, aan
gesprekken tintelend van humor en geest; men denkt aan een menuet van Mozart
met zijn rustig wiegend belcanto en het fijne kristalgetinkel der versieringsmotiefjes.
Maar deze élegance en verfijnde eruditie schijnt men toch in hoofdzaak te moeten
zoeken in de Romaansche landen en bij de volken, die daarvan het meest onmiddellijk
de cultureele invloeden beleefden. Ik geloof niet, dat de Duitsche kasteelheeren ten
plattenlande over 't algemeen die innerlijke beschaving bezaten, welke den Franschen
adel kenmerkte, al school misschien in tal van Germaansche edelen meer gezonde
kracht, terwijl een deel van den Franschen adel ondanks zijn beschaving zich te
buiten ging aan geraffineerde schurkerij, hetgeen de Nemesis der geschiedenis
bewezen heeft.
Ook onder vele Duitsche adellijke familiën heerschte trouwens een fijne eruditie
en alleen 't noemen van de namen Von Arnim, Von Hardenberg, Von Stolberg en
Von Eichendorff mag voldoende zijn dit te staven. Men vergete evenwel niet te
vragen, hoevele diepgaande Romaansche invloeden hier werkzaam zijn geweest.
Een schrille tegenstelling heerschte er dan ook tusschen de familiën Von
Hardenberg en Von Rockenthien. Juist die tegenstelling is misschien oorzaak, dat
Novalis die de schaduwzijde van een streng-piëtistische opvoeding zoo sterk gezien
had, aanvankelijk weinig oog had voor het àl te natuurlijke in de natuurlijke Grüninger
levenslust. Hij was trouwens van een natuur waarop de grofheid en het obscure geen
vat hadden; ze lieten zijn eigenlijk wezen onberoerd.
En Sophie was geheel een kind, ‘een sneeuwwit engeltje, dat met groote
droomoogen rondwandelde in de tuinen van haar naïeve kindergedachten’, onschuldig
en onbewust.
Een dichter herkent intuïtief wat tot zijn sfeer behoort.
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Een dichter herkent onbewust den poëtischen zielsaanleg van een meisje, evenzeer
als het uiterlijk mooiste menschenkind zijn impulsies soms geheel onberoerd laat.
Een dichter herkent of er in de ontluikende maagdenziel ‘Divinationsvermögen’
sluimert.
Maar wee hem - en haar - wanneer zijn rijp gemoedsleven en zijn vlammende
phantasie hem doen wanen - en het is zijn noodlot, dat hij dit bijna altijd waant! dat de goddelijke vonk in 't maagdenhart nu ineens door zijn verklaring, door zijn
spreken of dichten zal worden gewekt.
Novalis verging het aldus.
Hij bood Sophie een zielevoedsel, waarvoor haar jeugd, haar ontwikkeling, haar
kinderlijk gemoed nog niet sterk, nog niet volgroeid genoeg waren, het te verteren.
Ze voelde zich verlegen onder zijn goed gemeende diep-gevoelde poëtische
betuigingen.
Is het wonder, dat na een jaar van onbeperkt geluk ten slotte de illusie bij hem
zelf, door eigen schuld, dreigde verstoord te worden?
Nu eerst gingen hem de oogen open voor de eigenaardige tekortkomingen in de
ontwikkeling van het meisje. Zij schreef haar dagboek-notities en haar briefjes met
een onbeholpen kinderhand. Tegen de orthographie maakte zij allerdwaaste fouten;
haar stijl was slecht; de inhoud van wat zij schreef totaal onbelangrijk.
Wij citeeren hier enkele dagboek-notities:
Januari 1795.
3. diesen Morgen schrieb ich an die Tahnten. Es war keine Schule weil Herr Graf
heufig war.
4. waren wir allein. Nach mittag ging ich auf das Fauwerg (?). Den Abend wollden
wir bey Magister gehn aber es wurde nichts draus.
5. heude früh fuhr der Vater und Georg nach Sagastet. Georg verdarb mir durch
seinen Abschied den ganzen Tag. (Georg is hier Novalis Sw.).
7. Heude früch ritt Hardenberg noch wieder ford es Bassirte heude weider nichts.
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8. Heude waren wir wieder allein und es viel auch nichts weider vor.
9. Heude waren wir wieder allein und es viel auch nichts weider vor.
Het heeft geen zin nog meer van dergelijke notities af te schrijven. De inhoud is
absoluut voor een rijp mensch onbelangrijk. En toch moet opgemerkt worden dat in
bijna alle regels van het dagboek, voor zoo verre het bewaard is, Hardenbergs naam
voorkomt of er op gezinspeeld wordt. Sophie vermeldt zijn komen en heengaan, haar
ziel is voortdurend met hem bezig, maar zij bezit niet de macht, van haar diepere
aandoeningen ook maar met een woord rekenschap te geven. En toch leeft zij geheel
voor hem.
De enkele brieven van haar aan hem, die bewaard gebleven zijn getuigen van
hetzelfde gebrek om zich te uiten.
Eenmaal schrijft zij: ‘Ja, ja, so mein ich auch; es wäre auch der Rede noch einmal
werd, wenn wir den Angenehmen Besuch einer andern Ursache zuschreiben könden.
Nu, wie sind Sie denn nach Hausz gekommen, lieber Hardenberg, doch recht wohl
und fietehl? Nun musz ich Sie mer mein Anliegen klagen stellen Sie sich nur mahl
vor wie Sie mier die Hare gaben so wickelde ich sie sauber in ein Papiergen ein und
legde sie auf Hanszen seinen Tisch. Den andern Tag wolde ich sie weg nehmen da
waren weder Hare noch Papiergen zu sehn nun bittet nochmals Sich schären zu
lassen, nahmlich den kopf - Sophie von Kühn.’
Het is niet zonder humor, dat de liefste zoo achteloos met Novalis' dichterlijke
haren omsprong en hem gemoedelijk den raad geeft zich nogmaals te laten
haarsnijden.
Men kan uit deze en gelijksoortige briefjes afleiden dat er van een uitwisseling
van gedachten, van gemeenschappelijk samenleven in een geestelijke sfeer geen
sprake kon zijn. - Evenwel zij men met dit oordeel voorzichtig. Novalis kende van
Sophie den lichtenden,
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reinen oogopslag; hij kende haar warmen handdruk. Is dat alles ten slotte niet veel
meer dan eenige onbeholpen regelen schrift, waaruit wij geen ziel kunnen
reconstrueeen, omdat die ziel misschien wonderbaar rijk van aanleg en inhoud, niet
de technische middelen bezat zich te uiten?
‘Novalis werd dichter, zoo vaak hij over haar sprak’ zegt Tieck. En dat was zoo,
totdat zijn phantasie een beetje moe werd, en zich niet geheel meer kon handhaven
in haar hooge hemelvlucht. Het scheen zelfs dat Novalis zich min of meer getrokken
gevoelde tot een zekere Jette Goldacker en dat Sophie hem van zijn al te groote
belangstelling voor dit meisje verwijtingen deed.
Zijn brieven verliezen gedurende den nazomer van 1795 hun opgewekten toon en
eindelijk vraagt Erasmus hem, wat er toch hapert, te meer daar deze zelf nog niets
van zijn Grüninger idealisme verloren heeft. Novalis antwoordt: ‘Gij moet U
Grüningen niet tot ‘idee fixe’ maken. Die Leute liebe ich wie mich und euch, aber
es sind Menschen, und bei einem so langen Aufenthalte daselbst, wie ich ihn gemacht
habe, würde dir der schmutzige Revers gewiss nicht entgehen. Ich habe ihn gefunden
und bin nach wie vor für Grüningen gesinnt. Ich sah es aber a priori vorher und
bereitete mich vor.’ enz.
Novalis heeft volkomen gelijk, maar van het laatst geciteerde zinnetje geloof ik
geen zier; Novalis was te veel dichter om a priori zoo praktisch vooruit te zien.
Geheel objectief had Novalis een karakterschets van Sophie pogen te geven. Hij
deed het bijwijze van korte notities, in telegramstijl zouden we thans zeggen. Van
deze karakterschets citeeren we enkele woorden:
‘Ihre Frühreife. Sie wünscht allen zu gefallen. Ihr Gehorsam und ihre Furcht vor
dem Vater. Ihre Dezenz und doch ihre unschuldige Treuherzigkeit. Ihr Steifsinn und
ihre Schmiegsamkeit gegen Leute, die sie einmal schätzt, oder die sie fürchtet.
Artigkeit gegen Fremde, Wohltätigkeit. Hang zum kindischen Spiel. Anhänglichkeit
an Weiber. Geschäftigkeit im Hause. Liebe zu ihren
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Geschwistern. Musikalisches Gehör. Hang zu weiblichen Arbeiten. Sie will nichts
sein; sie ist etwas. Sie macht nicht viel aus Poësie. Offenheit, Sie scheint noch nicht
zu eigentlichem Reflektieren gekommen zu sein. Kam ich doch auch erst in einer
gewissen Periode dazu’. Tot zoover ons citaat.
Zou niet dat niet-aanvoelen-van-poëzie, dat nietreflecteeren een oorzaak worden
van verslapping?
Vooral als Novalis een oogenblik mocht vergeten: Sie wil nichts sein; sie ist etwas.

III.
Het valt niet te ontkennen, dat de goudglans der illusies allengskens ging verdoffen.
Ook de meest ideale gezindheid verliest haar intensiteit, wanneer er niets is dat die
gezindheid bij tijd en wijle voedt. Is ook niet meermalen in het liefdeleven een
rhythme te bespeuren, dat rijst en daalt, aanstuwt en weer vervloeit, de ziel aangrijpt
en hevig schokt, om ze dan weer een wijle rust te gunnen? Het kan niet anders: het
psychisch leven houdt verband met het groote rhythme der natuur, dat een eeuwige
wisseling van aantrekking en afstooting is om daarin zich te handhaven.
Had Novalis Sophie lief gehad of alleen zijn eigen illusies? zijn phantasiebeeld?
Voor we deze vraag beantwoorden gaan we verder.
Hij zoekt zijn troost in harden arbeid, want deze dichter was merkwaardig practisch
en zakelijk aangelegd in 't betrachten van zijn beroepsplichten. Met de meeste
nauwgezetheid vervulde hij zijn ambt om de gewoonste werkzaamheden te heffen
in de sfeer van 't ideaal. In wezen bestond er voor hem geen arbeid van hoogere of
lagere soort en zijn dichten en schrijven beschouwde hij volstrekt niet als een
levensopdracht.
Plotseling, einde November 1795 werd Sophie ernstig ongesteld door een
levergezwel.
In eens was bij Novalis de apathie geweken, die lang-
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zamerhand bezit nam van zijn ziel, en opnieuw bloeide zijn affectie op in volle
schoonheid. Sophie's gestalte, haar kinderlijk reine wezen beheerschten hem weer
geheel.
‘Ich liebe sie fast mehr ihrer Krankheit wegen’; schreef hij aan Frau von Thümmel.
Waren het voorjaar en de zomer van 1795 een lenteblijde pastorale, een Meidroom
van geluk geweest, thans herleefde die schoonheid in volle pracht, maar ze was
dieper, voller van toon; de liefde was meer dan het verlangen om het schoone meisje
te bezitten; een geestelijk element doorsidderde den liefdesdroom. Zijn eerste bede
is thans voor Sophie zelve, haar geestelijke volmaking, de uitbloei van haar wezen.
't Zijn nu niet meer in de eerste plaats zijn eigen illusies, die Novalis adoreert. Sophie
is thans het ééne en alles; voor Sophie wil hij offers brengen; hij zelf komt pas op
de tweede plaats. Dit was de echte, groote liefde, die bij alles eerst denkt aan 't welzijn
van 't beminde kind; de liefde, die naar 't Bijbelwoord ‘zich zelve niet zoekt’.
Niet het minst is dit alles ook toe te schrijven aan de verandering, welke het lijden
bij Sophie zelf te weeg bracht. De knoppen van haar zieleleven ontloken nu in teere
pracht. Ze werd stil, bedachtzaam; de groote, donkere oogen schenen nog grooter,
nog dieper te glanzen. De jonkvrouw ontwaakte.
Van deze ziekte scheen het meisje geheel te herstellen; maar in 't geheim woekerde
de kwaal voort.
Er zijn in de menschenwereld steeds enkele van die bizondere naturen, die zich
als vreemdelingen bewegen tusschen het drukke leven van den dag, die in hun jeugd
reeds intuïtief de wijsheid veroveren, welke de grijze zich eerst verwerft als resultaat
van een langen bijna ontmoedigenden kamp met het leven. Waar zulke jonge
herfstnaturen zich bewegen is vrede; er gaat een wonderlijke wijding van hen uit;
een geur van zaligheid omzweeft ze; een heiligenschijn glanst om 't zielvol gelaat.
Wat is bij zulke naturen het gebrek aan z.g. ‘Bildung’?
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Hun innerlijk leven vervolmaakt zich uit zich zelve, ongezien, zonder schoolsche
wijsheid of wetenschap. De zielekrachten ontwikkelen zich uit eigen diepen
mysterieuzen aandrang van binnen uit.
Wat is uiterlijke glans, als zoo het innerlijk leven ontluikt als een mystieke roos?
De waarde van zoo'n mensch - en dat geldt trouwens voor ieder onzer evenzeer,
maar voor dezulken in 't bizonder - berust niet op wat er uiterlijk om hem of haar
heen hangt; niet op positie, leeftijd, kennis, wetenschap, aangeleerde beschaving.
‘Bildung’; ze berust op het innerlijk-zijn, de potenties der ziel, op de gezindheden,
het vermogen om harten te binden, harten te adelen in liefde en deemoed, harten te
voeren in een sfeer van wijding, zielen te bevleugelen tot eeuwigheidsvlucht.
Zoo'n natuur was Sophie von Kühn; in haar oogen las Novalis de oneindige Idee
der liefde.
In Februari 1796 ging Novalis naar Weiszenfels als assistent der directie van de
zoutmijnen. De bergbouw had steeds een buitengewone aantrekkingskracht voor
hem bezeten, en men bespeurt aan zijn proza hoe het mijnwerkersleven hem menige
plastische vergelijking aan de hand doet. Krachtig wilde hij arbeiden, om zich een
stevige materiëele basis te veroveren voor zijn gedroomd huwelijksleven - over
enkele jaren.
Hij vroeg thans den strengen vader om toestemming zijnerzijds tot de verloving
met Sophie, hetgeen na eenig weifelen werd toegestaan.
Intusschen gaf de kwaal van het meisje weer reden tot bezorgdheid.
In geforceerden arbeid zocht Novalis troost. Hij houdt zich bezig met de philosophie
van Fichte, dien hij te Jena had leeren kennen. Hij denkt dat de wijsbegeerte in staat
zal zijn hem alles met verheven, onaandoenlijke objectiviteit onder oogen te doen
zien. Een waan! Slechts de wijsbegeerte des levens en niet een aangeleerd
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boekensysteem vermag den mensch met het leven te verzoenen.
Sophie gaat zienderoogen achteruit, terwijl haar ziel rijpt. Maar Novalis meent,
dat zij niet sterven kàn. Zijn liefde groeit en de hare met de zijne. Het wederkeerig
begrip, dat hij eenige maanden te voren tevergeefs had gezocht, was nu gekomen:
de samenlijdende, samenlievende, samenidealiseerende zielsgemeenschap.
Maar achter den bloei dezer liefde staat de Dood.
Novalis leeft ‘wie ein verzweifelter Spieier, dessen ganzes Wohl und Weh davon
abhängt, ob ein Blütenblatt in diese oder in jene Welt fällt’.
In Juni brengt men Sophie naar Jena, waar zij operatief behandeld wordt tevergeefs! Ze wordt naar Grüningen teruggevoerd.
Een tijd lang vertoeft de lijdende te Weiszenfels, waar zij door haar zacht geduld
en lieflijk wezen aller harten wint, in 't bizonder dat van den stuggen ouden
Hardenberg, die haar lief krijgt boven zijn eigen kinderen.
Immer in haar nabijheid staat de Dood en speurt naar het uurglas.
‘Er is een vertwijfeling in mij, waarvan ik het einde niet zie’, schrijft Novalis aan
Fr. Schlegel. ‘De afkeer, die mij alles inboezemt, verleden, heden en toekomst is
onbeschrijflijk. Slechts zelden zie ik kans mij te verstrooien door enkele uren arbeid.
De zekerheid van haar bezit is mij onmisbaar geworden; thans voel ik, zonder dat ik
het mij bewust was, hoe zij de grond van mijn rust, mijn werkzaamheid, van mijn
geheele leven is geworden. Ach, slechts één vonkje levensgeest! Matte ernst is een
vreeselijke toestand. Slechts een wonder kan mij teruggeven aan mij zelf’.
19 Maart 1797 strekte de Dood zijn roovende, zijn zegenende hand uit......
Twee dagen te voren was Sophie 16 jaar geworden.
Novalis was niet bij haar sterfbed. Hij weigerde de doode bruid te zien. Een
ontzettende nacht van smart daalde op hem neer. Drie dagen sloot hij zich op in
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zijn kamer, om zijn smart meester te worden. Niemand wilde hij zien of spreken.
Wie beseft, wat in die drie duistere dagen geleden werd?
Toen kwam hij weer te voorschijn, gebeukt, maar niet gebroken; een zwak, een
arm en lijdend menschenkind en toch sterk en rijk aan innerlijk zielsbezit.
Verruimd naar den geest, toegenomen in wijsheid door de louterende kracht der
smart.
Hij belijdt, dat hij te veel aan 't leven heeft gehecht; dan is een krachtige correctie
noodig. ‘Om Sophie wil ik niet klagen. God heeft ongetwijfeld vaderlijk met haar
gehandeld. En heeft Hij dan niet gehandeld overeenkomstig mijn herhaalde gebeden?
Thans wéét Sophie, dat de wensch naar haar bezit pas de twééde in mijn gebed voor
haar was, want haar volmaking, zij zelf, lag mij het naast aan 't hart’.
Maar het spreekt van zelf, dat de zielstoestand, waaruit zulke overwegingen
voortkomen, afwisselt met diepe depressies, waarin hij vertwijfelt uitroept: ‘O Gott,
gieb mir Sophie wieder!’
Dan weer vreest hij, dat dorre verstandelijkheid en koele redeneerzucht de overhand
zullen krijgen boven het sensitieve leven zijner droomenziel. Maar dan moet niet de
gedachte aan Sophie worden uitgebannen; dan moet het beeld van haar wezen in
hem blijven, hem geheel blijven vervullen, hem niet meer neerslaan tot vertwijfeling
maar opheffen tot de hoogste hoogte der geestelijke schouwing. De eeuwigheid grijpt
in zijn gemoed en nog heviger wordt dit als een maand nà Sophie ook zijn veelgeliefde
broeder Erasmus als offer van de tering valt. Ook thans vlucht hij voor de agonie des
doods en trekt zich in Tennstädt terug, om te dieper te verzinken in het tijdelooze,
terwijl de eeuwen hem voorbijwervelen en spoorloos verdwijnen in de afgronden
van het niet.
Hij worstelt met zich zelf, met zijn herinnering, met zijn phantasie, om steeds het
frissche beeld van het
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meisje vast te houden; zooals hij haar het liefst gedacht, ‘im Profil, neben mir auf
den Kanapee’.
Er komen dagen, dat dit beeld verflauwt en hij zich gevoelloosheid verwijt; den
anderen dag storten de rhythmenstooten der smart te heviger op hem af.
En ten slotte zoekt hij weer in eeuwigheidsvlucht den Christus, die, den dood
stervende, den dood overwon.
En naast de verheerlijkte gestalte van den Zoon des menschen erlangt het beeld
van Sophie bovenzinnelijke trekken en wordt vereenzelvigd met de Onbevlekte; de
Troosteres der bedrukten, de Rosa Mystica in Gods heilige hemelgaarde.
Bijna twee maanden na Sophie's dood schrijft Novalis in zijn dagboek:
‘Aufblitzende Enthousiasmusmomente; das Grab bliesz ich wie Staub vor mich hin.
Jahrhunderte waren wie Momente, ihre Nähe war fühlbar; ich glaubte, sie solle immer
vortreten’.
Het is de bevrijdingskreet van den dichter, die zich ten volle van zijn dichterschap
bewust wordt. In het smartgeprangde hart ontwaakt de scheppingskracht en als
onmiddellijk resultaat ontvloeit aan deze geestesgesteldheid de magische cyclus
‘Hymnen an die Nacht’.
Nu is het leven overwonnen, en de dood verschijnt als een eeuwig bruiloftsfeest.
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Evolutie in ons strafproces
Door Dr. L.M. Rollin Couquerque.
Van oudsher heeft in onze samenleving de behoefte bestaan om tegen geleden onrecht
te reageeren. Oorspronkelijk geschiedde dat zonder eenige contrôle; geheel vrijgelaten
was de eigen richting, hetzij door den beleedigde of benadeelde alleen, hetzij met
hulp van verwanten of vrienden. Deze vrijheid bleek op den duur te groot en misbruik
daarvan werd tegengegaan vooreerst door de opgekomen gewoonte om het geval
voor te dragen aan een verzameling der volksgenooten, waarin uitgemaakt werd
welke maatregelen van eigen richting als geoorloofd mochten worden beschouwd,
en later door eene ambtelijke tenuitvoerlegging van die maatregelen te verzekeren
en aldus het gevaar voor overschrijding van de gestelde grenzen zooveel doenlijk te
voorkomen.
Streng in acht te nemen vormen beheerschten den rechtsgang, waaraan de
volksvergadering nagenoeg geen leiding gaf. Het bewijs van de feiten, welke de
klager ter sprake bracht, was bijzaak; hoofdzaak was de woordenstrijd tusschen
klager en aangeklaagde, waarbij meestal slechts van eisch en antwoord, zelden van
het leveren van tegenbewijs sprake was. Ten slotte was de gerechtelijke eed, aan den
aangeklaagde opgelegd, het middel om diens onschuld te helpen vaststellen, in belang-
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rijke zaken bekrachtigd door den eed van zoogenaamde eedshelpers in een aan het
belang der zaak evenredig aantal; deze eedshelpers waren verwanten of vrienden,
die slechts de geloofwaardigheid van den aangeklaagde onder eede bevestigden.
De leemte, welke deze procesregeling in zeer hooge mate vertoonde, bleef niet
onopgemerkt. Het uitgesproken beroep op de hulp van het Opperwezen werd weldra
op meer reëele wijze gevergd door de invoering van godsoordeelen of ordalia. Hiertoe
behoorde in de eerste plaats de gerechtelijke tweekamp door of later ook ten behoeve
van partijen volgens zekere regelen gevoerd; de strijder, aan wiens zijde het recht
was, moest, zoo meende men, den kamp winnen. Daarbij kwamen later andere
godsoordeelen, waarbij de klager geen rol meer vervulde en welke dus meer eenzijdige
strekking hadden, zooals het dragen van gloeiende kolen, het loopen over gloeiend
ijzer; bleef de aangeklaagde ongedeerd, dan werd diens onschuld aangenomen. Deze
proeven verdwenen echter vrij spoedig weder; een enkele behield groote bekendheid,
zooals de heksen waag te Oudewater.
Uitzondering op dezen procesgang bestond bij ontdekking op heeterdaad. Een
door het openbaar gerucht vervolgde verdachte werd in zeer summier geding
gevonnist, terwijl men hem bij verzet tegen zijne aanhouding ongestraft mocht
dooden.
De volksgenooten, die aanvankelijk allen aan de rechtspraak mochten deelnemen,
lieten dikwijls deze taak aan bepaalde personen uit hun midden over. Niet allen
voelden zich tot deze taak aangetrokken of achtten zich daartoe voldoende bekwaam.
Zoo ontstonden de eerste met rechtspraak belaste colleges met beperkt ledental, later
bij ons terug te vinden in de colleges van schepenen.
Een andere belangrijke verandering ontstond in den tijd der Frankische koningen,
toen koninklijke ambtenaren bevoegd werden verklaard ten behoeve van hen
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die onrecht ondervonden hadden, als vervolgers van verdachten op te treden. De
moeilijkheden aan de langzamerhand opgekomen bewijslevering verbonden, het
gevaar dat geloopen werd indien een ingebrachte klacht niet slaagde en dat niet zelden
bestond in het ondergaan van de straf, welke op het den verdachte aangewreven
strafbaar feit was gesteld, waren aanleidingen om een weg te vinden ten einde deze
risico's ter zijde te stellen. Daartoe diende een ambtelijke aanklacht. De openbare
aanklager werd nu de man, wiens taak en plicht het zou zijn om, zonder zich aan die
gevaren bloot te stellen, aanklachten tegen verdachten aanhangig te maken.
Door deze, de particuliere aanklachten op den duur verdringende
vervolgingsbevoegdheid verkreeg het strafgeding langzamerhand zijn publiekrechtelijk
karakter. De ambtelijke daging voor den rechter deed uitkomen, dat van
Overheidswege tot vervolging van misdadigers werd overgegaan, terwijl daarnaast
opkwam het instellen van een onderzoek naar de geloofwaardigheid der eedshelpers,
waarbij de beleedigde of benadeelde invloed mocht uitoefenen. Uit deze laatste
verandering ontwikkelde zich het leveren van bewijs en tegenbewijs omtrent hetgeen
geschied was, waarbij somtijds gerechtelijke tweekamp tusschen getuigen te hulp
werd geroepen om de waarheid te benaderen.
De procesgang bleef nog formeel: eisch en antwoord, soms ook repliek en dupliek,
werden gevolgd door het vonnis, dat bij erkenning van schuld een eindvonnis was.
De door diens aanstelling krachtige positie van den koninklijken ambtenaar, gepaard
aan zijn doorgaans grootere kennis en ervaring, verzekerde hem de leiding van dit
eenvoudig doch formalistisch strafgeding. Doch de rechters gaven na de dingtalen
van partijen naar eigen overtuiging en inzicht vonnis, welk vonnis door den
koninklijken ambtenaar als hun voorzitter uit de uitgesproken meeningen werd
geresumeerd.
Op het eigenlijk proces nam diens invloed eveneens toe. Bij het Koningsgerecht
had zich onder den drang
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naar goede rechtspraak en het prestige des konings als zijn voorzitter, een onderzoek
naar plaats gevonden misdrijven ontwikkeld, waarbij ambtenaren des konings in het
land rond gingen om gegevens te verzamelen nopens door burgers geleden onrecht.
Die ambtenaren hadden het recht om bij de vervulling van hunne taak burgers te
hooren, terwijl de burgers tegenover den koning en in het belang der justitie den
plicht hadden tot dit onderzoek volle medewerking te verleenen. Deze wijze van
handelen, tengevolge waarvan de veiligheid in den lande zeer werd verhoogd, leidde
tot de opkomst van het inquisitoriaal strafproces naast het oude accusatoire. Overal
waar koninklijke ambtenaren de leiding van het gerecht in handen hadden, vond deze
procesorde gereeden ingang en werd plaats ingeruimd voor het latere getuigenbewijs.
Daartegenover nam de waarde, welke men aan den gerechtelijken tweekamp hechtte,
geleidelijk af; andere godsoordeelen waren reeds eerder verdwenen.
Dit inquisitoir proces verkreeg in het strafgeding een plaats, voorafgaande aan het
eigenlijke, het normale proces. Daaruit ontstond de terminologie van extraordinair
en ordinair strafproces; het extra-ordinaire proces droeg meer het karakter van een
voorloopig onderzoek, terwijl het ordinair proces volgens het eischen-antwoord-type
tot 's rechters eindoordeel moest leiden. Het extra-ordinair proces gaf echter aan den
koninklijken ambtenaar, later aan den baljuw of den schout, de gelegenheid om naar
eigen inzicht en door eigen invloed vervolgingen op touw te zetten en op de
bewijslevering grooten invloed uit te oefenen.
Die invloed werd nog versterkt door de omstandigheid dat ernstige strafbare
handelingen meer en meer in aantal en in brutaliteit toenamen. Er ontstonden, ook
al door het veelvuldig gebruik dat van de straf van verbanning werd gemaakt en
waardoor tal van landslieden naar een voor hen vreemde omgeving werden
uitgestooten, een klasse van beroepsmisdadigers, die
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in toenemende mate de algemeene veiligheid vooral ten plattenlande in gevaar
brachten. Tegen deze lieden, niet zelden kenbaar aan de uiterlijk zichtbare gevolgen
van ondergane lijfstraffen, traden baljuwen en schouten met groote kracht op. Zij
waren, gelijk de wolf die in een kwaad gerucht staat, onderhevig aan een sterk
vermoeden van schuld, wanneer feiten waren voorgevallen, waarvan de daders niet
aanstonds met zekerheid aangewezen konden worden.
De gevolgen bleven niet uit. Beroepsmisdadigers trachtten door zoo lang mogelijk
volgehouden ontkentenis van schuld zich aan niet zelden arbitraire straffen te
onttrekken, er op speculeerende dat bewijslevering van elders onvoldoend materiaal
voor een veroordeeling zou opleveren. Verweer daartegen van de zijde der Overheid
was bij de primitieve bewijslevering in een publiekrechtelijk strafproces vrijwel niet
mogelijk. Begrijpelijk is het daarom, dat de toevlucht werd genomen tot een
huismiddel, dat aanvankelijk extrajudicieel werd aangewend en dus buiten
gerechtelijke contrôle lag, tot de pijniging.
Tot dezen maatregel werkte mede eenerzijds de primitieve, meest plaatselijke
wetgeving, die weinig houvast bood, en anderzijds de op macht en soms ook op
voordeel uit de opbrengst van boeten beluste magistraat, die van die wetgeving
maakte wat hij wilde. Openbare kritiek bestond niet; wel was er neiging om met
beroepsmisdadigers korte metten te maken en hen zonder vorm van proces ter bank
te brengen en te veroordeelen.
Door gebruik te maken van de buitengerechtelijke tortuur verkreeg de
vervolgingsambtenaar meestal een erkentenis van den verdachte. Hij was toch vrij
in de keuze van de pijnigingen en in het aantal malen dat hij van zijn huismiddel
wilde gebruik maken. En het kostte weinig moeite om een half dood gepijnigde later
zijn buitengerechtelijke erkentenis voor den rechter te doen bevestigen buiten pijn
en banden en onder den blauwen hemel: de stok stond immers toch steeds achter de
deur.
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Dat op deze wijze misbruik moest ontstaan, is waarlijk niet te verwonderen. De
baljuw of schout, de latere vervolgingsambtenaar, was door zijne positie
onaantastbaar, hij leidde niet zelden zijn eerste onderzoek in een lokaal, waarin reeds
een geeselpaal aanwezig was tot aansporing van voorgebrachte verdachten om, uit
vrees voor erger, maar spoedig te erkennen wat hun als zoodanig moest worden
ontfutseld.
Doch deze misbruiken deden de oogen opengaan. De rechter begon de situatie te
begrijpen en zocht naar een middel van reactie tegen onmenschelijk optreden.
Het meest radicale middel was een verbod om stadsburgers te pijnigen, zooals
reeds in het handvest van Geervliet van 4 April 1381 voorkomt. Doch dit is uit een
strafprocessueel oogpunt niet het meest merkwaardige. Veel interessanter, ook door
zijn algemeene strekking, is hetgeen omtrent de pijniging voorkomt in het Rechtsboek
van den Briel, dat door den stadsklerk Jan Matthyssen in de eerste jaren der 15de
eeuw werd samengesteld. Bij de beantwoording van de vraag, wie bij een pijniging
tegenwoordig moesten zijn, noemde hij, naast den baljuw en den ‘hangdief’ - tot
wiens werk de eigenlijke pijniging behoorde - de schepenen en der stede klerk. Deze
laatsten moesten daarbij zijn ‘heymeliken in heymeliken steden, dair se die misdadighe
niet en siet noch en hoirt ende dair sy sien moghen ende horen al dat aldair gheschiet
ende zien die lasten der pynen aen, diewelke ist dat sy sijn onmenselic off onredelic,
sy sullen den rechter’ - d.i. den baljuw - ‘doen by hem comen ende zullen aen hem
begheren dat men die lichte. Wair hy dat niet en doet, so en sullen sy dair niet over
staen noch kennes ontfaen van des hy hem verlijt in dien staet.’ Rechtsweigering
alzoo door de rechters bij onbehoorlijke pijniging, hetzelfde middel dat zij toepasten,
wanneer een burger van den Briel tegen het plaatselijke handvest in aldaar gepijnigd
was. Dat hier reactie tegen onmenschelijkheid aan het woord is, blijkt nog bovendien
uit de aan evengemeld citaat toegevoegde ontboezeming:
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‘Hets beter dat een quadie met recht quijt gaet, dan een onsculdich mensche mit
onrecht verdoemt werde ende ter doet quame.’
Uit dit verzet tegen machtsmisbruik blijkt een streven des rechters om zich weder
meester te maken van de leiding van het proces. De baljuw werd daardoor
teruggedrongen van het terrein van ongebonden vrijheid in zake het strafprocessueel
vooronderzoek; geleidelijk ontstaat de toestand dat hij zich als openbaar aanklager
te schikken had naar het rechterlijk toezicht op zijne handelingen, ja zelfs dat hij niet
zonder voorafgaande rechterlijke machtiging belangrijke beslissingen, welke de
persoonlijke vrijheid dan wel lijf of leven van beklaagden aantasten konden, uitvoeren
mocht.
Die toestand van afhankelijkheid van den openbaren aanklager vindt men ongeveer
een eeuw later duidelijk terug in de Practijcke Criminele van Philips Wielant
(ongeveer 1516). Het voorloopig onderzoek is hier breeder omschreven; het mag en
moet worden ingesteld wanneer vaststaat dat een strafbaar feit is gepleegd op grond
van gegevens welke ‘claerder zijn dan de lucht’. Eerst op grond van dergelijke
gegevens mag, na ontvangen rechterlijke machtiging, tegen bepaalde verdachten
worden opgetreden, in het bijzonder wanneer het betreft voorloopige aanhouding of
pijniging. Daartoe moeten zij ‘oorloff ende last hebben van hueren meesters’, tenzij
het een geval van betrapping op heeterdaad betreft.
De pijniging, welke tegen de bedoeling van den Raad van Vlaanderen vaak
misbruikt werd omdat ‘de banck hemlieden sal doen clappen alle dinck’, geschiedde
nu aan het einde van het vóóronderzoek in tegenwoordigheid van een
lid-vertegenwoordiger van het gerecht op vraagpunten van den openbaren aanklager.
Tweeërlei treft hierin. In de eerste plaats dat het ‘scherp examen’ eerst aan het einde
van het vóóronderzoek mocht worden gehouden, en in de tweede plaats dat een
vertegenwoordiger van het gerecht daarbij aanwezig moest zijn. Twee waarborgen
tegen misbruik alzoo, welke echter
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weldra niet altijd meer aan de bedoeling beantwoordden. Want er bleken weldra vele
‘bloetharighe ende onversadelijcke jugen ende officieren’ te zijn, die desondanks
beklaagden te spoedig en te gemakkelijk ter bank deden leggen. De van ouds bekende
‘severiteyt van rechten’, welke volgens Wielant moest zijn ‘geminghelt met
getemperden medelyden’ behield te vaak het rijk alleen. Zoo was het nog ten tijde
dat Joost Damhouder in de tweede helft der zestiende eeuw het werk van Wielant eenigszins gemoderniseerd - als het zijne uitgaf.
Maar de wreede en onverzadigbare rechterlijke ambtenaren, waarop Damhouder
doelde, daartoe gedrongen door velerlei misdrijven van beroepsmisdadigers, vergaten
de menschelijkheid. De drang naar het erlangen van voldoend bewijs, in het bijzonder
van een voor veroordeeling voldoend volledige bekentenis van den verdachte, was
oorzaak dat de pijniging meer en meer verschoven werd naar den aanvang van het
vóóronderzoek. Dat daarbij de rechter meeging vond nadere verklaring in het meer
en meer tot algemeene geldigheid gekomen beginsel, dat van een veroordeeling,
berustend op een volledige bekentenis, hooger beroep was uitgesloten. Dit oude
beginsel, voor Holland onder woorden gebracht in de resolutie van de Staten van 10
September 1591, vond nieuw voedsel in het nog steeds krachtig ontwikkeld
particularisme van onze stedelijke magistraten. Het gaf uiting aan zeker verzet tegen
de officieel erkende mogelijkheid dat een hooger geplaatst rechterlijk college, door
de gewestelijke overheid ingesteld, zich in plaatselijke zaken zou mengen en over
plaatselijk recht uitspraak zou doen. Aan deze neiging tot het gaaf houden van de
moeizaam verworven plaatselijke handvesten moet voor een groot deel worden
toegeschreven, dat de stedelijke rechters meer en meer bevorderden het bij de
openbare aanklagers nog altijd bestaand streven om met den minsten omhaal een
strafzaak tot een voor hen niet zelden geldelijk voordeel opleverend einde te brengen.
Aldus werd in den loop van de zeventiende eeuw in
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onze strafprocedures het zwaartepunt van het verkrijgen van eene erkentenis veel
meer dan billijk en rechtvaardig was naar voren verlegd, zóó zelfs dat Simon van
Leeuwen het gedeelte van het vóóronderzoek, waarin hij het geoorloofd achtte om
met behulp van de tortuur eene bekentenis te erlangen, vóórdat nog aan het inwinnen
van ander bewijs werd gedacht, het extra-ordinair proces ging noemen. Dat hij
daarmede een onjuiste opvatting sanctionneerde en jarenlang hielp voortbestaan
ontging hem geheel en was ook nog aan den even bekenden Pieter Bort niet duidelijk
geworden.
Dit verschijnsel is op zich zelf zeer merkwaardig omdat er voor het vestigen van
een andere, betere opvatting een zeer goede bron bestond n.l. de bekende Ordonnantie
op den stijl van 9 Juli 1570, waarin Philips II van Spanje door Viglius ab Ayta een
nieuwe regeling van het strafproces had doen samenvatten, gelijk deze die voor ons
land wenschelijk achtte. Deze regeling was inderdaad goed voor dien tijd, zij steunde
op de toenmalige beginselen, gezuiverd van talrijke misbruiken en gaf een behoorlijke
omschrijving van het extra-ordinair en het ordinair strafproces. Eerst in het bekende
boek van Prof. B. Voorda over deze ordonnantie, dat in 1792 verschenen is, wordt
aan deze regeling recht gedaan.
Hoe is het te verklaren, dat dit wettelijk voorschrift zoolang niet op zijn juiste
waarde is geschat? Dat was niet te wijten aan de omstandigheid dat zijn licht onder
de korenmaat was gehouden. De ordonnantie was n.l. in ons land op regelmatige
wijze afgekondigd maar werd bijna nergens geraadpleegd omdat men er met
miskenning van de goede bedoeling in meende te zien een poging van den Spaanschen
Koning om de plaatselijke wetgeving en handvesten op zijde te schuiven. Toch is
de juiste kijk op den inhoud van deze ordonnantie van Prof. Voorda niet zonder nut
gebleven. Want zij kan nog dienen ter verklaring van de geldende militaire
rechtspleging ten onzent, die tot stand kwam in 1814, toen de ons opgelegde Fransche
wetgeving nopens het
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strafproces nog niet genoeg ingeburgerd was om haar over te nemen.
Er had zich intusschen een andere nieuwigheid ontwikkeld, n.l. de afschaffing van
de pijniging als middel om een erkentenis te verkrijgen omtrent een gepleegd strafbaar
feit. Het verzet tegen dit ondeugdelijk middel is ten onzent reeds oud. Naar men zegt
is het bekende in 1651 verschenen boekje van den Rotterdamschen medicus Daniël
Jonktijs getiteld: ‘De pijn-bank wedersproken en bematigt’ het eerste uitsluitend aan
dit onderwerp gewijde werk, dat de onbetrouwbaarheid en de ondeugdelijkheid ervan
in een helder licht plaatste. Wel meende hij van het gebruik van de pijniging in
strafzaken nog niet geheel afstand te mogen doen. Ook Prof. Voorda stond nog met
zijn overtuiging aan die zijde. Maar de strijd ertegen was volstreden en bij de akte
van staatsregeling van 1798 werd hare afschaffing met zooveel woorden gedecreteerd.
De uitwerking van dit beginsel leverde voor den nog niet volledig in de nieuwe
richting geöriënteerden wetgever van die dagen voetangels en klemmen op. Men
vergete toch niet, dat het meest belangrijke steunpunt van het strafproces, de vrij
groote zekerheid, waarmede eigenlijk elk bewijs, dat men wenschte, te leveren viel,
aan den openbaren aanklager en ten slotte ook aan den rechter ontnomen werd. Het
slagen van de bewijslevering moest nu op andere wijze worden verzekerd en zoo
werd bepaald, dat ook op overtuiging recht mocht worden gedaan. De meeste bekende
regeling in dezen geest is die voor Holland geldend van 10 October 1798, welke de
twijfelachtige onderscheiding genoot om bij publicatie van 30 October 1827 krachtens
besluit van Koning Willem I van 5 Augustus te voren aan de rechtscolleges in
West-Indië ter opvolging te worden voorgehouden.
Hoe was nu daarbij het gemis van de pijniging uitgewerkt? Aan de eene zijde
natuurlijk door in het eerste artikel te verbieden het aandoen van pijn of ongemak
om eene erkentenis uit te lokken. Doch in dezelfde
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bepaling wordt tevens vastgelegd, dat de verdachte verplicht blijft op hem gestelde
vragen te antwoorden en dat men hem, bij weigering om aan die verplichting te
voldoen, daartoe met gepaste middelen mocht dwingen. Met het gevolg dat rechters
uit de oude school zich niet ontzagen om van de bullepees gebruik te maken, formeel
niet om een erkentenis te voorschijn te ranselen, doch om den verdachte aan zijn
plicht om op vragen te antwoorden te laten voldoen. En dan moest de rechter op
dergelijke verklaringen den beklaagde overtuigd houden het ten laste gelegde feit te
hebben gepleegd! Dubbele overtuiging bovendien: de rechter moest overtuigd zijn
dat de beklaagde van het gepleegde feit overtuigd was.
Langzamerhand verdwenen ook deze excessen; de jongere generatiën konden zich
gemakkelijker met het moderne standpunt vereenigen en begonnen meer en meer
waarde te hechten aan bewijsvoering op andere wijze dan door erkentenis alleen.
Het Fransche procesrecht dat, na de verwerping in de Staten-Generaal van de in 1815
en in 1819 op de oude leest samengestelde wetboeken op de manier van procedeeren
in crimineele zaken, zich meer had ingeleefd en meer gewaardeerd werd, deed verdere
pogingen in de oude richting staken en leidde in 1838 tot de eindelijke vaststelling
van ons in 1886 gemoderniseerd wetboek van strafvordering. In dit procesrecht werd
ingevoerd de thans in de dagvaarding geformuleerde, den rechter bij zijn onderzoek
der zaak bindende telastelegging en werd o.a. bestendigd de tijdens de Republiek
voltrokken wijziging in de positie van den openbaren aanklager n.l. dat hij niet meer
presideerde het college waarbij hij optrad : daarvoor werden naar het voorbeeld van
de hoogere colleges, eigen voorzitters aangewezen. Doch aan den anderen kant werd
zijne positie - welke in het militair strafgeding in zooverre onveranderd bleef - van
den rechter minder afhankelijk gemaakt en groeide hij in het burgerlijk
strafprocesrecht uit tot een ambtenaar van het openbaar ministerie, gelijk wij dien
kennen, optredende naast en, op een enkele
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uitzondering na, onafhankelijk van den rechter bij wien hij zijn taak vervult.
De mogelijkheid om zonder erkentenis van schuld door den beklaagde in het bewijs
van gepleegde strafbare feiten te slagen, bracht mede de noodzakelijkheid om aan
de opsporing van zoodanige feiten meer kracht bij te zetten. Reeds onder Koning
Lodewijk Napoleon treft ons een streven om tot een behoorlijke organisatie van de
politie te komen. Dit streven is alleszins verklaarbaar en vindt nog altijd steun. Wel
is men daarin thans veel beter geslaagd dan vroeger. Met allerlei hulpmiddelen tracht
men het bewijs van plaats gehad hebbende strafbare feiten los van eene erkentenis
van den beklaagde te leveren; dit onderdeel van studie is bezig zich tot een
afzonderlijke exacte wetenschap te ontwikkelen, waarbij reeds zeer merkwaardige
resultaten bereikt zijn. Meer en meer zullen bij belangrijke misdrijven erkentenissen,
ja wellicht zelfs getuigenverklaringen overbodig worden en kan de bewijslevering
of eigenlijk de reconstructie der feiten voornamelijk op wetenschappelijke wijze
geschieden.
Dat daarnaast de erkentenis van den beklaagde van veel minder belang is geworden,
ligt voor de hand. In 1912 verdween uit ons militair strafproces het beginsel, dat
hooger beroep van een veroordeeling voor den beklaagde niet geoorloofd was wanneer
hij volledig had erkend wat hem ten laste werd gelegd. Toen dit laatste symptoom
van den ouden toestand verdwenen was, volgde in 1921 het nieuwe wetboek van
strafvordering, dat wellicht binnen korten tijd zal worden ingevoerd en waarin, als
artikel 29, de bepaling voorkomt, volgens welke alles moet worden vermeden wat
aanleiding zou kunnen geven tot het verkrijgen van een verklaring, waarvan niet
gezegd kan worden, dat zij in vrijheid is afgelegd, en aan den verdachte vóór zijn
verhoor moet worden medegedeeld, dat hij niet tot antwoorden verplicht is. De
wetgever is dus van oordeel, dat het bewijs voor den modernen rechter ook zonder
eene erkentenis
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moet zijn te leveren en verbiedt zelfs alles wat zweemt naar moreele pressie om eene
erkentenis te verwerven. Van het voornaamste bewijsmiddel is de erkentenis geworden
een vrijwel te verwaarloozen bewijsmiddel; de wetenschappelijke bewijsvoering
verschaft doorgaans veel grooter zekerheid om de objectieve waarheid te benaderen.
Eindelijk is de positie van den ambtenaar van het openbaar ministerie als openbaren
aanklager op voor het publiek beter zichtbare wijze gelijk gemaakt aan die van den
beklaagde door de bepaling dat hij niet meer, zooals thans, mag zitten aan de tafel
der rechters. Hij krijgt tegenover het publiek, dat meer naar het uiterlijk oordeelt, in
de rechtszaal de plaats welke aan een der partijen in het strafproces toekomt, waardoor
ook zijn van den rechter onafhankelijke positie duidelijker wordt uitgebeeld. Ook
mag de rechter-commissaris, die het gerechtelijk vóóronderzoek heeft geleid, evenmin
als thans deelnemen aan het eindonderzoek der zaak ter terechtzitting. Hij onderzoekt
de zaak dus niet meer, gelijk nog vóór 1912 de officieren-commissarissen in het
militair strafproces, als vertegenwoordiger van den rechter, welke later daarin vonnis
zal hebben te vellen. Deze rechter komt er derhalve geheel onbevooroordeeld
tegenover te staan wanneer de zaak ter terechtzitting wordt behandeld.
Zoo gaan wij verder op den weg der volmaking, waarbij het burgerlijk strafproces
den pas aangeeft en het militaire procesrecht zoo nu en dan sprongmutaties ondergaat
om de wetgeving met de praktijk en de ontwikkeling van onze opvattingen in
overeenstemming te houden. Voorbeelden zijn bij te brengen, dat de praktijk in het
militair strafproces dezelfde wetsvoorschriften op diametraal tegenover elkander
staande wijzen heeft uitgelegd en toegepast wijl zij uit den tijd waren geraakt. Meer
moderne beginselen zijn langs interpretatieven weg in het militaire strafproces
binnengeloodst met hulp van bepalingen, welke daarvoor niet bestemd waren.
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Maar de belangstelling van den wetgever voor dit onderdeel was slechts nu en dan
merkbaar. Jarenlang moest de militaire rechtspraak haar eigen wetgever zijn en zij
heeft zich van die taak voorbeeldig gekweten. De in 1814 tot stand gekomen
omschrijving bij de wet van het achttiende-eeuwsche strafprocesrecht is bijna honderd
jaar onveranderd van kracht gebleven zonder dat - dank zij die rechtspraak - die
steeds grooter wordende verschillen met de burgerlijke strafvordering aanstoot gaven.
Want deze evolutie benut elke gelegenheid en is niet aan tijd of aan belangstelling
van een met andere werkzaamheden overladen wetgever gebonden.
Thans tracht men aan den persoon van den verdachte meer dan vroeger aandacht
te wijden. Onpartijdige en goed geöriënteerde voorlichting van de bij de rechtspraak
betrokken personen omtrent den levensloop van den verdachte geeft doorgaans een
zeer gewaardeerden grondslag voor de keuze en de hoegrootheid van de op te leggen
straf. Daarbij kan voorwaardelijke strafoplegging en anders voorwaardelijke
invrijheidstelling na het gedeeltelijk ondergaan van de opgelegde vrijheidsstraf er
belangrijk toe bijdragen den veroordeelde te reclasseeren. Het verblijf onder de
wapenen van een groot deel van ons volk is voor het verkrijgen van die voorlichting
een uitnemende, nog veel te weinig benutte gelegenheid; daartoe zouden echter de
belangstelling, de studie en de practijk van onze officieren veel meer dan tot nu toe
in die richting moeten worden geleid.
Dat hierboven slechts in zeer groote en grove trekken de evolutie van ons strafproces
is geschetst, behoeft geen betoog; op volledigheid wordt dan ook allerminst aanspraak
gemaakt. De bedoeling was slechts om, aan den vooravond van de invoering van
eene nieuwe procesregeling, op enkele hoofdpunten uit hare historische ontwikkeling
de aandacht te vestigen en te doen zien, hoever en in welke richtingen onze
vorderingen zich hebben bewogen.
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Verzen
Van August Heyting.
Aanspraak.
Broze bloem, die in de winden staat,
Broze bloem,
Richt maar naar den dichter uw gelaat,
Broze bloem.
Gij en ik en ik en gij zijn één van lot,
Broze bloem,
Dit 's uw leed, maar ook uw glorie, kind van God,
Broze bloem.
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Maanzang.
Mijn hart is lente 's nachtegaal
En zet zich boven op de maan
En vangt met luidkeels zingen aan
Zuiver en sterk met diepe haal.
Mijn hart zingt uit de ontbloeide kelk
Des hemels en het kweelt en trilt,
Tot zaligheid het Al doorrilt
En naar zijn zangen luistert elk.
Mijn hart tjuikt over 't wijde land
Der lente, dat vol bloeisels hangt
En dromen; waar de liefd verlangt
Te nestien in Gods zachte hand.
En van beneden rijst de geur
Van wierook zoet bedwelmend op
Naar waar het tjuikt in hoge top
En stort der klanken rijke keur.
En 't is zowel omhoog, omlaag
In alle verten sprokerij;
De schepping voelt zich dronken vrij
En geeft zijn ziel uit vlaag bij vlaag.
Mijn hart is lente's nachtegaal
En slaat en kwedelt uit de maan,
De wereld hoort in blij verstaan
En meent: hij zingt mijn eigen taal.
Aan blauwe wand en horiezont
Echoot zijn hel kristallen slag;
De stilt beeft in betraande lach:
Dit is der lente schoonste stond.
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Verzen
Van Josef Cohen.
I.
De stem der liefste.
Van den anderen oever van den wijden stroom
Heeft een stem geklonken.
De stormwind woei, de nacht was duister,
Maar zoo zeker als ik weet,
Dat mijn hart klopt, zoo voel ik,
Dat jij me hebt geroepen
Uit de verte, uit den nevel.

II.
De gedachten der liefste.
De wegen van het land leiden naar de groote stad,
Zoo komen al je gedachten in mijn hart te saam.

III.
De ontmoeting.
Alle dagen denk ik aan den nacht
Van droomen en wolken en zoelen wind.
In geen enkele hoeve brandde nog licht,
Wij waren alleen op het wijde veld.
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De stad in de verte was een rossige vlam
Aan den horizon.
Het warme land hield ons in zijn armen
En deed ons droomen...... elkander bedwelmen......

IV.
Een mensch.
Als ik alles zeggen zou,
Wat in mijn hart verscholen is,
De menschen zouden zich van me wenden,
En eenzaam zou ik zijn als een gevangene
Achter den muur van het leven.
Welke begeerten heb ik verzwegen,
En hoeveel stille zonden
Hebben mijn bloed besmet
En toch...... dit arme hart
Zoekt de schoonheid eiken dag.

V.
Heimwee.
De sleedoorn bloeide. De zeelt was aan het paren
Spattend tegen den oever van het meer.
De jonge zomer
Verliefde droomer
Trok over de wereld. De merel floot.
Geur van linde, geur van linde, wat wekt ge heimwee
Naar de jonge liefde en de verlangende droomen,
Kan ooit voor hem, die eens heeft liefgehad
Liefde wederkomen?
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Weer thuis
Door Mien Labberton.
Voor de groote open keukenschouw van de kleine, wat afgelegen boerderij zaten ze,
beiden wat moe, stil bij elkander, de forsche krachtige boer en zijn wat jongere tweede
vrouw. Op den grond speelden de drie kleinsten; de oudste, een jongen van een jaar
of acht, zat aan de tafel te lezen. Een gure Decemberwind huilde in een sneeuwjacht
rondom het huis; af en toe klepperden de blinden. Dan stak de groote hond, die, den
kop naar het vuur, languit naast de voeten van zijn baas uitgestrekt lag, even de ooren
op en bromde. Er hing een geur van dennengroen en gebraden appels in het lage,
karig gemeubelde vertrek, waardoor de groote petroleumlamp aan de zware
middenbalk haar dampig, geelrood licht verspreidde. Af en toe wierp de boer een
paar nieuwe houtblokken en wat sparretakken op het vuur; de rosachtige vlammen
omspeelden het donkere groen in vroolijken dans. De harslucht werd sterker; in den
bolronden koperen ketel, die boven den vuurgloed hing, begon het water zacht te
zingen.
De jonge vrouw zat met de handen in den schoot en staarde naar het vlammenspel.
Op haar frisch, wilssterk gezicht lag een trek van onzekerheid nu, als de afspiegeling
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van vele onuitgesproken vragen. Haar blik dwaalde over de kinderen, die hun
knikkertjes rolden over den grond, rustte in vaag verlangen op den man en zocht dan
weer het lustig-knetterend vlamgeflakker, dat oplaaide en neerzonk in een gestadige
wisseling van dartel bewegen. Dan legde ze, als aarzelend, even haar hand op den
arm van den boer.
‘Wat ben je stil’, zei ze.
Hij schrok wat op.
‘Och j a, zoo'n avond als deze......’
Ze voelde, hoe zijn gedachten onmiddellijk weer vergleden.
‘Was de kerk vol?’ hield ze aan.
‘Met Oudejaar is 't altijd vol’. Dan, opeens woorden gevend aan zijn denken: ‘Ik
mis Vader daar in den grooten stoel’.
Er trok een schaduw over haar gezicht. Nog weer die oude man?
‘Hij heeft het toch best in het Huis’, zei ze.
Hij trok met zijn schouders.
‘Och ja, dat zal wel’.
Opnieuw viel de stilte tusschen hen, zwaarder dan te voren. Haar lippen trokken
zich samen tot een strakke lijn; tusschen haar oogen kwam een rimpel. 't Was mal
van Harm, telkens weer over dien ouden man te denken; hij was toch goed bezorgd,
en 't was niet eens zijn eigen vader. En als hij hem ging opzoeken, gaf ze altijd wat
voor hem mee. En zelf hadden ze het toch ook lang niet breed. Dit was nu hun eerste
Oudejaarsavond samen, maar hij leefde meer in het verleden, dan met haar.
Een gevoel van onmacht om met haar sterken wil de dingen te keeren naar háár
kant en te doen zien in háár licht, steeg wrevelig in haar op. Ze stond op en
verwisselde den stoomenden ketel voor een ronde ijzeren pot, waarin ze te roeren
begon. De lepel bewoog met korte, heftige stooten. De man keek even naar haar
krachtige gestalte, die nu met den rug naar hem toe-
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gewend stond, en zuchtte licht. Dan dwaalden zijn gedachten weer terug naar de
nauw verlaten beelden uit voor immer voorbijen tijd. En hij zag: deze zelfde keuken,
deze zelfde schouw en dezelfde kinderen, alleen de vrouw - een andere. En in den
grooten leunstoel een ouden man, met zijn korte pijpje in den hoek van zijn mond;
van tijd tot tijd stond de oude gestalte op, keerde de geurige appels, die daar in de
heete asch te blakeren lagen, en legde nieuwe dennetakken in het lustige vuur. Acht
Oudejaarsavonden was het zoo geweest; verleden jaar had hij met Vader alleen
gezeten. En nu was alles anders.
De oogen van den jongen boer kregen een vagen, droevigen glans. Zijn peinzen
breidde zich uit; in lange rijen gingen de herinneringen aan hem voorbij. Hoe hij
trouwde met Riekske, nu ruim tien jaar geleden en hoe voor beiden het leven werken
was, hard werken van den vroegen morgen tot den laten avond, in blijde
werkensvreugd. Eén voorwaarde slechts had zij hem gesteld: haar Vader moest bij
hen komen inwonen. Hij had het dadelijk goed gevonden; hij had niets tegen den
ouden man en alleen kon die toch ook niet blijven. Zijn andere dochter was getrouwd
in de stad. En zoo waren ze met hun drieën geweest, tot de kinderen kwamen.
Zijn blik gleed naar de hummels op den vloer en bleef toeven bij het kleintje van
even twee jaar, dat dapper meekroop en kraaide. Na de geboorte van dit kind was
zij nooit meer gezond geweest; toen het drie maanden oud was, kort na Nieuwjaar
was zij gestorven. Toen was de leegte gekomen - die er nog was. Het was een getob
geweest met de kinderen, met het kleintje vooral; een eindeloos gescharrel met behulp
van verre buurvrouwen en boerenmeiden, die hij niet voldoende betalen kon, en die
telkens weer weggingen voor hooger loon. Tot zich eindelijk in zijn moeden kop de
gedachte vastgezet had: dat ging zoo niet; hij moest weer trouwen. En Vader had het
ook gezegd: hij moest maar weer trouwen.
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En zoo was Janna als tweede binnengekomen in zijn huis. Maar zij ook had een
voorwaarde gesteld: de oude moest er uit! Hij had zich verzet, aldoor nog hopende
te zullen winnen. Maar buiten hem om had zij geschreven aan de dochter in de groote
stad, ruim twee uur bij hen vandaan, dat die er nu toch wel de naaste toe was om
haar ouden vader zelf in huis te nemen. Een week later was het antwoord gekomen:
dat Vader dan maar komen moest. En de oude man was gegaan, in Februari, een
week vóór het trouwen. Zelf had hij hem weggebracht - naar het bovenhuisje in de
stad. Als in een visioen zag de sterke boer opnieuw de smalle hooge trap, die ze
opgeklauterd waren, de kleine kamertjes boven met hun ééne raam - en hij rilde. Dan
had hij het eigenlijk nu nog beter; in het Huis was het tenminste groot en ruim. Maar
toch......
Lang had het niet geduurd in die vogelkooi, boven op de hooge, donkere trap te
midden van het roezige stadsgewoel. In October was er een brief gekomen van Betje,
dat Vader bij hen vandaan was - ze hadden het zóó moeilijk tegenwoordig, en hij
was ook erg lastig - en nu hadden ze een plaats voor hem in het Oude Mannenhuis
gekregen. 't Was een groot geluk, want je kwam er niet makkelijk in, als je nog maar
zoo kort in de stad woonde. Maar er was juist geen andere aanvraag geweest en twéé
plaatsen en dominé had een goed woordje gedaan. Hij zou het er best hebben; 't was
een rijk Huis. Van 1 October af was hij er al.
Het was Harm geweest of ze hem hard om zijn stoeren kop hadden geslagen. Vader
in zoo'n Huis - dat ging niet, dat wilde hij niet. Maar Janna had kalm gezegd, dat ze
't er best hadden, die oude menschen. Dat hij hem maar eens moest gaan opzoeken
en wat lekkers voor hem meebrengen. Dat had hij gedaan - een paar keer nu al. En
de oude man was altijd blij hem te zien en klaagde niet. Integendeel. Hij had het,
heel goed, zei hij steeds. Maar in zijn oogen was iets gekomen, dat Harm niet vergeten
kon, iets dat er vroeger nooit

Onze Eeuw. Jaargang 24

197
was geweest. En de oude magere handen had hij zien beven. En vree er mee hebben
kon hij maar niet.
Opnieuw keken zijn oogen, bewuster nu, naar zijn vrouw. Zij nam de groote ijzeren
pot van den haak en zette hem achter het vuur. De pap was gaar. Een goeie vrouw
was zij toch. Flink voor alles van de boerderij, en best voor de kinderen. Alleen,
alleen een beetje hard. Maar hij had het toch best met haar getroffen - hij wist nog
goed hoe dankbaar hij geweest was, dat ze hem wou - hem met zijn vier kinderen.
En dat ze er niet nog een ouden man bij had willen hebben...... ja, dat was ook wel
weer te begrijpen. Ze hadden 't ook maar schraaltjes tegenwoordig.
‘Ben je klaar met de pap?’ vroeg hij opeens.
Ze keek om en knikte.
‘Ja. Wou je al eten?’
‘Nee, nog niet. Geef alleen de kinderen maar. En kom dan nog wat zitten’.
Ze hielp de kleinen en zette zich naast hem neer, onmiddellijk verzacht. Hij meende
het toch wel goed - kon alleen maar zoo moeilijk vergeten......
Beider oogen gingen naar de etende kinderen.
‘Zoet zijn ze vanavond’.
‘Ja’
Van uit den kleinen stal klonk het geloei van koeien op. De boer strekte zich en
luisterde scherp.
‘Zou er wat zijn?’ Meteen stond hij al op.
‘Wel nee. Wat zou er zijn? Ga toch weer zitten. De hond slaat toch ook niet aan.
Je bent lang genoeg in de sneeuw geweest’.
Opnieuw klonk het loeien, duidelijker nu. Meteen werd er hard op de deur geklopt.
Hij stond weer op, liep met groote stappen de keuken door en opende.
‘Wie is daar?’
Op hetzelfde oogenblik deinsde hij een stap achteruit. Dan stak hij in forschen
zwaai zijn rechterhand naar voren:
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‘Vader!! Néé maar, Vàder!’
Op de mat, voor de weer gesloten deur, stond een oude witbesneeuwde man en
keek wat verlegen rond. Het was of hij niet goed verder binnen durfde te gaan. Hij
stampte zich wat sneeuw van de voeten en snoof een paar keer. De lezende jongen
aan de tafel klapte zijn boek dicht en vloog op.
‘Grootvader!’ riep hij blij. De oude hand rustte even op het gladde, ronde
jongenshoofd en de oude stem trilde:
‘Dag, Harmke, dag m'n jong, m'n kleine jong’.
De jonge vrouw keek toe uit de verte. Haar gedachten waren druk in beweging.
Wat was dat nu? Wat moest dat? Wat zag de oude man er slecht uit!
De boer, zijn ontroering te boven, werd druk en beweeglijk.
‘Da's mooi, Vader, da's echt mooi, dat je daar bent. Hebben ze je met de auto van
het Huis gebracht?’
De oude man, nog steeds op de deurmat, schudde wat sneeuw van zich af. Zijn
pittig schrander gezicht glunderde. Met bei zijn handen sloeg hij zich op de beenen.
‘Met deze auto, ja. En zelf gestuurd!’
‘He-je gelóópen, vader?! Dat heele end, in dit weer?’
De oude grinnikte. Toen werd hij plotseling ernstig; zijn klein verweerd gelaat
verstilde.
‘Hoor 'es, Harm’, zei hij, ‘vandaag ging het niet. Met Kerstmis was het al moeilijk,
maar vandaag ging het niet. M'n heele leven heb ik op Ouwejaarsavond den
dennengeur opgesnoven en gebraden appels gegeten. En nou, in dat huis, met al die
menschen, die je niks resten......’
Hij snoof weer even. Dan ging hij monter voort:
‘En zie je, toen ben ik er stilletjes tusschen uit geknepen. Ik dacht: Ouwe Bartels,
je kan nog wel twee uur loopen en den weg ben je ook nog niet verleerd’. Hij keek
naar zijn voeten. ‘Maar op schoenen is niks waard; op klompen loop je veul beter’.
De jonge boer schudde het hoofd.
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‘Wat een tocht, wat een tocht! Goed twee uur in de dikke sneeuw en negen en zeventig
jaar!’
De oude grinnikte weer genoeglijk en zelfvoldaan.
‘Ja, ja, maar 't ging best. Ik ben d'r maar goed gekomen. En mooi was het buiten
in de open sneeuwvelden en lekker frisch! En 't is heldere maan. Maar ik was wel
aldoor bang, dat ze me achterna zouen gaan. Want 't mocht natuurlijk niet. Je mag
haast nooit alleen uit en 's avonds heelemaal niet. Als ik terug kom, zit er wat op.
Een week geen tabak’.
Hij lachte wat witjes, als een schooljongen, die snoeft, dat hij eens lekker gespijbeld
heeft, maar die de zekere straf al ziet wenken in de verte.
Harm keek ontzet.
‘Waarom mag je dat niet?’
‘Dat weet ik niet. Er mag zooveel niet. Maar 't is d'r anders best, heel best’.
De jonge boer voelde de boosheid fel opstijgen in zijn hart. Waren die oude
menschen dan kinderen, wien men hun speelgoed afnam, als ze stout waren geweest?
Hij hielp den ouden man zijn jas uittrekken en schoof den grooten leunstoel naar het
vuur.
‘Ga hier nou es lekker zitten, Vader’. Hij wees op de bradende appels: ‘Ruik je
ze? Straks gaan ze d'r an!’
De oude haalde den neus diep op en lachte. Toen wreef hij behaaglijk met den rug
over de trijpen stoel-leuning. ‘Hè, hè!’ zuchtte hij tevreden. Dan keek hij wat verlegen
naar de jonge vrouw, die alles stilzwijgend stond gade te slaan en zei stil:
‘Morgen ga ik weer weg. Als ik vanavond en vannacht hier maar blijven mag’.
Harm wierp een verstolen blik op zijn vrouw. Wat dacht zij nu?
‘Natuurlijk’, zei hij druk. ‘Natuurlijk! Hè, Janna?’ Toen keek hij den ouden man
oplettend aan.
‘Maar, Vader’, vroeg hij. ‘Waar is je pijpje?’
De oude meesmuilde: ‘Ja. Dat hebben ze me een
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weekje afgenomen, omdat ik altijd te vroeg opsta. En toen had ik beneden het licht
opgedraaid’.
De jonge boer voelde een trekking in zijn rechtervuist. Dan ging hij naar het lage
kastje en nam de pijp, die daar op een schoteltje lag.
‘Hier’, zei hij. ‘Neem dan de mijne maar. Zonder pijp zie je d'r zoo gek uit!’
De oude pufte genoeglijk. De groote hond stond op en legde den ruigen kop op
zijn knie. Tegen de andere leunde het kind.
Plotseling werd er op de deur geklopt. Door het oude lijf ging een rilling van
schrik. Alle kleur trok weg uit het op eenmaal verstarde gezicht. De magere bruinige
handen beefden.
‘Ze kommen me halen’, zei hij heesch.
‘Nee’, zei de boer en bleef stil zitten.
De jonge vrouw strekte zich. Over haar gelaat gleed een nieuwe, wondere trek
van verheldering, van plotseling weten. En haar krachtige wil hielp onmiddellijk
mee. Dàt vergat ze niet weer, die hevige angst op dat oude gezicht, dat droeve
verdoffen van die oude oogen......
Het geklop herhaalde zich.
‘Ik zal wel kijken’, zei ze en opende de deur.
Een man in chauffeurspak stond op den drempel.
‘Is de oude Bartels misschien hier?’ vroeg hij, wat gejaagd. ‘Ik ben eerst bij z'n
dochter in de stad geweest. Die zei, dat hij misschien hier kon zijn’.
De jonge vrouw keek om naar den leunstoel. De oude man zat ineengedoken, als
weggekrompen. De korte pijp hing slapjes neer.
‘Ja’, zei ze toen, met een harde, duidelijke stem. ‘De ouwe Bartels is hier. En hij
blijft hier. Zeg maar aan den Vader van het Huis, dat mijn man er na Nieuwe-jaar
wel over komt praten’.
De jonge boer sprong op en liep snel op haar toe.
‘Janna!’ riep hij uit, en al zijn onverwachte vreugde lachte blij op in het spontane
opklinken van haar naam. Het was hem of op eenmaal, in plotse, onverdiende
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genade het leven weer alle goede dingen aan hem te aanschouwen gaf, en een
weldadige wondere vrede blonk op in zijn stil-verzachten blik, die langzaam, als in
zwijgende streeling, van zijn vrouw en over de kinderen naar den grooten ouden
leunstoel gleed.
De chauffeur aarzelde nog.
‘Hier blijven? Voor goed, meent u?’
‘Ja, voor goed’.
Zij sloot de deur achter hem en ging naar de stille plek bij het vuur.
‘Ik zal je ouwe bedstee maar weer voor je in orde maken, hè Vader? Dan kan
Harmke wel bij je liggen’.
‘Hè ja!’ lachte de jongen. ‘Ikke bij Grootvader!’
De oude man zat roerloos stil. Twee groote tranen drupten langzaam neer langs
de bruine rimpelwangen. Dan streelde zijn hand het blonde kinderhoofd.
‘Je hebt een beste vrouw, Harm’, zei hij met even trillende stem. ‘Een beste vrouw’.
Met knippende oogen keek hij haar aan. ‘O kind, wat een gezegend Ouwejaar......’
Ze knikte hem toe en ging dan rustig de keuken uit, de kinderen met zich nemend.
Voor het vlammend haardvuur, dat langzaam aan wat te dooven begon, zaten de
twee mannen en spraken niet. Kleine rookwolkjes kronkelden zich omhoog.
‘Zeg, Harm’, begon dan de oude man, en er was nieuw licht in zijn oogen en
nieuwe klank in zijn stem.
‘Hoeveel varkens hê-je?’
‘Drie. Mooie zware’.
‘Die kan ik nou wel weer voeren’.
‘Ja, dat kan best’.
‘Zeg, Harm?’
‘Ja, Vader?’
‘Zou ik morgen weer op me ouwe plaatsje in de kerk kunnen zitten?’
De jonge boer stond op. Krachtig, als een belofte, legde zich zijn hand op den
ouden schouder.
‘Ja, Vader’, zei hij, en een groote zuivere blijheid
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glansde op in zijn stem. ‘We gaan morgen weer samen naar de kerk. En ieder, die je
daar weer op je eigen plaats ziet zitten, zal zeggen: Hé, de ouwe Bartels is weer
thuis!’
De oude man nam de pijp uit den mond.
‘Ja’, zei hij zacht. Dan vouwde hij stil de ruwige handen: ‘O Heer, ik dank U. De
ouwe Bartels is weer thuis’.
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Het zedelijk kwaad
Door Dr. J.D. Bierens de Haan.
Norm-besef is wortel van zedelijkheid, maar niet meer dan wortel; potentieele
zedelijkheid, die nog reëel moet worden en die dit worden zal door een tegengestelde.
De praktische rede handelt hierin analoog met de theoretische; zij handelt op de
manier der dialektiek; een ontkenning en afwijzing is noodig, opdat een erkenning
en bevestiging mogelijk zij. In het zedelijke bewustzijn gaat dit aldus, dat het
Norm-besef zich in het andere van zich ontkend vindt. Dit andere is onze impulsieve
natuur, de levensdrang.
De menschelijke levensdrang is aandriftsnatuur en heeft impulsieven aard; hij
handelt instinktief en niet volgens redegronden. Hij is keerzijde der Idee. Terwijl
Idee de geestelijkheid onzes wezens is, is deze geestelijkheid anderzijds in natuur
gedompeld en bevinden wij ons als menschen met behoeften en neigingen, verlangens
en driften, waardoor wij deel der natuur uitmaken. Dit deelgenootschap der natuur
is ons geestelijke wezen niet; het maakt echter deel van ons menschelijk wezen uit,
doordat de Idee-in-ons zich in ons tegenstelt en dus zelf het andere van zich stelt: de
zinnelijkheid1) De mensch is een geestelijk-zinnelijk wezen, geest en

1) Verg. mijn: Wereldorde en Geestesleven, 2de Dr. § 35.
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beest. Deze tweeheid is niet een juxtapositie van twee tegengestelden, alsof twee
elementen nevens elkaar bestaande, aan elkaar waren vastgeklonken om een mensch
uit te maken: de tegengestelden zijn hechter verbonden dan op deze manier van
aanéénschakeling: zij zijn niet uit twee sferen te zaam gebracht; maar de Idee, die
wij zijn, stelt zich tegen; dit zich-tegenstellen zelf is de keerzijde, onze zinnelijke
natuur, de levensdrang.
De Idee zelve is de loutere potentialiteit onzer persoonlijkheid (onze persoonlijkheid
in aanleg), die echter door zich-tegenstellen tot werkelijke persoonlijkheid wordt.
Door als levensdrang te werken, door verlangen, neiging, behoefte, aandrift treedt
de Idee uit haar verborgen grond te voorschijn en wordt levend wezen. Door zich
als natuur voor te doen en zich met deze krachten aan te gorden is de Idee
werkelijkheid. Het zal nu haar arbeid zijn dit aandriftswezen te idealiseeren en aan
zich gelijkvormig te maken. Maar in eerste instantie is dit natuurlijke niets dan natuur,
tegengestelde der Idee.
Deze natuurlijke spontaneïteit, waarin de levensdrang bestaat, vinden wij in het
menschelijke streven. Praktische rede is redelijkheid, die voor het streven geldt,
zoodat alle zedelijkheid een zedelijkheid voor het streven is. Het norm-besef dat
wortel van zedelijkheid is, heeft dan ook geen andere strekking, dan om leidende
macht en gids voor het menschelijk streven te zijn, opdat de Idee aan dit laatste tot
uitdrukking kome. Daarin is de levensdrang geadeld, om niet meer bloot-tegengestelde
der Idee, maar geïdealiseerd-tegengestelde, d.i. met de Idee verzoend tegengestelde
te zijn. Het zedelijk streven is levensdrang, waarin de Idee tot uitdrukking gekomen
is. Een mensch in wien het aldus toegaat is zedelijk karakter, en in hem werkt de
aandriftsnatuur anders dan bij wijze der ongelouterde impulsiviteit: de Idee doet zich
in de gestalte der Norm aan zijn streven gelden.
Onze aandriftsnatuur kent uit zichzelf geen norm. Honger hongert niet omdat het
zoo ‘behoort’; vrees,
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hoop, jaloezie, lust, afkeer heerschzucht, haat, voorliefde komen niet in beweging
uit een besef van betaming, maar even spontaan als de dierlijke gevoelens in de
dierziel opwellen. Onze aandriftsnatuur is a-moreel; de aandriften kennen norm noch
richtsnoer; zij treden niet op volgens de algemeenheid van een beginsel, maar zijn
blinde machten. Zij zijn opwelling, spontane natuurlijkheid. De levensdrang is blinde
macht doordat hij keerzijde der Idee is en alle spontane aandriften zijn zijne
differentieeringen. Komt redegeving bij onze aandriften voor, zoo komt zij niet vóór,
maar achteraan. Wie vreest geeft naderhand zich rekenschap en vraagt of zijn vrees
gegrond was; even onaangemeld verrijzen onze sympathieën en antipathieën. Het
streven heeft impulsief karakter.
Tegenover de normativiteit van het zedelijk bewustzijn staat de impulsiviteit van
den levensdrang. Het streven, dat door de zedelijke bewustheid zal geadeld worden
heeft op zichzelf beschouwd impulsief karakter. Het normatieve geldt dan ook slechts
voor zijn tegengestelde: het impulsieve, dat op zichzelf a-moreel is, omdat het niet
in eenige norm-erkenning is gegrond.
A-moreel is niet anti-moreel; het zedelijk neutrale is niet het zedelijk kwaad.
Zoolang men de impulsieve natuur op zichzelf denkt, als nevengestelde en niet als
tegengestelde van het normatieve, is er van geen zedelijk kwaad sprake; eerst door
het impulsieve in tegenstelling met het normatieve te beoordeelen is het zedelijk
kwaad mogelijk. Nu is de nevenstelling een fiktie en de tegenstelling is de waarheid;
nl. niet de tegenstelling met de norm, maar met de Idee (die in de praktische rede als
norm geldt). Het is de Idee die in den levensdrang, onze impulsieve natuur, haar
tegengestelde heeft.
Hierop dient nu gewezen te worden, dat de impulsiviteit, als tegengestelde, eerst
dan het kwaad is, wanneer zij onder zedelijke beoordeeling valt. d.i. wanneer zij uit
oogpunt van Norm wordt gedacht. Het zedelijk
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kwaad heeft geen anderen inhoud dan de impulsiviteit, hetgeen ons na onderzoek
blijken zal. Toch is de impulsieve natuur zonder meer het kwaad nog niet. De
praktische rede zelve schept het zedelijk kwaad door een veroordeeling. De
beoordeelende funktie, die niet meer dan ondergeschikte dienst heeft in de praktische
rede bestaat in eerste plaats in deze veroordeeling, waarbij het bloot natuurlijke
aandriftsleven veroordeeld wordt als beneden de bestemming van het menscheleven.
Van ditzelfde gewaagt Paulus in de uitspraak dat door de wet de zonde ontstaat; d.i.
de natuurlijke aarsdriftigheid wordt tot zonde eerst door een veroordeeling; op zichzelf
is zij zedelijk neutraal. Uit oogpunt des geheels is er geen kwaad of goed, maar
werkelijkheid alleen: zich door haar tegengestelde heen verwerkelijkende Idee. Door
des menschen praktische rede is er van kwaad sprake. In ‘de werkelijkheid’ bestaat
niet het kwaad, maar de impulsieve levensdrang.
Het norm-weten ontdekt in de impulsieve natuur het norm-looze, en stelt dit als
zijn tegendeel. De impulsieve natuur is zedeloos in den zin van zedelijke indifferentie:
niet bestaande krachtens zedelijke bewustheid. Maar dit zedelóoze wordt zédeloos,
hetgeen onzedelijkheid beteekent. Onze impulsieve natuur, zij en niets anders, wordt
tot zedelijk kwaad door het veroordeelend optreden der praktische rede. Hierbij
worde opgemerkt dat deze beoordeeling geen andere beteekenis heeft dan die van
dienst tot aanwijzing der ware levensrichting. Het kwaad is niets werkelijks, zooals
de impulsieve natuur werkelijk is; het is een zienswijze over de werkelijkheid, een
beoordeeling van de werkelijkheid, maar die dan ook zin heeft alleen in de taak der
praktische rede welke is taak der vergeestelijking van het menschelijke streven. De
Christelijke zedeleer heeft het zondegevoel tot een zelfstandig levensfeit gemaakt,
en van haar belijders geëischt dat zij dit gevoel zouden aankweeken, zonder begrip
dat het slechts waarheid heeft uit oogpunt van (en als middel tot) de vergeestelijking
onzer natuur;
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slechts praktische waarde. Op zichzelf genomen is het zondebewustzijn een onwaar
bewustzijn, want zijn zin ligt alleen en in niets anders dan in de aktualiseering van
het norm-besef. Zonder deze tegengestelde nu ook blijft het norm-besef potentieel
en werkeloos - en blijft de mensch in de blinde impulsiviteit zijner zinnelijke natuur
verzonken. Door middel van de veroordeeling der bloote impulsiviteit als het zedelijk
kwade, schept het norm-weten in ons het zedelijk goede streven.
Wij zullen deze beschouwing over de beteekenis van het kwaad weldra voortzetten,
maar willen eerst van den anderen kant af, d.i. door een beschouwing over het zedelijk
kwade zelf tot dezelfde konkluzie komen, dat in dit begrip geen andere werkelijkheid
bedoeld is dan der menschen impulsieve natuur.
Wie het begrip des kwaads zuiver wil denken, heeft het los te wikkelen uit een
verward net van opvattingen, misvattingen en vooroordeelen. Vooreerst moet hij
onderscheid maken tusschen het kwade als uiterlijk voorwerp tot onze benadeeling
(zooals van een ongeluk, een slechten raadsman, of een verleidende gedachte gezegd
wordt dat zij een kwaad zijn) en het Zedelijk kwaad als door het zedelijk bewustzijn
veroordeelde zielsgesteldheid (zooals wij van een hatelijke gestemdheid zeggen dat
ze zedelijk slecht is). Maar dan! In het populaire begrip van zedelijk kwaad werkt
na de geheele toestel van primitieve wereldbeschouwing.
Voor het primitieve bewustzijn is kwaad een doen, en wel een doen van het
verbodene, afgezien van elke bepaaldheid van den inhoud des verbods. De
begripsbepaling is, zooals behoort, bloot formeel. Dat het kwaad ligt in een streven,
d.i. in zekere motieven, beweegsels der ziel, weet men niet. Waarvoor men aandacht
heeft zijn niet de beweegredenen maar het zijn de menschelijke handelingen; het
kwaad ligt alsdan in de sfeer der handeling en bestaat in een verhouding van konflikt
tusschen handeling en voorschrift. Het voorschrift is maatschap-
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pelijk of godsdienstig, of eigenlijk beide in eenen omdat voor het primitieve
bewustzijn geen onderscheid dezer twee bestaat. De handeling door het voorschrift
als kwaad verboden, is die welke het bestaan en welzijn der maatschappij (stam,
clan, horde, sociale groep) of die welke het bestaan van den god schendt, hoe deze
ook wordt voorgesteld. Het kwaad bestaat dus in een schending van de
gemeenschapsorde of van het taboe (de geheimzinnige wilssfeer van den god, geest,
voorouder, onzienlijke macht). Nevens het formeele begrip des kwaads als
verbodenheid, geldt dus dit materieele begrip dat door de verboden handeling een
schending wordt gepleegd eener bestaande orde.
Het begrip van zedelijk kwaad is tot heden toe door deze beide gezichtspunten
bepaald: het formeele gezichtspunt, dat het kwaad is verboden handeling; het
materieele, dat het bestaat in schending eener bestaande orde en van den wil Gods.
Deze tweeërlei schending wordt tot één gemaakt door de opvatting dat de bestaande
orde volgens den wil van God bestaat, dus dat het kwaad een dubbele schending is,
waarin tegelijk een bestaande orde en de goddelijke wil geschonden worden. De
Oudtestamentische zedewetgeving der tien geboden geeft het voorbeeld dezer
samenvatting, doordat ze maatschapelijke voorschriften als goddelijke geboden
voorstelt.
De schrik van het primitieve bewustzijn, de schrik des kwaads ligt in deze
heimelijke vrees eener schending van den wil Gods. De geheimzinnigheid van het
taboe en het vermoeden van onberekenbare gevolgen der schending geven aan het
kwaad deze schrikwekkendheid. Vandaar de fascinatie van het oud-Christelijk
zondebegrip, zoodat het de basis der wekelijksche evangelie-prediking kon uitmaken;
vandaar dat de verzamelde schare der altijd nog primitief-denkende gemoederen
door de voorstelling der zonde wil geboeid worden, niet zonder lust en schrik voor
het gruwelijke. De schrik der zonde te ondervinden is bij menige plattelands-
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bevolking nog het gevaarlijk genoegen van de godsdienst-viering.
Deze primitieve opvatting is nu geleidelijk versterkt door een metafysika van het
zedelijke kwaad, de voor steling van een metafysischen achtergrond der zonde. Achter
de verboden handeling werd gezocht een Macht van bovenpersoonlijken omvang.
Deze Macht heeft haar werkzaamheid in schending der volgens Goddelijken wil
bestaande orde in de wereld. Met deze verbeeldings-voorstelling eener Satanische
macht was de voorstelling van het kwaad geweldig verzwaard. Deze
Satans-voorstelling was ontstaan uit het geloof aan magische schadelijke invloeden,
door welke wij omringd zijn, een geloof in alle oude godsdiensten voorkomend. Zij
groeide op tot de verbeelding van een uit den hemel neergestorten anti-God, die den
kamp met de Godheid durft wagen en een eigen gebied, den anti-hemel, tot zijn zetel
heeft. De schrikwekkendheid van de ‘verboden handeling’ werd geweldig, nu deze
een konspiratie bleek met Satan tegen God, en uit dien hoofde den dader aan de hel,
het Satansgebied, verbond.
Hoezeer deze schrikverbeelding het menschelijk gemoed gefascineerd heeft en
nog betoovert, behoeft niet te worden afgelezen van het Middeleeuwsche schilderwerk,
dat in zijn laatste-Oordeels-tafereelen den geopenden muil van het hellemonster
vertoont. Deze schrikvoorstelling vermeerderde, toen het zedelijk kwaad meer ethisch
werd opgevat en niet vooral in verboden handelingen, doch eer in verboden gedachten
en gevoelens, wenschen en begeerten heette te bestaan. Wanneer ook het spreken
(het kleinste woord dat ons ontglipt) en het gevoelen (de heimelijkste wensch en
gedachte) een doen van het verbodene, een zonde, kunnen zijn, terwijl God ze alle
weet en onthoudt voor de toekomstige vergelding - dan wordt de meening, dat wij
door het kwaad samenzweerders met satan zijn, eerst recht hachelijk. De mensch die
deze gesteldheid niet maar als dogma heeft aangenomen, doch zich ingeleefd, wordt
waanzinnig
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en voelt zich tot eeuwige ellende voorbestemd, totdat hem een ander dogma, of het
gezonder levensgevoel uit de situatie redt - of ook een religieuse verheffing, die de
eerste gedachte ontwortelt.
Het verbeeldingsbegrip van het zedelijk kwaad bevat dus de volgende faktoren: het
kwaad is een doen van 't verbodene, bestaande in de schending eener door God
gewilde orde, in samenwerking met een tegengoddelijke wereldmacht. Daarbij komt
als voltooiende gedachte deze: dat het kwaad een schuld is.
De meesten, die in ethischen of godsdienstigen zin van de menschelijke schuld
spreken en het schuldgevoel voor het geestelijk leven van beteekenis achten, hebben
over den inhoud van dit begrip niet nagedacht, zoodat zij zondegevoel en schuldgevoel
met elkaar verwisselen. Wie in de opvoeding noodig vindt, dat het kind, na misdaan
te hebben, schuld gevoelt, bedoelt dat het zijn kwaad moet erkennen. Toch zijn de
begrippen schuld en kwaad van verschillende beteekenis, zoozeer dat in het opzettelijk
al of niet gebruiken van den term schuld een verschil van levensbeschouwing kan
blijken.
Het schuldbegrip is in eigenlijken zin een juridisch begrip, waarbij het denken van
de voorstelling eener maatschappelijke orde uitgaat, die door inbreuk is geschonden.
Schuld beteekent niet maar, dat de pleger van de inbreuk oorzaak der schending is;
ook niet dat hij is vrijwillige oorzaak; maar wel dat hij middel is, waardoor de
maatschappelijke orde zichzelf herstellen kan, doordat de gepleegde schending op
hem wordt overgedragen. Schuld wijst op de noodzaak van herstel, zooals in geldelijke
verhouding schulden nadeelen zijn door den eenen mensch den ander aangedaan die
moeten hersteld worden door betaling. Dit terugdoen der schending, welke het herstel
der geschonden orde beteekent, is de strafvergelding. Het ontvangen kwaad wordt
vernietigd door de straf: een straf lichter of zwaarder naarmate de schending lichter
of zwaarder is. In de
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rechtspraak is de schuldkwestie van direkte beteekenis juist bij de strafbepaling.
Schuld beteekent strafbaarheid. Het gaat hier niet om den kwaaddoener, maar om
de maatschappelijke orde, die geschonden is en hersteld moet worden, want het
schuldbegrip heeft een juridisch karakter en ook wanneer het verzedelijkt wordt blijft
dit juridische doorschemeren als zijn eigenlijke inhoud.
Ook in de godsdienstige aanwending beteekent schuld strafwaardigheid, gelijk op
honderd plaatsen in den bijbel blijkt. Vervalt de strafgedachte dan is ook het
schuldbegrip vergaan. Wanneer Anaximander, de oude Ionische wijsgeer, het bestaan
een schuld achtte, dan was dit met het oog op eene opheffing des bestaans en van
een wereldeinde, waarin voor deze schuld was geboet. De vergeving des kwaads,
waarop de zondaar hoopt is ook een straf (hoewel een vergeestelijkte) en de begrippen
schuldvergeving en straf-kwijtschelding hebben ongeveer denzelfden inhoud. Bij
Plato is geen strafbegrip omdat er geen schuldbegrip is, en geen schuldbegrip omdat
het strafbegrip ontbreekt, daar bij hem zedelijk kwaad een ziekte is der ziel, die niet
straf maar genezing behoeft. Maar al worden de begrippen kwaad, straf en schuld
nog zoo verethiseerd: zij blijven toch in een zelfde verhouding tot elkaar bestaan,
zoodat indien een ethische godsdienst het schuldbegrip handhaaft de beteekenis
hiervan toch niet anders kan zijn dan strafbaarheid gelijk in een dogmatische. Ook
de Calvinistische leer der erfschuld, waarbij ieder mensch de gerechte straf der zonde
heeft te dragen, al is hij zelf niet oorzaak van zijn kwaad, bewijst te meer dat schuld
niet beteekent de betrekking tusschen misdaad en oorzaak van deze, maar de
betrekking tusschen misdaad en straf.
Het zedelijk kwaad heet nu een doen van het verbodene met schuld. Deze opvatting
is juridisch-ethisch. Juridisch van oorsprong is zij halverwege ge-ethiseerd, door een
meer innerlijke vertolking, hoewel de juridische grondgedachte niet kon worden
opgegeven.
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Het idealistisch-wijsgeerig begrip des kwaads is anders, niet dualistisch, maar
monistisch gedacht, hoewel dan niet op de manier van Leibniz, die het zedelijk kwaad
denkt als graadvermindering van het goede en dus het begrip van tegenstelling te
niet doet. Dualisme is inderdaad de beteekenis van het juridisch-ethische begrip, te
meer waar dit theologisch is versterkt: de wereldorde verstoord door een tegenmacht,
die als macht der boosheid in de wereld rondwaart en binnen dringt in ons gemoed;
het zedelijk kwaad als een partijkiezen tegen God (vijandschap tegen God Rom. 8,7).
Deze dualistische wereld-verbeelding is de grondslag ook waar men haar niet
onderschrijft, maar toch in een antiek begrip van zonde, schuld en strafwaardigheid
bevangen blijft.
Tegenstelling echter beteekent niet het bestaan van een tegengestelde macht, maar
het zich-tegenstellen der Idee in ons als natuurlijke levensdrang. Het kwaad is niets
werkelijks, maar ontstaat als begrip der praktische rede in haar levensbesturing en
geldt voor deze alleen, niet in de wereldbeschouwing en ook niet in de
levens-beschouwing; want de beschouwing geldt de werkelijkheid en betreft dus wel
de impulsieve natuur en haar chaotisch wezen, maar houdt geen waardeering van
deze in als zijnde het zedelijk kwaad. Het begrip des kwaads heeft betrekking op den
menschelijken levensdrang en houdt in, dat de bloote impulsiviteit hiervan het ware
streven niet is, zoodat de praktische rede als levensgids zich daar tegen verhoudt
afwijzend. Door de voorstelling van deze impulsiviteit als het kwaad ontwaakt het
norm-weten tot aktualiteit van zedelijke bewustheid.
Dit begrip van het kwaad als impulsieve natuur, voorzoover zij onder zedelijke
veroordeeling valt, zullen wij thans uit het zedelijk bewustzijn zelf toelichten waarmede wij dan bij ons uitgangspunt van beschouwing over dit onderwerp terug
zijn.
Volgens zedelijk bewustzijn ligt het kwaad niet in
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handeling, maar in beweegreden. Niet de gevolgen maken het zedelijke kwaad uit.
Deze stelling wordt in de ethiek algemeen aanvaard, maar zelden begrijpt men haar
konsekwenties en wijzigt men het begrip des kwaads dienovereenkomstig. De
populaire beschouwing heeft aandacht juist voor de gevolgen der handeling, zoodat
het begrip des kwaads naar deze wordt afgemeten; ook niet-populaire beschouwingen
gaan ongeweten van de gedachte uit, dat de kwade handeling in zijn gevolgen
schrikwekkend is: moord, berooving, verkrachting, beleediging, gruwelijk onrecht,
misleiding, vertrapping; ontelbare ellende, verstoring van vrede, geluk en welstand.
De mensch die deze gevolgen overdenkt, denkt aanstonds zichzelf als beleedigde
partij wien deze gruwelen worden aangedaan.
Toch is om het zedelijk kwaad wijsgeerig te begrijpen een andere houding noodig.
Ook de goede handeling kan storende en schrikwekkende gevolgen hebben. Ik ben
niet gekomen om vrede te brengen maar het zwaard, staat in een der Evangeliën,
welke uitspraak beteekent dat de waarlijk goede bedoeling nochtans op verwoesting
kan uitloopen. De vaderlandsliefde, die bij velen voor een groote deugd geldt (l'amour
de la Patrie est le premier amour et le dernier amour apres l'amour de Dieu. Verlaine,
Bonheur), is oorzaak van groote rampen; elke bevordering is een achteruitzetting
van den ander die meende daartoe recht te hebben en kan grievend en beleedigend
zijn voor deze. De beheerder van het fortuintje eener (laat ons zeggen:) schamele
weduwe verkoopt uit goede voorzorg geldswaarden welker waardevermindering hij
voorziet, met dit gevolg dat een andere schamele weduwe ze in haar bezit krijgt en
wordt geruïneerd. Zoo kunnen we voortgaan. Niet uit gevolgen der handeling kan
zedelijk kwaad of goed gekend worden. De zedelijke waarde ligt in de beweegreden.
De destruktieve werking der handeling behoort niet tot de sfeer der zedelijkheid. Wij
moeten om het begrip van zedelijk kwaad te denken nadrukkelijk van haar afzien,
en niet het inwendige met het uitwendige
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verwisselen. Niet dat mijn gezindheid een handeling voortbrengt die de wereld in
jammeren dompelt telt mee. Alle groote streven heeft jammeren voortgebracht bij
de onmisbare tegenpartij en niet alleen bij deze. Niet de doodslag is het kwaad, leert
de bergrede, maar de haat, die bij den onstuimigen mensch deze handeling
voortbrengt, terwijl de bezadigde niet verder komt dan verwensching.
De beweegreden, die alleen derhalve in aanmerking komt bij het begrip van zedelijk
kwaad, dient ook weer onderscheiden te worden van het oogmerk. Het oogmerk, is
de bedoeling, waarmede een handeling geschiedt en ligt dus binnen de sfeer der ziel.
Meer dan de handeling drukt het oogmerk het zedelijke moment uit, dat achter de
handeling verborgen blijft. Wanneer de handelingen zelf geen maatstaf voor zedelijke
waardebepaling inhouden, dan doen de oogmerken dit beter. Wanneer ik weet met
welk oogmerk de verantwoordelijke ambtenaar zijn post heeft verlaten, of de vriend
tegen zijn vriend gelogen heeft, eerst dan kan ik beproeven zijn handeling te
beoordeelen. De oogmerken echter komen uitsluitend bij de handelingen te pas en
tellen niet mee voor een gezindheid, die zich in geen handelingen uit, zooals een
gure ontstemdheid, die in zichzelf mokt, geen oogmerken vestigt. Maar ook waar
wel oogmerken gelden, zijn deze toch weer afhankelijk van gezindheden, zoodat het
zedelijk kwaad niet in de oogmerken, maar in deze laatste ligt en daar zijn eigenlijke
zetel heeft. De vriend die tegen zijn vriend gelogen heeft, heeft het gedaan met het
oogmerk om van hem te profiteeren, of wel: om een gevaarlijken stap te voorkomen:
dat het oogmerk in beide gevallen verschillend is heeft zijn zedelijk
waarde-onderscheid hierin, dat de gezindheid in de twee gevallen een andere was.
Beweegreden is de gezindheid. Het is uit vriendschap of uit winzucht dat hij
handelde. Gezindheid is bewuste neiging. Het zijn de bewuste neigingen die in het
zedelijk bewustzijn als goed of kwaad beoordeeld worden. Ook
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al zijn de gezindheden niets opzichzelf bestaands, to h zijn zij voor het zedelijk
bewustzijn de eigenlijke zetel des kwaads. Het geweten dat ons beschuldigt dient bij
de aktueele gezindheid zijn aanklacht in; bij gezindheden, niet bij handeling, omdat
deze laatste ten deele volgt uit omstandigheden, ten deele slechts uit ons zelf en
omdat er kwade gezindheid bestaan kan, ook al volgen geen handelingen en al sticht
ze geen oogmerken.
Maar moge nu voor het zedelijk bewustzijn de zetel des kwaads in de gezindheden
liggen, en al blijven paedagogie, dagelijksche omgang en rechterlijk vonnis bij dit
inzicht stilhouden, zoodat zij den mensch naar zijn gezindheid schatten - het redelijk
onderzoek wordt voortgezet in de richting van hetgeen grond ook der gezindheden
is. In het dagelijksch leven spreekt men van ondeugden, die als positieve faktoren
der ziel voorkomen, en die men elkaar of zichzelf te verwijten heeft, en waarvan de
ziel moet worden bevrijd. Ondeugden zijn dan onzedelijke gezindheden: jaloezie,
hebzucht, onbetrouwbaarheid, luiheid, brooddronkenheid, haatdragendheid en veel
in dien trant, meer dan wij hier noemen kunnen. Men kan zichzelf op deze ondeugden
betrappen: zij zijn positieve toestanden, zooals vlekken op een tafellaken. Deze
ondeugden heeft een mensch, ook al gaan ze niet tot daden over. De eene mensch
heeft de gierigheid en de ander heeft de jaloezie, en sommige menschen hebben alle
ondeugden saam.
Ook al ware de ethische fiktie, dat ondeugden bestaande faktoren der ziel zijn voor
paedagogie en menschelijken omgang onmisbaar, dan toch zou de wijsgeerige
bezinning daaraan geen gelijk geven. De ziel is geen mozaiek, die uit onderscheidene
vakken is saamgevoegd, en waarvan sommige zwart zijn en andere wit, zooals een
tegelvloer. Zij is een organisch geheel, waarin niets afzonderlijks bestaat, dat zou
kunnen of moeten worden er uit gewerkt. Wat men iemands ondeugden noemt hangt
samen met zijn ‘deugden’. Geen van beide bestaan; maar er bestaan menschen.
Wanneer men van ondeugden
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en deugden spreekt als bestaande grootheden, worden ze gedacht buiten de
menschenziel als inhouden eener abstrakte wetgeving, die gebiedt en verbiedt. Deze
wetgeving wordt dan gedacht als een uitvaardiging Gods, omdat zij niet los in de
lucht kan hangen, nu ze niet als een vorm van menschelijke bewustwording wordt
begrepen. Er is dan een wil Gods, die geboden en verboden geeft en voor welken
dus de deugden en ondeugden bestaan. Maar zoo deze theologische fiktie vervalt,
vervalt ook die andere dat er ondeugden zijn, die wij kunnen hebben of niet-hebben.
Wat wel bestaat is: menschelijk zielsleven. Elk zielsleven bestaat op de wijze
zijner individualiteit d.i. volgens een bepaald schema, waarmee de onderscheidene
eigenschappen eens menschen overeenkomen en volgens hetwelk een zielsleven uit
een veelheid van werkingen is saamgesteld. Deze werkingen behooren saam in de
eenheid van het persoonschap. Zij zijn strevingen, waarmee de ziel in betrekking
treedt tot haar buitenwereld. Deze strevingen zijn tweeërlei: zij nemen op of weren
af, evenals het lichaamsleven bestanddeelen uit zijn buitenwereld opneemt en afweert.
Deze strevingen der ziel zijn geen naar buiten tredende handelingen, maar bewuste
neigingen en niet anders.
Zij nu zijn individueel gekleurd overeenkomstig het in ons aanwezige
persoonsschema, zoodat ze bij den een op andere wijze dan bij den ander tot uiting
komen. Bij den een is hard wat bij den ander teer is; bij den een gematigd wat in den
ander is vurig. De geaardheid der strevingen is in ieder door zijn persoonsnatuur
bepaald. Iedere mensch is een eigen kunstwerk der schepping en heeft een eigen
kader waarin zijn strevingen behooren. In ieder zijn de zielswerkingen op eigene
wijze tot een geheelen mensch gerangschikt. Het is niet mogelijk hierin onderscheid
te maken tusschen deugden en ondeugden, omdat deze onderscheiding uit een ander
gezichtspunt dan van de werkelijkheid der ziel volgt. De gelding der zedelijke
waardeering is
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met deze niet-mogelijkheid niet ontkend, gelijk ons blijken zal; maar zij valt anders
uit dan een vaststelling dat sommige werkingswijzen deugd en andere ondeugd zijn.
Tegen de opvatting van het zedelijk kwaad als bestaande (wel niet in handelingen,
maar toch wel) in bepaalde bewuste neigingen of gezindheden die ondeugden zijn
(opvatting van het zedelijk bewustzijn zelf bij zijn funktie van oordeelvelling) merken
wij dus op dat eens menschen zielsleven één is en niet uit heterogene faktoren bestaat,
waarvan sommige aannemelijk en andere onaannemelijk zijn. Er zijn geen bepaalde
ondeugden en het zedelijk kwaad bestaat niet in zulke: jaloezie, brooddronkenheid,
onoprechtheid, gierigheid enz. zijn niets bestaands. Ze zijn aanduidingen gegeven
door de (getroffene) tegenpartij, uit oogpunt van de uitwerking van zekere strevingen,
niet uit gezichtspunt van de eenheid des zielelevens zelf van den aldus beoordeelden
persoon; d.i. zij maken geen deel uit van de werkelijkheid der ziel.
Om de bewuste neigingen, die als ondeugden worden aangemerkt, te begrijpen,
moet ik ze niet bij een ander, maar in mijzelf denken; de jaloerschheid bijv. denken
als de mijne op dezelfde wijze waarop een psychologisch romanschrijver zich in zijn
dramatis figurae, en zijn dramatis figurae in zich overdenkt - niet om deze eigenschap
in mijzelf als een ondeugd te veroordeelen, als ware ik mijn eigen buitenstaander,
maar om haar te begrijpen in het verband van mijn zielsleven, d.i. uit datgene wat
de eenheid van mijn zielsleven uitmaakt: mijn levensdrang.
Willen wij verstaan wat in werkelijkheid onze gezindheden zijn, dan moeten wij
ze als werkingswijzen van den levensdrang begrijpen, d.i. uit een gezichtspunt
tegenovergesteld aan datgene waaruit ze als deugden of ondeugden gelden; nl. niet
van uit de gunstig of ongunstig getroffene anderen, (van buiten af), maar van binnen
uit. De gezindheden als strevingen zijn mijne uit den levensdrang gedifferentieerde
aandriften.
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Het blijkt alsdan dat wat uit tegengesteld gezichtspunt beoordeeld ondeugd was, van
uit eigen middelpunt gezien niets is dan de levensdrang zelf in zijn verbizonderingen,
werkingswijze van den levensdrang in ons. Slechts in betrekking tot een omgeving,
tot andere menschen, omstandigheden of voorwerpen buiten ons, en uit gezichtspunt
van deze beschouwd, kan van ondeugden gesproken worden. Niemand, in zichzelf
beschouwd, is jaloersch, onoprecht, haatdragend. Hij is wat hij is; hij is zijn
levensdrang. Niemand handelt uit jaloerschheid, d.i. om jaloersch te zijn, maar hij
handelt uit levensdrang, d.i. uit de noodzaak van zijn zielsbestaan, tot afweer of tot
aanneming van hetgeen met hem in betrekking komt. Wanneer een godsdienstige
spreuk verzekert: God ziet niet het uitwendige, maar hij ziet het hart aan, dan is de
beteekenis van dit woord niet dat voor Hem onze booze gezindheden zichtbaar zijn,
maar dat Hij den mensch begrijpt in de eenheid van zijn wezen, volgens het in hem
uitgedrukte schema van menschelijkheid, naar het innerlijk verband zijner
eigenschappen. D.i. de werkelijkheid van het zieleleven bestaat niet in eenige
bizonderheid of in een som van faktoren, maar in werkenden levensdrang, waartoe
alles behoort wat daarin aanwezig is. Levensdrang is onze impulsieve natuur.
Er is dus niets positiefs in den mensch, dat het zedelijk kwaad zou wezen. De
levensdrang is niets slechts of verwerpelijks, niets wat niet behoorde te zijn. Zonder
dezen, zonder onze impulsieve natuur zijn wij louter idee, d.i. mogelijkheid des
levens, aanleg tot leven, maar niet verwerkelijkte aanleg. Dat het kwaad niets
positiefbestaands is, is een waarheid van groote draagkracht. Wie een kwaad geachte
handeling ontleedt tot haar grond, en zijn levensdrang als haar grond ontdekt, heeft
metéén door zijn zedelijke veroordeeling heengeschoten en houdt haar niet vol. Er
is niets positiefs, dat als het kwade overblijft: geen tegenmacht tegen God als
metafysisch spooksel; geen macht in de wereld, de geschiedenis, de samenleving of
de natuur; er is
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ook in de menscheziel geen boos ‘beginsel’, zooals een onbezonnen psychologie zou
fantaseeren; er zijn niet booze beginselen, ondeugden, die het kwaad uitmaken. Van
de ouderwetsche hamartiologie blijft geen stuk heel.
Wij bedoelen met deze ontkenning van de realiteit des kwaads niet den mensch als
deugdheld te verheerlijken en met Rousseau te verzekeren dat wij van nature zedelijk
goed zijn. Omtrent den empirischen mensch wenschen wij geen al te gunstige
meeningen te koesteren. Wij weten zeer goed dat de god-in-ons zich verheft uit het
beest-in-ons en hebben genoeg opmerkingsgave om in de wereld het loeien, blaten,
sissen, kweelen, brullen, fluiten, grijnzen en grimaceeren van het beest te onderkennen.
Onze idealistische wijsbegeerte schrikt niet van het schrikwekkende dat het
menschelijk zielstooneel te zien geeft, doordat ze door dit alles heen het goddelijke
verstaat in zijn verkeering, welke verkeering dialektisch onmisbaar aan de
verwerkelijking logisch vóórgaat. Bovendien: wat wij van het kwade zeggen geldt
van het goede evenzoo. Er bestaan deugden evenmin als ondeugden. Het zieleleven
is levensdrang en de levensdrang is noch het kwade, noch het goede. Maar uit onze
ontkenning dier populaire moraal volgt wel een afwijzing der ethische verbeelding
die schapen van bokken scheidt. In de bekende evangelische gelijkenis wordt het
menschdom in twee groepen gesplitst: de zedelijk-goeden en de zedelijk-slechten.
In de Oudtestamentische psalmen stelt de dichter den vijand, als drager van het
kwaad, tegenover zich zelf als verongelijkten deugdzame; de dualistische metafysika
van het Parsisme denkt de goeden en de slechten in twee wereldlegers verdeeld. Alle
populaire romantiek boeit door de tegenstelling van de goede en de slechte menschen,
zooals ook in socialistische tendens-litteratuur de ‘heeren’ voor slechte onderdrukkers
en de ‘arbeiders’ voor edelen en deugzamen gelden. Wij hebben dit ethische gefabel
weerlegd door het begrip van den levensdrang,
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waarin alle neigingen, werking van dezelfde menschelijke psyche zijn, die niet kunnen
worden uit elkaar gehaald. Trouwens dat de goeden tegelijk slecht en de slechten
tegelijk goed zijn, bewijst de onhoudbaarheid van een schapen en bokkendualisme
- ook van een intern dualisme waarbij ons eigen zielsleven uit schapen en bokken,
goede en slechte beginselen zou zijn saamgesteld.
Zich in te denken dat het zedelijk kwaad niets werkelijk bestaands is in de ziel is
moeilijk slechts voor wie niet in het denken maar in de voorstelling leven en
dienovereenkomstig het kwaad zich voorstellen aan bizondere personen, die
geschiedenis of legende biedt: wreedaard, trouwelooze, verrader, wellusteling, praler
- men ziet ze als voor zijn oogen. Dionysius van Syrakuse, Nero, Alexander Borgia,
Galeazzo Maria Sforza...... Maar juist wat men ziet is niet de werkelijkheid. Deze
menschen van zichzelf uit doordacht, zoeken lust, diepe, verzadigende lust,
bevrediging. De levensdrang zoekt bevrediging en in gloeiende naturen zoekt hij een
gloeiende bevrediging; hij verbreekt oude banden om bevrediging te zoeken in nieuwe
(wat trouweloosheid is uit gezichtspunt van de oude). Wat luiheid of laksheid heet,
is de onwil van den levensdrang om zich te geven voor wat hem niet bevredigt, en
waar de buitenstaander den ander voor opvordert. Hoezeer de mensch de werkelijkheid
van het zielsleven in zijn gezindheden slechts uit innerlijk gezichtspunt begrijpen
kan, spreekt in Dantes gezegde, dat niemand God kan haten (Purgatorio XVII, 109):
in alle drijfveeren is het innerlijkste wezen een liefde, die als liefde des menschen
tot zichzelf tevens een liefde tot het Eerste Wezen is, daar dit is onze wezensgrond.
Zoo is de levensdrang in zijn kern een ideëele drang. Maar dit wordt slechts verstaan
van binnen uit.
Al is nu in de ziel geen positieve werkelijkheid, niets substantieels aan te wijzen, dat
het zedelijk kwaad zou zijn - toch is het begrip van zedelijk kwaad geen wanbegrip,
waarvoor in ons wijsgeerig woordenboek geen
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plaats moest zijn, doch een begrip van diepe beteekenis. Om te verstaan wat het
kwaad wel is, moet vooreerst het begrip van den levensdrang, waartoe wij de
gezindheden herleid hebben, op een andere wijze gedacht dan zooals wij deden; ten
tweede moet worden ingezien, dat het zedelijk kwaad slechts door en voor het zedelijk
bewustzijn bestaat en dus niet de werkelijkheid der ziel aangaat, maar een middel is
in de levensleiding - gelijk het zedelijk bewustzijn, de praktische rede, geen anderen
dienst heeft dan voor deze. Niet werkelijkheidskennis, konstitutief begrip, beoogt
zij, maar regulatief begrip en wegwijzing.
Wat het eerste aangaat: de levensdrang is van de gezindheden die zedelijk kwaad
heeten de gangmaker. Alle zijn zij maskers van deze. Zoowel mijn medelijden als
mijn toorn, mijn haat als mijn wanhoop zijn fysiognomische uitdrukking of grimas
van den levensdrang en niets anders. Is er zedelijk kwaad dan is hij dit kwade. Waarin
echter bestaat dit zedelijk kwaad zijn? Niet in eenige bizonderheid van aandrift waarin
zich de levensdrang uitdrukt, maar in zijn karakter van normeloosheid in het algemeen.
Levensdrang is impulsieve natuur, en het impulsieve is normeloos. (Theologisch
uitgedrukt bij Paulus, Rom. 8 : 7, het sarkisch bedenken onderwerpt zich niet aan
goddelijke wetgeving, en kan zich niet onderwerpen). Het is normeloos als de natuur,
waarin de steen weegt, de plant groeit, het dier verslindt. Het normelooze is natuur,
waarin zich de Idee ontkent. De natuur is on-geest, waarin de geest door een
toenemende ordening naar steeds hoogere vormen streeft, maar waarin hij zijn
tegen-stelling niet te boven komt. Haar werkkrachten zijn blind. Eerst in hooger
wereld dan het Natuurrijk, nl. in de wereld des zelfbewusten menschengeestes,
hervindt de Idee zichzelf. De mensch nu is ter halve gestalte nog in de natuur
gedompeld, al is hij ter helfte uit haar omhoog gericht. Hij is met haar verbonden en
heeft deel aan haar werkkracht. Het menschelijk zielsbestaan is ten deele natuur,
dier-
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verwant, door instinktieve aandriften geleefd, in blinde drangen bestaande.
De levensdrang als natuurverwantschap is impulsieve natuur, normeloosheid. Het
zedelijk kwaad bestaat in niets anders dan in deze natuurverwantschap der ziel in
het algemeen. Eckart spreekt van kreatuurlijkheid en bedoelt hetzelfde. Tot Keizer
Constantijn zeide de Mysteriën-priester Aedesius: ‘zoodra gij aan deze mysteriën
deelneemt zult gij schaamte gevoelen dat gij maar als mensch geboren zijt’. Dit
schaamtegevoel beteekent de alsnog ongelouterde natuurverwantschap. De
erfzondeleer van het Christelijk dogme bedoelt niets anders doch heeft haar bedoeling
in de leer der erfschuld, d.i. eener erfelijke strafwaardigheid, misverstaan.
Is de impulsieve natuurlijkheid als zoodanig het zedelijk kwaad, dan is zij dit niet
in haar onderscheiding tot bizondere gezindheden, zoodat sommige het goed en
andere het kwaad zouden zijn. Het is voorgekomen dat een man na inbraak en moord
op een alleenwonende vrouw en na de berooving gedaan en het huis verlaten te
hebben, terugkeerde om een vogeltje te redden dat anders in zijn kooi zou verhongerd
zijn. Deze laatste handeling wijst niet op een goede, zooals de eerste op een slechte
gezindheid wijst. De levensdrang die in zijn onvergeestelijkten staat het zedelijk
kwaad is, handelt chaotisch en brengt onderscheiden gezindheden voort. Hij is Idee
die zich ontkent, en in de algemeenheid dezer negativiteit ligt de natuurverwantschap
die in het zedelijk bewustzijn als zedelijk kwaad veroordeeld wordt. De
ongeïdealiseerde levensdrang is wat Kant noemt het radikaal-booze. Maar Kant
achtte het radikale der boosheid een mysterie: voor ons, meent hij, is er geen
begrijpelijke grond, waaruit het kwaad zou ontstaan zijn, toch is de mensch daarmee
behept, zoodat een onbekende achtergrond daarvoor bestaan moet. Deze opvatting
riekt nog wat naar de slang van het Paradijs. Voor Kant's ‘mysterie’ lezen wij: de
zelf-ontkenning der Idee. Daarin is plaats voor alle duisterheid, blindheid e{inn}
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chaotiek (Idee zie zich ontkent, Licht dat zich verdonkert!). Mysterie, zoo men wil,
maar niet zooals Kant van mysterie spreekt als van een raadsel. Raadsels hebben
geen diepte.
De impulsiviteit van den levensdrang is chaos, ongeest, woest-en-ledig; niet-zijn
der Idee. De levensdrang als normelooze impulsiviteit is het Niemand, zooals de
mislukte Peer Gynt tot zijn grafschrift wenscht: hier ligt niemand begraven;
negativiteit, zooals Spinoza het wezen der passie noemt (Eth. III. 3. Opm.).
De mensch is in de natuur geboren om haar te overwinnen. Dit deelgenootschap der
natuur is het zedelijk kwaad, slechts omdat de zin van het leven in de vergeestelijking
ligt, slechts voor het zedelijk bewustzijn, als waaraan de taak van de vergeestelijking
van het streven is toevertrouwd. De Idee sticht in ons het geestesrijk, en het zou niet
in ons gesticht zijn, zoo het niet door ons gesticht werd; want ook wij zijn de Idee.
Het zedelijk bewustzijn neemt aandeel aan deze stichting.
Maar om de wille van onze taak wordt onze gelijkmaking met de natuur als het
niet-behoorende veroordeeld. Daarin is de eenheid met onzen grond verzaakt; de
mensch alsdan voelt zich levensdrang, natuur, verstaat niet dat hij is Idee. Hij is het
sjibbolet vergeten dat tot zijn ware wezen toegang geeft, en lijdt de zedelijke pijn
van een tekort aan idealiteit. Hij gevoelt het ledig, de inaniteit van het ongeestelijke.
De feitelijke gezindheden nu hebben geen kwaad op zichzelf. Ondeugden bestaan
niet; maar de gezindheden zijn teeken van de onvergeestelijktheid van den
levensdrang; zij zijn de Idee die zich tegenstelt. In de gezindheden beleeft de
levensdrang zijn tweeledige gedaante van streven en tegenstreven, belustheid en
afkeer. Zijn vier hoofdfiguren zijn genotzucht, hebzucht, heerschzucht, eerzucht.
Deze zijn zoowel positief strevend als negatief afwerend. Maar zij zijn niets bizonders,
doch de levensdrang zelf. In het streven is het de gretigheid
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naar het uiterlijk voorwerp, waardoor wij de eenheid met onszelf (eenheid met de
Idee) verzaken. Aldus Plato's tyran in het 8ste en 9de boek van den staat. Dit is de
Lucifer-gezindheid der overmaat, die in het enkele het geheel zijns wezens verzaakt
en met begeerte, machtswil of trots vervuld is. Het tegenstreven is de
Mefisto-gezindheid, tegen het objekt, de ironische, afbrekende, liefdelooze, gezindheid
des isolements, waarin de mensch het ervaarbaar ik d.i. zijn levensdrang losmaakt
van de Idee, waarin hij met allen is verbonden.
Er is geen geestelijk leven dat niet overwinning ware. Het geestelijk leven sluit in
een tegengestelde, waarover wordt getriomfeerd. Wij hebben in onszelf datgene
waarover wij triomfeeren, en zoo wij het niet hadden, ware geen geestesleven
mogelijk.
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Dreigt er graangebrek in de Vereenigde Staten?
Door H. Zondervan.
‘Geef ons heden ons dagelijksch brood’ is een eenvoudig gebed, dat echter in zijn
eenvoud een diepen zin heeft. Zoowel figuurlijk als letterlijk opgevat, is de beteekenis
van het ‘dagelijksch brood’ in de jaren, die achter ons liggen, in alle landen van
Europa maar al te duidelijk gebleken en dit geldt heden ten dage nog van menig land
b.v. Duitschland en Rusland. Welke rol de broodvoorziening in den Wereldoorlog
zelf heeft gespeeld, hoe zij evenzeer noodig was om in de langjarige worsteling te
zegevieren als de verschaffing van geschut en munitie en hoe dan ook de Geallieerden
al het mogelijke hebben gedaan om de wegen ter zee naar de graan leverende landen
open te houden, is zoo algemeen bekend, dat het hier niet nader besproken behoeft
te worden. De hoofdleverancier, zoowel voor de Gealliëerden als voor de neutrale
staten, waren de Vereenigde Staten van Noord-Amerika, gewoonlijk kortweg de
Unie geheeten, terwijl vóór den oorlog zij samen met Rusland er voornamelijk voor
zorgden, dat West-Europa geen gebrek aan broodkoren behoefde te lijden. Rusland
is als uitvoerland van beteekenis voorloopig uitgeschakeld en zal bij de daar
heerschende toestanden nog wel gedurende
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vele jaren niet in staat zijn de vroegere plaats weer in te nemen. Zoo zou op de
Vereenigde Staten voortaan in nog hoogere mate dan voorheen de taak rusten, om
het te kort aan graan in West-Europa aan te vullen. De vraag dient echter gesteld te
worden, of zij daartoe in staat zullen zijn? en het antwoord hierop moet ontkennend
luiden. Zelfs bestaat, zoowel in als buiten de Unie, de gerechtvaardigde vrees, dat
deze binnen afzienbaren tijd in het geheel niet meer onder de broodleveranciers zal
meetellen, ja zelf na verloop van nog slechts weinig jaren door graangebrek bedreigd
zal worden.
Op het eerste gezicht lijkt deze uitspraak bevreemdend, daar de Vereenigde Staten
tot dusver als het graanland bij uitnemendheid hebben gegolden, hier zulk een
geweldige, zich steeds uitbreidende oppervlakte voor landbouw, speciaal voor maïsen tarwebouw, in gebruik is genomen en daarvan jaarlijks reusachtige oogsten
verkregen worden. Nochtans zal een nadere beschouwing van de economische
verhoudingen en vooral van de toestanden op landbouwgebied in de Unie ieder
onpartijdig beoordeelaar tot de conclusie brengen, waartoe niemand minder dan de
secretaris van het ministerie van Landbouw in de Unie komt, als hij in het ‘Yearbook
of the United States Department of Agriculture 1921’ blz. 159 (Washington 1922)
zegt: ‘In comparatively a few years, if present trends continue, we shall be eating
alle that we produce’. Met het oog op het belang dat dit vraagstuk zoowel voor Europa
in het algemeen als voor Nederland in het bijzonder heeft, is het zeker gewenscht
tijdig de aandacht er op te vestigen en met zijn mogelijke gevolgen rekening te
houden.
De voorwaarden van het landbouwbedrijf in de Unie zijn steeds bijzonder gunstig
geweest, n.l. een onmetelijke oppervlakte vruchtbaar land, die jarenlang bewerkt kon
worden zonder bemesting, als de bodem slechts van tijd tot tijd diep omgeploegd
werd, verder een gunstig klimaat en in de derde plaats een dun gezaaide bevolking.
Zoo lang als de Unie een Britsche kolonie
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was (tot 1776) vormde de landbouw dan ook bijna het eenige middel van bestaan,
want in 1790 hield zich 95 % der bevolking met dit bedrijf bezig en leefde slechts
3,3 % der inwoners in plaatsen met 8000 of meer inwoners. Reeds toen leverde de
landbouw dan ook belangrijke produkten voor den uitvoer, vooral tabak, tarwe en
maïs, voornamelijk bestemd voor Engeland en Britsch West-Indië. De bebouwde
oppervlakte werd toen op 800000 H.A., de waarde van den uitvoer op 16 millioen
dollar geschat. Na het gelukkige einde van den onafhankelijkheidsoorlog begon de
Unie zich weldra sterk uit te breiden en nam haar bevolkingscijfer aanvankelijk
langzaam, later snel toe. De landbouw bleef ook thans nog meer dan een halve eeuw
het hoofdbedrijf; alleen kwamen er andere en wel plantageprodukten bij, vooral
katoen en verder suiker, rijst en indigo. Later verminderde het overwicht van den
landbouw wel doordat andere middelen van bestaan zich hoe langer hoe krachtiger
ontwikkelden, n.l. mijnbouw, nijverheid en handel; maar van den anderen kant werd
de landbouw juist sterk gesteund door den reusachtigen vooruitgang van nijverheid
en verkeer. Door goede verkeerswegen kon hij zich snel over alle daartoe geschikte
deelen van den staat uitbreiden en op vlug vervoer der produkten rekenen, de
nijverheid van haar kant leverde tal van werktuigen, die eerst de ontzaggelijke
uitbreiding van het landbouwbedrijf mogelijk maakten. Daarbij werd het gebruik
van machines bevorderd door de eigenschap der farmers, evenals van den Amerikaan
in het algemeen, om niet aan het oude te hechten, maar zich steeds zoo snel mogelijk
van de nieuwste en beste machines en methoden te bedienen. Laten wij slechts aan
een paar uitvindingen herinneren, n.l. die der katoenmachine in 1793 door Eli
Whitney, een jong huisonderwijzer, die zelf niet veel pleizier van het werk beleefde,
maar door zijn uitvinding het geheele economische en sociale leven in de zuidelijke
staten der Unie wijzigde, doordat van nu af aan hier de katoenteelt de spil werd,
waarom het
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geheele leven, ook het politieke leven, draaide. Voor één categorie van menschen
had zijn uitvinding treurige gevolgen, n.l. voor de Negers, want de slavernij werd
daardoor een onmisbare schakel in de economische verhoudingen en nam tot haar
afschaffing in 1863 steeds grootere afmetingen aan. Even belangrijk maar
onvoorwaardelijk zegenrijker was de uitvinding der oogstmachine voor de nieuw
gekoloniseerde streken in het Westen. In 1831 slaagde Mac Cormic met zijn ‘reaper’
en in 1860 verklaarde de toenmalige staatssecretaris Seward, dat deze uitvinding het
inkomen van het land met minstens 55 mill. doll. per jaar had doen toenemen en de
lijn der beschaving jaarlijks 30 mijlen verder westwaarts verplaatste.
Toen na 1840 in verschillende landen van West-Europa de oogst mislukte, trad
de Unie voor het eerst op als groote graanleverancier. In 1776 werd, zooals gezegd,
de bebouwde oppervlakte op 800000 H.A. geschat, in 1850 bevonden zich reeds 117
mill. H.A. land in het bezit van farmers, waarvan ruim 45 mill. voor
landbouwdoeleinden in gebruik waren genomen. En naarmate de immigranten in de
tweede helft der vorige eeuw in talrijke scharen steeds verder westwaarts trokken,
gebruik makende van het zich snel uitbreidende spoorwegnet, in dezelfde mate
maakten de eindelooze grasvlakten der prairieën plaats voor golvende korenakkers.
Enkele cijfers kunnen dit nader toelichten, want zooals Goethe ergens opmerkt:
‘Zahlen regieren die Welt nicht, sie zeigen aber, wie sie regiert wird’. Sedert 1866
bestaan in de Unie nauwkeurige statistieke gegevens op landbouwgebied, die jaarlijks
gepubliceerd worden in het Jaarboek van het Departement v. Landbouw. Uit het
laatst verschenen deel blijkt b.v. dat in 1920 in de Unie het aantal farms 6448343,
dat der personen bij het landbouwbedrijf werkzaam 12800000 bedroeg, dat de waarde
van het bezit van land met gebouwen er op, vee, machines enz. op 77924 mill. doll.,
de waarde van den oogst en de opbrengst van de veeteeltprodukten
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op 18263 mill. doll. berekend werd. De oppervlakte van het ‘farmland’, d.i. alle
grond, die de landbouwers bezitten, was 382,4 mill. H.A. in 1920, van het ‘improved
land’, d.i. de grond, die voor landbouw is gereed gemaakt, 201,2 mill. H.A. of 52,6
% van het farmland. De beteekenis van de machine bij den landbouw kan eenigszins
uit het volgend staatje blijken. De waarde van alle in gebruik zijnde
landbouwwerktuigen en -machines had een waarde van (in mill. doll.) in:
1860

246

1880

406

1900

750

1910

1265

1920

3595

Van dit bedrag komt ongeveer de helft op rekening van de landstreken met
overwegend graan- en hooibouw. De hooge vlucht van den landbouw sedert 1866
is dan ook voor een niet gering deel aan het gebruik van machines toe te schrijven.
Steeds werden nieuwe machines uitgevonden, voortdurend grootere en betere, zoodat
ten slotte de farmer bij elk onderdeel van zijn bedrijf de keuze had tusschen vele
soorten. Moet hij zich b.v. een ploeg aanschaffen, dan kan hij uit een groote
verscheidenheid van soorten die kiezen, welke het meest geschikt is voor de soort
van grond, die hij moet bewerken en den toestand, waarin zich de grond op dit
oogenblik bevindt. Hetzelfde geldt van de zaai-, wied-, oogstmachines enz.
Omgekeerd was het groote succes van den landbouw weer een prikkel tot nieuwe
uitvindingen, alsmede tot voortdurende uitbreiding en verbetering van het
transportwezen.
Als men de uitbreiding van het bouwland aan de hand der sedert 1866 beschikbare
cijfers nagaat, dan verdient vooral een, niet slechts voor de Unie, maar indirect
evenzeer voor Europa gewichtig feit de aandacht, n.l. dat van 1870-1900 het farmland
gemiddeld per jaar met 15 mill. acre (1 acre = 0,4 H.A.) toenam, van 1900-1910
daarentegen slechts met 4 mill. en zelfs
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van 1910-1920 slechts met 6,2 mill. per jaar, en dat terwijl tijdens den Wereldoorlog
de landbouw in de Unie zoo sterk mogelijk werd uitgebreid. Hieruit volgt, dat de
snelle uitbreiding van den landbouw naar alle richtingen en vooral ook de trek naar
het Westen, die voor de 19de eeuw in de Unie zoo kenmerkend is, in onze eeuw tot
stilstand is gekomen. Dit beteekent echter, dat het ontwikkelingsproces der Unie op
landbouwgebied meer en meer het oogenblik nadert, waarop vooreerst de landbouw
er in gemiddeld goede oogstjaren alleen in staat zal zijn te voorzien in de behoeften
van het land zelf aan voedingsmiddelen en grondstoffen, en in de tweede plaats dat
de stijging der opbrengst van deze artikelen meer en meer achterblijft bij den groei
der bevolking. Enkele cijfers kunnen doen zien, hoe zich dit proces hoe langer hoe
duidelijker afteekent. In de periode 1900-1910 nam de oppervlakte van het farmland
met 4,8 %, van het improved land met 15,4 %, het aantal farms met 10,9 % en de
landbouwende bevolking met 11,2 % toe; daarentegen steeg het totale bevolkingscijfer
met 21 %, dat der stedenbevolking zelfs met 34,8 %. De steeds toenemende prijs
van het graanland (per acre steeg de prijs in de jaren 1900-1910 van 15,57 doll. op
34,40 doll. d.i. met 108 %, van 1910-1920 op 57,4 doll. of met 77 %) en de
onmogelijkheid voor velen om bouwland te krijgen, hadden ten gevolge, dat een
steeds grooter deel der bevolking, dat tot dusver bij den landbouw werkzaam was,
een ander middel van bestaan zocht. Uit de officiëele statistieken, zooals de Census
of the United States en het Statistical Abstract of the United States, blijkt duidelijk,
dat reeds sedert 1880 zoowel de stadsbevolking als die, welke van nijverheid en
mijnbouw leeft, veel sneller aangroeit dan de plattelandsbevolking. Zooals o.a. door
Böhler en Wehberg (‘Der Wirtschaftskrieg’, dl. V blz. 5 vv., Jena 1919) uitvoerig
wordt aangetoond, leefde in 1910 reeds bijna de helft der bevolking (46,3 %) in de
steden en waren bij mijnbouw en nijverheid bijna evenveel personen
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werkzaam als bij den landbouw (resp. 30,4 en 33,2%); in 1920 bedroeg het aantal
stadsbewoners reeds 54, dat der plattelandsbewoners slechts 51 millioen en waren
bij mijnbouw en nijverheid 33%, bij den landbouw nog slechts 28% der totale
bevolking werkzaam (Yearbook 1921, blz. 502 en 503).
Wel vormen de Vereenigde Staten op het oogenblik nog een landbouwstaat van
den eersten rang, maar - zooals aanstonds nog nader zal blijken - de uitvoer van
granen gaat, absoluut zoowel als relatief, steeds meer achteruit en in de toekomst zal
men dan ook geen groote verwachtingen meer mogen koesteren van de hulp, die de
Unie als leverancier van broodkoren aan een gebreklijdend Europa zou kunnen
verkenen. Al het land, dat als bouwland geschikt is, is op het oogenblik in de Unie
onder de ploeg. Nu zijn er nog groote terreinen voor landbouw geschikt te maken,
vooral door irrigatie, ten deele ook wel door de bekende drij-farming methode en
Reiche zegt dan ook in zijn dissertatie ‘Besiedelung und Anbau im Pazifischen
Nordwesten der Vereinigten Staaten’ (Halle 1912), dat de uitbreiding van den
landbouw hier ‘mehr eine Wasserfrage als eine Landfrage’ is. In de publicatie van
het Census Bureau over 1920 wordt de oppervlakte, die voor landbouw of veeteelt
nog geschikt te maken is, op niet minder dan 300 mill. acres gesteld, mits, voegt het
bericht er aan toe, de kosten van drainage, irrigatie, rooiing van bosschen, transport
enz. enz. behoorlijk gedekt worden door de prijzen der landbouwgewassen. En dit
juist is op het oogenblik beslist niet het geval, al is de toestand in de laatste paar jaren
aanmerkelijk verbeterd; want de door de farmers ontvangen waarde voor den oogst
bedroeg in 1921 slechts 5629, in 1922: 7450 en in 1923 reeds 8322 millioen doll.
Toch bestaat er nog altijd, zooals in het Jaarboek over 1922 uitvoerig wordt
aangetoond, een groote, voor de landbouwers ongunstige wanverhouding tusschen
de prijzen der produkten, die de landbouwer verkoopt en die, welke hij moet koopen.
De hoofd-
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oorzaken daarvan zijn de hooge loonen bij de nijverheid en de hooge transportkosten.
Verder moet er rekening mee gehouden worden, dat als terreinen voor landbouw
geschikt gemaakt zijn, zij nog lang niet altijd voldoen aan de eischen van het gewas,
dat men er, b.v. met het oog op den marktprijs, op zou willen verbouwen, en eindelijk
dat de ligging der gronden ten opzichte der verkeerswegen, vooral heden ten dage,
nu de transportkosten zoo hoog zijn, een zaak van overwegend belang is. De regeering
der Unie geeft zich in de laatste jaren zeer veel moeite om den landbouw te steunen
en de bebouwde oppervlakte uit te breiden. Zoo verscheen vanwege het
Amerikaansche ministerie van Landbouw in April 1923 een brochure ‘Farm lands
available for Settlement’, waarin een overzicht wordt gegeven van de uitgestrektheid
van den voor landbouwdoeleinden nog beschikbaren grond en van de voorwaarden,
waarop gegadigden stukken daarvan kunnen verkrijgen. Uit dit overzicht blijkt, dat
het grootste gedeelte van deze landerijen ten W. der Mississippi liggen, doorgaans
ver verwijderd van de groote verkeerswegen. Deze zijn gratis verkrijgbaar, maar
verkeeren in zulk een toestand, dat er eerst na vele jaren van stoeren arbeid en na het
doen van groote uitgaven voordeel van te trekken valt. Andere stukken liggen deels
ten W., deels ten O. der Mississippi, vooral bij de Groote meren, dus heel wat
gunstiger met het oog op het transport. Deze grond kost van 10 tot 50 doll. per acre
en vereischt, alvorens hij in een toestand verkeert, dat er gezaaid kan worden, een
uitgave van 10 tot 200 doll. per acre. Daarenboven zijnde voorwaarden, waarop men
staatsgrond kan koopen, zeer gecompliceerd en in de onderscheiden staten der Unie
zeer uiteenloopend. Als men nu verder weet, dat de gemiddelde waarde van den
oogst nog nooit zóó hoog is geweest als in het jaar 1919 en toen toch nog slechts
35¾ doll. per acre bedroeg (tegen 23 doll. in 1920 en 14½ doll. in 1921), als men
verder bedenkt hoe hoog tegenwoordig in de Unie de loonen en de
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transportkosten zijn, is het zeker te begrijpen, dat de Deensche regeering aan haar
onderdanen, die voornemens zijn naar de Nieuwe Wereld te emigreeren, sterk heeft
afgeraden dergelijke gronden te koopen.
Van de in de Unie verbouwde granen spelen twee slechts een rol van beteekenis,
ook in verband met de behoeften van Europa, n.l. maïs en tarwe.
Maïs is een echt Amerikaansche graansoort, waarvan het oorspronkelijke vaderland
in Mexico of Centraal-Amerika is te zoeken en dat in Europa eerst na de ontdekking
der Nieuwe Wereld bekend is geworden. Zij ontbreekt in geen der 48 staten der Unie,
maar wordt het meest verbouwd in de streek van de Ohio tot aan gene zijde der
Missisippi. Bovenaan staat de staat Iowa, die in 1919 bijna l/7 van den geheelen
kolossalen maïsoogst leverde; dan volgen Illinois, Nebraska, Missouri, Kansas,
Indiana en Ohio. Maïs heeft op de andere graansoorten voor, dat het gemakkelijker
te kweeken is op pas in cultuur gebrachte gronden; daarbij levert elke verbetering
van den grond of van de grondbewerking rijkere oogsten op. Wijl daarenboven de
oogsttijd langer is, vormt maïs bij uitnemendheid het voedsel voor den pionier en
diens vee en is deze graansoort in staat hem te voeden, terwijl hij nieuwe akkers
verovert op het oerwoud of andere woeste terreinen. Bij ons is maïs zoo goed als
uitsluitend als dierlijk voedsel bekend en daartoe - wij behoeven slechts aan pluimvee
en varkens te denken - bijna onmisbaar geworden, zooals de Wereldoorlog geleerd
heeft. In Amerika daarentegen speelt het ook als menschelijk voedsel een groote rol
en vormt het de voornaamste graansoort, die dan ook den naam ‘corn’ (koren) draagt.
Het gebruik voor mensch en dier is er zóó groot, dat hoewel maïs van alle granen
verreweg de grootste oppervlakte beslaat, de grootste oogst levert en eenige millioenen
boeren een bestaan verschaft, de uitvoer ervan toch betrekkelijk zeer gering is,
daarenboven van jaar tot jaar geringer wordt.
De zeven zoo even genoemde staten heeten de ‘corn-
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surplus states’, omdat zij de eenige zijn, welke meer produceeren dan consumeeren.
Hoewel slechts 18% hunner oppervlakte met maïs beplant is, leveren zij toch 58%
van den totalen oogst. Volgens autoriteiten als Bowman en Crosley schijnen de
Vereenigde Staten hun hoogtepunt als maïsproducenten bereikt, zoo niet overschreden
te hebben, zooals ook uit de oogstcijfers blijkt. Afgezien van een enkel, bijzonder
gunstig jaar, is de oogst in de laatste 20 jaren niet gestegen en schommelde deze
tusschen 2500 en 2700 mill. bushel (à 25,4 Kg.), bij een wereldproductie van
3500-4000 mill. bush. Nu en dan was in de Unie het oogstcijfer hooger, steeg in 1917
tot 3000, in 1920 zelfs tot 3200 mill. Bush.; maar hierop heeft de oorlog en zijn
nawerking een bijzonderen invloed uitgeoefend. Terwijl dus in het algemeen de
opbrengst weinig toenam, is de met maïs beplante oppervlakte sterk gestegen, b.v.
van 37 mill. acres in 1875 tot 95 mill. in 1900 en 103 mill. in 1921. De waarde van
den oogst bedroeg in 1866: 411,5 mill. doll., in 1909: 1652, in 1919 zelfs 4000 mill.
doll. In vergelijking met deze cijfers beteekent de maïsteelt in andere landen slechts
weinig, b.v. in het land dat, wat opbrengst betreft, onmiddellijk op de Unie volgt,
n.l. Oostenrijk-Hongarije, in 1913 slechts 232 mill., in Argentinië in 1921: 230 mill.
bush. Laatstgenoemd land is ook het eenige, dat een aanzienlijken uitvoer heeft, n.l.
in 1919: 97 mill. bush. of 42% van den oogst. In de Unie daarentegen heeft de uitvoer
sedert 1907 nooit meer bedragen dan 3% van den oogst, in de periode 1911-1920
slechts 1,5%. En dat terwijl de Unie meer dan 75% van den Wereldoogst heeft! Niet
alleen dat de Unie zoo weinig uitvoert, het grootste deel der maïs verlaat zelfs de
boerderij niet, waar zij gekweekt wordt, tenzij in den vorm van een tweede produkt.
De meeste farmers vinden het n.l. voordeeliger het grootste deel van den maïsoogst
in vleesch of spek om te zetten. Daartoe koopen zij driejarige runderenof schapen,
die in de westelijke staten in menigte gefokt worden, voeden deze in den
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winter met maïs of ‘stover’, d.w.z. de stengels ontdaan van de kolven en bladeren,
waarna de dieren in het voorjaar ‘finished off’ worden met maïs of groenvoeder, om
ze vervolgens in Juni of Juli op de groote veemarkten te Chicago en elders te
verkoopen. Ongeveer 15% van den oogst wordt daartoe gebruikt, 20% dient als
paardenvoer en 40% tot het vetmesten van varkens. Voegt men daarbij nog het voeder
voor het pluimvee dan komt men op 85% als dierlijk voedsel. Ook het gebruik als
groenvoer voor het vee is zeer groot. Verder wordt een gedeelte van het gewas onrijp
als groente genuttigd, een deel van het rijpe graan wordt gemalen voor eigen huiselijk
gebruik en slechts de geringe hoeveelheid, welke dan nog overblijft, wordt verkocht.
Het is dus duidelijk, dat de uitvoer in den vorm van graan geheel onbeduidend moet
zijn en bij toenemende bevolking en uitbreiding van den veeteelt ten koste van den
tarwebouw, waartoe tegenwoordig de neiging bestaat, steeds geringer zal worden.
Op maïs volgt in beteekenis tarwe en reeds lang is de Unie bekend als het tarweland
bij uitnemendheid. Zij wordt hoofdzakelijk verbouwd in de landstreken, ten N. der
maïsgebieden gelegen, en hier is in sommige streken de tarwebouw haast de eenige
bron van inkomsten der landbouwers. Ongeveer ⅓ van alle farmers of ruim 2 millioen
kweeken tarwe, in sommige staten zijn meer dan 50%, in een groot gebied zelfs meer
dan 80% der landbouwers betrokken bij den tarwebouw. Evenals bij de maïs, staan
weer de staten Iowa en Illinois op de eerste plaats, dan volgen Indiana, Ohio, Missouri,
Minesota, Nebraska en Texas. Daar hier in vele streken meer dan 50% van het
bouwland met tarwe bezaaid is, ligt het voor de hand, dat het resultaat van den oogst
er niet alleen voor de landbouwers, maar evenzeer voor de overige bewoners dier
streken van het grootste belang is. Als handelsartikel speelt het in de Unie een groote
rol, volgt n.l. onmiddellijk op katoen.
Betrekkelijk laat, n.l. eerst in 1728, werd in de Unie
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met tarwebouw op grootere schaal begonnen en eerst na 1870 trad zij als leverancier
van W. Europa sterk op den voorgrond. Na dit jaar werden, dank zij den snellen
spoorwegbouw, steeds grootere landstreken ten W. der Mississippi voor den
graanbouw ontsloten, zonder bemesting werden jaren lang rijke oogsten verkregen
en de toepassing van machines op groote schaal maakte de bebouwing van reusachtige
terreinen met behulp van weinig menschelijke werkkrachten mogelijk. De toenmaals
hooge graanprijzen moedigden de teelt aan en het steeds toenemend kapitaal en
crediet, dat de Nieuwe Wereld uit Europa kreeg, maakte den opzet van nieuwe, ten
deele reusachtig groote ondernemingen mogelijk. Daarbij waren de behoeften van
het land zelf met zijn nog dun gezaaide bevolking gering en juist in dien tijd nam de
stoomvaart van Europa op Amerika een hooge vlucht. Er ontstonden telkens nieuwe
stoomvaartlijnen en de onderlinge concurrentie had lage vrachtprijzen ten gevolge.
Wat zulks voor den uitvoer beteekende kan men gemakkelijk nagaan, als men b.v.
weet dat in 1872 een ton (= 1000 Kg.) tarwe aan vracht van Chicago naar Liverpool
39,1 gld., in 1900 slechts 9,6 gld. kostte. Welke gevolgen de overstelping van de
Europeesche markt met Amerikaansch graan voor den landbouwer in W. Europa
had, is bekend genoeg, n.l. de ernstige landbouwcrisis in 1873 en volgende jaren,
die ook in ons land zoo geducht gevoeld werd en hier, evenzeer als elders in W.
Europa, den tarwebouw sterk deed achteruit gaan. In de Unie steeg daarentegen de
uitvoer in de periode 1870-1900 van jaar tot jaar, om daarna te dalen tot in 1914,
waarna de behoefte der Gealliëerden weer een geweldige stijging tengevolge had.
Evenwel was in verhouding tot den totalen oogst ook in de oorlogsjaren de uitvoer
niet grooter dan b.v. in de periode 1880-1890.
Het overwicht der Unie als tarweleverancier heeft zoowat een halve eeuw geduurd,
maar het schijnt, dat thans het einde daarvan nabij is. De beste gronden
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voor graanbouw zijn reeds lang in bezit genomen en wij hebben reeds gezien, hoe
nog wel millioenen hectaren grond braak liggen, maar dat het niet gemakkelijk of
zelfs mogelijk zal zijn deze op groote schaal in gebruik te nemen bij den
tegenwoordigen prijs der landbouwgewassen. En zelfs afgezien daarvan stemmen
alle kenners van de geografisch-economische toestanden der Unie hierin overeen,
dat het niet mogelijk zal zijn nog zooveel grond voor landbouwdoeleinden geschikt
te maken, dat de Unie op den duur zou kunnen voorzien, behalve in haar eigen sterk
aangroeiende behoeften, ook nog in die van W. Europa. Dit kan ook uit de officiëele
cijfers der landbouwstatistiek blijken. De met tarwe bezette oppervlakte steeg van
20,4 mill. acres in 1866 tot bijna 50 mill. in 1901, maar was daarna geen enkel jaar
grooter, meestal kleiner tot 1913, toen het cijfer van 50 mill. overschreden werd.
Wel deed de oorlog en de daarmee samenhangende buitensporig hooge graanprijzen
de oppervlakte sterk toenemen, zelfs tot ruim 75 mill. acres in 1919, maar de terugslag
is niet uitgebleven en reeds het volgend jaar waren 14,5 mill. acres minder met tarwe
bezaaid. De opbrengst steeg van 244,6 mill. bushel in 1866 tot 748 mill. in 1901 en
eerst door den oorlog werd dit cijfer sterk overschreden, steeg in 1919 tot bijna 968
mill. Nog geweldiger was de stijging van de waarde van den oogst. Bedroeg deze in
1866: 258 mill. doll., in 1901 was het 490 mill. of bijna het dubbele en in 1919 bijna
het tienvoudige n.l. ruim 2000 millioen doll. Deze cijfers zijn wel verbluffend groot,
maar daartegenover staat, dat de opbrengst per eenheid (acre) met 12,7 bushel in
1921 niet veel hooger was dan in 1866 met 11,9 bushel. En hoe staat het met den
uitvoer van tarwe? Deze nam gestadig toe tot 1895, toen bijna 35% van den oogst
werden uitgevoerd, om daarna te dalen tot 33,90 % in de periode 1896-1900, tot
26,71% in de periode 1901-1905, 17,59% in de periode 1906-1910 en 15,90 % in
de periode 1911-1914. Dit is deels een gevolg van de sterke ver-
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meerdering der bevolking van 50 mill. in 1880 tot 106 mill. in 1920, deels van het
grooter gebruik per hoofd, zoowel als voedsel als in vele takken van nijverheid. Wel
hebben in de oorlogsjaren het patriotisme en de hooge graanprijzen geleid tot een
uitbreiding van den tarweteelt, die in strijd was met de gezonde beginselen van den
akkerbouw en van een verstandige akkerbouw-economie; maar als wij deze jaren
buiten beschouwing laten, dan blijkt, dat de bevolking sneller aangroeit dan de
tarweoogst en dat de Unie al een heel eind op weg is om al het koren te verbruiken,
dat zij verbouwt, ja binnen enkele jaren tarwe te kort zal komen. Dan zullen of nieuwe
voedselbronnen voor de steeds aangroeiende bevolking geopend moeten worden, of
de Unie zal voortaan tarwe moeten invoeren uit Canada, Argentinië en andere landen,
waar de bevolking nog dun gezaaid, de grond goedkoop is en de loonen lager zijn.
Dit vraagstuk is niet alleen voor de Vereenigde Staten, maar evenzeer voor
West-Europa van de grootste beteekenis. Reeds werd daarop de aandacht gevestigd
en de zaak door mij uitvoerig besproken in een studie over de ‘Aardrijkskundige
verbreiding en productie van den tarwebouw’ (Tijdschrift v.h. Kon. Ned. Aardr. Gen.
1917 afl. 1 blz. 54-78). Sedert dien tijd is de kwestie echter nog meer acuut geworden
en werd zij onder de oogen gezien door de Federale Tariefcommissie der Vereenigde
Staten, die het als een vaststaand feit beschouwt, dat de noodzakelijkheid van
tarweinvoer in de Unie niet lang meer op zich zal laten wachten. Hetzelfde kan men
lezen in het Yearbook 1921 (Washington 1922) en in 1923 werd opnieuw de aandacht
er op gevestigd in de ‘Northwestern Miller’, waarnaar verwezen wordt in het tijdschrift
‘Cerealia’ van 10 April 1923. Wat het vraagstuk in het bijzonder van actueel belang
maakt, is dat en door den noodlottigen vrede van Versailles en door de wantoestanden
in Rusland het herstel van Europa nog steeds op zich laat wachten, waardoor de
graanoogsten in ons werelddeel een nog veel grooter

Onze Eeuw. Jaargang 24

239
te kort aan broodkoren aantoonen dan vóór 1914, zoodat West-Europa nog in hoogere
mate tot overzeeschen graaninvoer is verplicht dan voorheen. Wel wordt in de
‘Handelsberichten’ van 13 December 1923 er op gewezen, hoe verschillende
Europeesche regeeringen pogingen in het werk stellen om den invoer van uitheemsche
granen te beperken, maar dit kan slechts een maatregel van tijdelijken aard zijn of
zou, als het jaren werd voortgezet, tot gevolg hebben, dat in de exportlanden,
bepaaldelijk in de Unie, de graanbouw nog sterker werd ingekrompen.
Volgens een publicatie van het Internationaal Landbouwinstituut te Rome
(November 1923) kan op grond van de ontvangen statistieke gegevens aangenomen
worden, dat in de periode 1 Augustus 1923 tot 31 Juli 1924 de landen, die graan
uitvoeren, samen ongeveer 26 millioen ton tarwe zullen kunnen afstaan aan de
invoerlanden, en wel Canada 10 millioen ton, de Unie 5 mill., Britsch-Indië ½ mill.,
Argentinië 5½ mill., Australië 2½ mill., de overige exportlanden samen 2 mill. ton.
De berekening van de vermoedelijke behoefte aan tarwe in de staten, die moeten
invoeren, is op het oogenblik zeer moeilijk wegens den abnormalen toestand, zoowel
in economisch als in financiëel opzicht, waarin vele van die staten verkeeren. Het
Landbouwinstituut schat dien invoer op 19½ millioen ton, zoodat in dit geval nog
een reserve van 6½ mill. ton zou overblijven. Evenwel zijn de berekeningen van
genoemd Instituut erg problematisch en in de Vereenigde Staten doet zich het
bedenkelijke verschijnsel voor, dat vele staten de neiging vertoonen de met tarwe
bebouwde oppervlakte in te krimpen. In 1922 was zij weer kleiner dan in 1921 en
in 1923 zal zij, volgens de op het oogenblik beschikbare gegevens, stellig niet grooter
zijn. Vooral in sommige staten der Unie, die eenmaal vooraan stonden bij den
tarwebouw, openbaart zich duidelijk het streven voortaan minder tarwe te verbouwen
en zich meer te gaan toeleggen op het fokken van vee en de zuivelbereiding. Het
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sterkst valt dit verschijnsel in den staat Minnesota waar te nemen, waar in de laatste
vijftien jaren de met tarwe bebouwde oppervlakte met meer dan 50% is verminderd.
Als men in het Jaarboek over 1921 leest, dat van een wagonlading graan, van Sioux
City (Iowa) naar Chicago ter markt gezonden, in 1913 de farmer 77% ontving van
den verkoopprijs, de elevatormaatschappijen enz. 10% en de spoorwegmaatschappij
13% en in 1921 deze bedragen resp. waren 56%, 10% en 34%, is dit verschijnsel
alleszins te begrijpen. Duizenden farmers zijn dan ook in 1921 tot volslagen armoede
vervallen en velen moesten hun boerderij verkoopen en weer als knecht of daglooner
beginnen.
Welke gevolgen dreigen uit dit verschijnsel voor de Unie en daardoor indirect
voor Europa voor te vloeien? De bevolking der Vereenigde Staten bedroeg, toen zij
zich in 1783 van Engeland hadden vrij gevochten, nog geen 4 millioen. Zij steeg
door overschot van geboorten, gebiedsuitbreiding en immigratie tot 23 millioen in
1850, 40 mill. in 1870, 76 mill. in 1900 en 106 mill. in 1920. In deze eeuw is zij
derhalve gemiddeld per jaar met 1½ millioen personen toegenomen en niets wijst er
op, dat deze aanwas in de eerstvolgende jaren tot staan zal komen. Het gevolg zou
dan zijn, dat, ook als het tegenwoordige gebruik van graan per hoofd niet zou stijgen,
de binnenlandsche behoefte aan tarwe toch elke tien jaar met 80-90 mill. bushels
moet toenemen. Dit gebruik per hoofd is echter op 't oogenblik nog gering (5 bush.,
tegen 8 in België en Frankrijk) en zal stellig stijgen; want de stedelingen eten beslist
meer brood dan de plattelandbewoners, evenals in Europa, en evenals hier openbaart
zich ook in de Unie een sterke trek der bevolking van het land naar de stad. Op het
oogenblik verbruikt de Unie ongeveer 610 mill. bush. tarwe als broodkoren en 70
mill. voor den zaai. Stel dat nu binnen 10 jaar het hoofdelijk verbruik van 5 op
slechts 6½ bush. stijgt en dat tevens, zooals te verwachten is, de bevolking inmiddels
met 15 millioen is vermeerderd, dan zullen
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voor eigen gebruik en zaaikoren 875 mill. bush. per jaar noodig zijn. Nu is sedert
het invoeren eener landbouwstatistiek (in 1866) slechts 4 keer de oogst grooter dan
875 mill. bush. geweest, was zelfs gedurende de laatste 15 jaren gemiddeld wel 100
mill. kleiner per jaar. Groote uitbreiding van den tarwebouw is niet te verwachten,
invoer op groote schaal is moeilijk wegens de aanzienlijke transportkosten - nog
afgezien van het thans geldend hoog tarief van invoerrechten - Zoo zou eigenlijk de
eenige oplossing zijn: vermindering van het tarwegebruik door ontdekking van een
even voedzaam en even goedkoop voedingsmiddel. Zulk een ontdekking is natuurlijk
niet onmogelijk, maar wel zeer onwaarschijnlijk. Nu kan men wel beweren, dat de
toenemende vraag naar tarwe in de Unie geremd zal worden door sterke stijging der
prijzen, terwijl dit laatste weer een prikkel zou zijn voor de farmers om den tarwebouw
uit te breiden. Echter zal bij een sterk aangroeiende bevolking ook de vraag naar
andere landbouw- en naar veeteeltprodukten toenemen, en daarbij zijn er, die den
farmer een grootere winst verzekeren dan de tarwe. Zoo is het, mede in verband met
de steeds meer stijgende prijzen van het land, niet te verwachten, dat de met tarwe
bebouwde oppervlakte een sterke uitbreiding zal ondergaan. Slechts één mogelijkheid
blijft er nog over om broodgebrek op den duur te voorkomen in de Unie, n.l.
vermeerdering der opbrengst per eenheid. Dit is zeker wel te bereiken, want in de
Unie bedraagt deze nog geen 13 bushel per acre, tegen 19 in Canada, terwijl zij in
1921 in Frankrijk 24,5, in Duitschland 27,5 en in Groot Brittannië 35,4 bushel
bedroeg. Evenwel moet men in dit opzicht zijn verwachtingen, althans voor de naaste
toekomst, niet te hoog stellen, als men weet dat de opbrengst per acre in de Unie in
1866: 11,9 en in 1921: 12,7 bush. bedroeg, derhalve in 55 jaar nog niet met 1 bushel
is gestegen.
De vraag dringt zich van zelf op, wie dan voortaan in de tarwebehoefte van
West-Europa zal moeten voorzien? Vooreerst Argentinië, Canada en Australië, die
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samen in 1921 reeds 358½ mill. bush. uitvoerden, en in de tweede plaats onze eigen
landbouwers, voor wie alsdan de hoogere prijzen ongetwijfeld een prikkel zullen
zijn, om zich weer meer op den tarwebouw te gaan toeleggen.
Groningen, Maart 1924.

Onze Eeuw. Jaargang 24

243

Het eerste vonnis van het Permanente Hof van Internationale Justitie
Door Jhr. Mr. J.J. von Schmid.
De zeventiende Augustus 1923 is een belangrijke datum geworden in de geschiedenis
van het internationale recht. De wereldrechter heeft op dien dag voor het eerst
gevonnisd. Vergeleken bij de groote problemen die in het tijdperk na den wereldoorlog
op een oplossing wachten, was het door dagvaarding aanhangig gemaakte geschil
van weinig aanbelang. Vestigt men echter den blik op het verleden, dan is het feit
dat hier de weg van het recht gezocht werd van niet te onderschatten beteekenis. Er
werd een belangrijke schrede gedaan in de richting van den vooruitgang, waarbij
verscheidene staten blijk gaven vertrouwen te stellen in een zoo onpartijdig mogelijk
samengestelden rechter, diens oordeel tot waardemeter van het al of niet geoorloofde
van hun handelen wilden maken en daarmede te kennen gaven, zich aan zijn beslissing
te zullen onderwerpen.
Het ideaal van een wereldrechtbank is dan verwezenlijkt; de eerste proeve van dit
wereldrecht is stellig een nadere beschouwing waard. Zal het recht door deze
rechtbank gesproken, erkend worden, zal het een kracht worden in de internationale
verhoudingen van toenemenden invloed, een kracht die in de plaats treedt van
machtsconflicten als waarvan we nu al jaren de nadeelen
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ondervinden? Voorwaar vragen die voor de toekomst van de wereld van het hoogste
belang zijn en die beïnvloed zullen worden door de wijze waarop het hooge Hof zijn
beslissingen neemt. Daarin geeft dit vonnis reeds een belangrijken kijk.
Wanneer we ons tot ideaal stellen dat het recht eens de wereld moge beheerschen
moeten we één ding niet uit het oog verliezen, als we er over klagen dat dit recht nog
zoo vaak met voeten getreden wordt, n.l. de onvolmaaktheid van het recht zelf; deze
is vaak oorzaak dat zij die het praktisch moeten uitvoeren in de onmogelijkheid zijn
dit te doen. Voor velen is het recht nog weinig meer dan een formeel begrip waarbij
de inhoud van de bepalingen ondergeschikt is aan den vorm. Of iets recht is hangt
volgens hen af van het feit of een bepaalde, met den naam van wetgever aangeduide,
autoriteit dit in den wetsvorm heeft vastgesteld. Het recht is daar een formaliteit
waaraan iedere materieel bepalende waarde ontzegd is. Anderen zien het
ontoereikende van een dergelijke rechtsbeschouwing in en streven naar een diepere,
een meer materieele rechtsopvatting zonder dat zij deze theoretisch op bevredigende
wijze door kunnen voeren. Er bestaat echter bij de laatsten een neiging om bij de
rechtspraak ook op levende belangen en niet alleen op den vorm te letten van de
bepalingen waarmede men berecht; een streven dus naar een hoogere gerechtigheid
dan de generaliseerende normen.
Op welke wijze heeft nu het internationale Hof zijn taak opgevat?
Allereerst zij opgemerkt dat het zich tegenover dat dualisme in een vrijere positie
bevindt dan welk ander rechterlijk college ter wereld. De Volkenbond is geen
machtsorganisatie maar een lichaam dat steunt op een ethische idee, op een bij zijn
leden gezamenlijk heerschende overtuiging dat vereeniging en daar uit voortvloeiende
machtsbeperking noodzakelijk en nuttig voor hen is. Het Hof, als orgaan van den
Volkenbond heeft men op dezelfde gedachte doen stemmen ten aanzien
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van het recht. Van af de oudheid beeldt men Justitia af met een zwaard in de rechter
en een weegschaal in de linkerhand. Het zwaard als middel tot handhaving van het
afgewogen recht mist de Justitia van het internationale recht. Evenals de Volkenbond
moet het Hof bij zijn uitspraken geheel op een ethische basis rusten. Dat de taak van
dit college hierdoor, nog afgezien van de hoogst belangrijke beslissingen, die aan
haar oordeel kunnen worden onderworpen, verzwaard wordt valt te begrijpen. De
Volkenbond echter heeft de rechters geen enkele belemmering in den weg meenen
te moeten leggen; het Hof is aan geen wettelijke bepalingen gebonden en mag
rechtspreken overeenkomstig zijn vrije overtuiging. Het eerste vonnis van de
wereldrechtbank is vooral daarom een gebeurtenis, omdat er mede antwoord gegeven
wordt op de vraag: hoe spreekt de wereldrechter recht?
Dit laat zich bovendien nog beter nagaan dan bij andere rechtscolleges daar artikel
57 van het statuut van het Hof de leden, die van meening verschillen met de
meerderheidsopvatting, toestaat aan het vonnis een nota toe te voegen, waarin zij
hun individueele meening te kennen geven. Het liet zich aanzien, dat er dikwijls
aanleiding zou zijn om van deze bevoegdheid gebruik te maken daar de rechtspraak
geheel op het rechtsbewustzijn van de leden berust. De rechters van Italië en
Zwitserland, de professoren Anzilotti en Huber hebben bij het vonnis te samen een
afzonderlijke uiteenzetting gegeven om hun afwijkende meening toe te lichten.
Behalve deze nota is er nog een tweede exposé aan het vonnis toegevoegd vande
hand van professor Schücking, die als nationaal rechter voor het Duitsche rijk tijdelijk
aan het Hof was toegevoegd. Ook deze laatste vond geen bevrediging bij het vonnis.
Op welken theoretischen grondslag berust dan de meerderheidsopvatting van het
Hof en die van de minderheden. Aan welke van deze opvattingen komt de meeste
ethische overtuigingskracht toe en welke biedt dus den
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grootsten waarborg dat het streven naar een internationale rechtspaak door haar
beslissingen veld zal winnen. Dat na te gaan is het doel van dit artikel. Want mocht
later blijken dat het Hof niet aan de verwachtingen beantwoordt, dat zijn vonnissen
niet door de verliezende partij worden uitgevoerd, het recht van zijn uitspraken
miskend wordt en de ethische basis waarop het steunt en die met een zoo groote
inspanning en ten koste van namelooze ellende verkregen is, haar ontvallen ware,
dan zou de rechtswetenschap niet weer machteloos moeten staan en een jammerklacht
uiten maar de oorzaken moeten weten en op grond van positieve feiten vaststellen,
dat althans de richting waarin het Hof recht zocht, praktisch niet te verwezenlijken
is. Dan zou ondanks de teleurstelling de rechtswetenschap toch iets gewonnen hebben.
Wat verstaat nu de meerderheid van de leden van het Hof onder recht en
rechtspraak? Bij de opening van de academie voor internationaal recht, die ook in
het vredespaleis gevestigd is, verklaarde staatsraad Cort van der Linden, dat in het
zelfde gebouw het internationale Hof gevestigd was dat volgens de rechtsnormen
recht zou spreken die door de familie der natiën erkend waren. Het Hof heeft zich
in den meest strikten zin bij deze opvatting aangesloten. Leest men het vonnis door,
dan ziet men dat de gedachtensfeer, waar binnen het Hof zich beweegt, geheel bepaald
wordt door de artikelen van het verdrag van Versailles. Slechts in één punt raakt deze
beschouwing de levende belangen n.l. daar waar gesproken wordt over de
handelsbelangen van het Suez- en van het Panamakanaal. Dit was ook het eenige
feitelijke belang, dat de door Frankrijk gezonden pleiter, professor Basdevant, in zijn
pleidooi aangeroerd had. Van het overige ligt alles binnen het tractaat. Het Hof las
de artikelen van dit Verdrag, nadat geconstateerd was, dat de partijen het eens waren
over het feit dat de ‘Wimbledon’ niet toegelaten was tot het kanaal van Kiel, en
oordeelde met Basdevant dat artikel 380 wil dat het kanaal in dit geval open had
behooren
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te zijn daar ook de uitzonderingsbepalingen bevattende artikelen niet van toepassing
zijn. Ergo Duitschland heeft ongelijk. Want alleen in geval van oorlog had het het
kanaal voor den betrokken staat mogen sluiten.
Dit vonnis is een prachtig stuk logica, een geesteswerk waartegen, wanneer men
het uit een oogpunt van abstract denken beschouwt, niet veel bezwaren zullen kunnen
worden geopperd, maar dat ons rechtsgevoe toch niet bevredigt. Waarom dit het
geval is, bemerken we al spoedig.
Heeft het Hof in zijn vonnis blijk gegeven de argumenten, waarmede de partijen
hun handeling motiveerden, volledig te hebben overwogen? Waar vinden we de
weerlegging van de scherpe argumenten die ex-minister Schiffer opwierp in den
aanvang van zijn pleidooi? Waar geeft het vonnis blijk dat men zich de groote
moeilijkheden, waarin Duitschland politiek verkeerde op het oogenblik toen het aan
de ‘Wimbledon’, die met oorlogstuig voor Polen bevracht was, den toegang weigerde,
onder de oogen gezien heeft? Kortom van het geheele exceptieve verweer wordt
geen melding gemaakt. Het heeft buiten de aandachtssfeer van de meerderheid
gelegen.
Hoe is het mogelijk, dat juist de meest werkelijke, de meest reëele factor, die op
het feitelijk gebeuren invloed uitgeoefend heeft, niet in het vonnis besproken wordt,
daaruit als een quantité négligeable is weggelaten? Wie niet over voldoende
rechtswetenschappelijke kennis beschikt kan hier de neiging hebben aan de geheele
poging van internationale rechtspraak te gaan twijfelen en het Hof van partijdigheid
beschuldigen, van een eenzijdigen kijk op de te berechten geschillen.
Dit is echter niet het geval. Hier onderging een bepaalde rechtstheorie de
internationale vuurproef. Om er niet ongezengd uit terug te keeren. Het is de theorie
van het gesloten rechtssysteem.
Basdevant stond geheel op dit standpunt. Van hem is recht niets dan de uitlegging
van artikelen van uit
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het gezichtspunt van het in de wet neergelegde systeem. Zijn meest klemmende
argument was dan ook dat een uitzondering voor het geval van de Wimbledon niet
in het verdrag te lezen was. ‘Il n'y a pas une telle restriction dans les articles’ riep
hij bij herhaling uit en het Hof nam in meerderheid deze opvatting van hem over.
Had Duitschland het recht de Wimbledon den toegang tot het Kanaal te weigeren?
‘La réponse a faire à cette question doit être cherchée dans les stipulations que le
Traité de paix de Versailles a consacrées au canal de Kiel.’ ‘Het verdrag van Versailles
is de bron van het recht’. Zoo luidt de aanvang van het juridische deel van het vonnis
en daar dit verdrag niets bepaalt omtrent inwendige moeilijkheden van Duitschland,
omdat het daarin dien staat beziet onder den toestand waarin hij gedurende het
keizerrijk verkeerde, vallen de argumenten, die daaraan ontleend zijn, buiten de
aandachts-sfeer van juristen, die voor alles op het ‘stare pactis’ staan. Het overige
mag politiek of iets anders zijn, recht is hier slechts het tractaat en zijn uitlegging.
Basdevant, die specialiteit is in wetsinterpretatie, had de wet op zijn hand in
tegenstelling met Schiffer, daarom won Frankrijk het proces. Deze wijze van
berechting, die gepaard gaat met een ordening van de feiten onder de gangbare
abstracte begrippen zal dunkt me. indien zij tot stelregel wordt, bij de behandeling
van internationale geschillen niet tot een internationale berechting die in de praktijk
voldoet en daardoor een steeds grooter gezag zal verwerven, kunnen leiden. We
zullen dit nader trachten aan te toonen.
In het eerste deel van de Bibliotheca Visseriana bevindt zich de rede van den
Amerikaanschen jurist Roscoe Pound, professor aan de Havard University, een man
die men zonder overdrijving een beroemd jurist van de Vereenigde Staten mag
noemen. Zijn Leidsche voordracht draagt den naam Philosophical Theory and
International Law. In een zeer helder betoog toonde spreker daar aan dat theorie en
werkelijkheid door de
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sociale evolutie in de negentiende eeuw elkaar niet meer dekken in het internationale
recht. De zeventiende en achttiende eeuwsche theorie van het internationale recht
kwam onmiddellijk voort uit de feitelijke verhoudingen en was met het oog op die
verhoudingen geconstrueerd. Dien tengevolge had het internationale recht een
scheppende kracht. In de negentiende eeuw ontstond er een steeds groeiend contrast
tusschen theorie en werkelijkheid. Hierop te wijzen en de oorzaken daarvan uit te
leggen was het doel van Roscoe Pound. Het door Hugo de Groot in zijn ‘De Jure
belli ac pacis’ in 1625 gegrondveste internationale recht richtte zich tegen zelfstandige
vorsten. ‘lts obligations were the obligations of personal sovereigns as individual
men and its rules were imposed on those sovereigns in their capacity of individual
men. It was a body of law for sovereigns who rulled personally; for sovereigns of
which Louis XIV became the type’. Vandaar dat dit recht zich richt op het tot stand
brengen van een moreele zelfverplichting bij deze potentaten. Schendt een vorst een
aangegaan verdrag dan komt de volle verantwoordelijkheid daarvan op zijn hoofd
neer daar hij in de internationale politiek, afgezien van den invloed van eenige
personen uit zijn onmiddellijke omgeving, geheel zelfstandig is.
De negentiende eeuw bracht met de groote sociale evolutie ook een toeneming
van politieke ontwikkeling onder de onderdanen en men moet weinig zin voor
werkelijkheid hebben om niet in te zien dat een huidige regeering niet meer die
zelfstandigheid heeft die een Lodewijk XIV deed zeggen: ‘1'état c'est moi’.
‘Juristically the people as a collective entity took the place of the king. But to speak
of a people as a sovereign in the same sense in which Louis XIV was sovereign is a
juristic or political dogmatic fiction. International law no longer had to do with the
personal conduct or personal relations of single individuals wielding sovereign power.
It had to do with conduct and relations of a greater or smaller but fluctuating group
of men who acted in the
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name and to an increasing degree in the fear of an in definite collectivity, with all
the irresponsibility and proneness to act on suggestion and instinct rather than on
reason which psychology has taught us is characteristic of the crowd’. De regeerders,
uit de politieke partijen voortkomende en op deze steunend hebben ongetwijfeld de
mogelijkheid een zekeren invloed op die organisaties uit te oefenen maar zijn aan
den anderen kant gebonden aan, uit deze partijen voortkomende ideeën, waarmede
zij rekening dienen te houden, willen zij hun gezag kunnen blijven uitoefenen.
Voor Duitschland bevat een dergelijke beschouwing ongetwijfeld een diepe
waarheid. Jaren lang heeft de regeering van het keizerrijk getracht de politieke
ontwikkeling van Duitschland tegen te gaan, zich niet bewust dat een natuurlijke
psychologische kracht op den duur sterker moet worden dan de daartegen gerichte
dwang. Tenslotte is het Duitsche volk nu, zonder dat het geleidelijk politiek gegroeid
was, door de omstandigheden tot zelfbestuur gedwongen en tot een taak geroepen,
die de krachten schier te boven gaat. Dit blijkt uit politieke inwendige tweedracht,
die zelfs moorden op de tegenpartij in een ideëel licht doet verschijnen, als
roemruchtige feiten in de oogen van partijleiders.
Bij het gebruik van de begrippen oorlog, vrede en neutraliteit staat het vonnis van
het Hof, evenals het tractaat waarop dit berust, op het verouderde klassieke standpunt
door Roscou Pound aangeduid. Of er oorlog of vrede is, of de neutraliteit gehandhaafd
is, zie dat alles hangt af van de formaliteiten van verdragen en bepalingen. Hoe
onwezenlijk dergelijke begrippen dan worden voor het tegenwoordige Duitschland,
valt terstond op wanneer men inziet, dat het Roerconflict dan onder het begrip
vredestoestand moet ingedeeld worden; omdat toen de theorie van het internationale
recht inductief tot stand kwam, een dergelijke toestand onbekend was. Wanneer nu
het vonnis verklaart, dat Duitschland in vrede was met Polen en Rusland, is dat maar
betrekkelijk;
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een groote partij die der communisten was contra Polen en oefende op de regeering
een grooten dwang uit zooals uit feiten, die minister Schiffer mededeelde, bleek. Al
was er vrede de regeering was niettemin ter wille van den inwendigen toestand meer
dan anders bij haar taak aan banden gelegd. Er was een toestand, ontspruitende uit
de onrijpe democratische toestanden in Duitschland, die men niet, zonder geheel
haar speciale kleur te verliezen, onder bestaande juridische begrippen kan ordenen.
Dit geldt ook omtrent het neutraliteitsbegrip. Volgens het Hof zou de neutraliteit
van Duitschland, indien het de ‘Wimbledon’ door het kanaal had laten varen, niet
geschonden zijn, daar het geschiedde op grond van de bepalingen van het verdrag
van Versailles, die een analogie met die van het Panama- en Suezkanaal beoogen.
Ook deze redeneering is juist wanneer zij zich richt tegen zelfstandige, slechts zich
zelf moreel bindende, regeerders. De Duitsche communisten zouden echter een andere
opvatting gehad hebben en daar wel degelijk en terecht een bevoordeeling in gezien
hebben, van hen, die zij als hun vijanden beschouwden, de Polen. De Duitsche
regeering zou andermaal op revolutionaire daden hebben kunnen rekenen. Of die
opvattingen van de communisten juist of niet juist waren omtrent de neutraliteit en
overeenkomstig de theorieën, die naar andere staatkundige verhoudingen zijn
samengesteld, kan en moet een regeering onverschillig zijn; deze moet roeien met
de riemen en in het water van de feitelijke omstandigheden waaronder geregeerd
moet worden, zij is daaraan bij haar handelingen gebonden.
Terwijl het neutraliteitsbeginsel in het internationale recht erkenning beoogt met
het doel neutralen tegen oorlogvoerenden te beschermen doelde het in het eerste
wereld-proces meer op bescherming tegen inwendige politieke krachten. Daar vroeger
hoogst zelden op het staatsbestuur politieke invloeden van uit de onderdanen werkten
en de strijd slechts liep tusschen de zelfstandige regeeringen en staten kent het
internationale recht
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tot nog toe geen neutraliteitshandhaving tegen politieke revolutionaire stroomingen.
Maar ook volgens de oude theorie omtrent de neutraliteit stond nog geenszins vast
dat de neutraliteit van Duitschland, door het toelaten van de Wimbledon, niet
geschonden zou zijn; professor Schücking maakte in zijn nota de scherpzinnige
opmerking, dat één van de twee oorlogvoerende staten, Rusland, bij het verdrag van
Versailles niet als partij was opgetreden, zoodat dit rijk zich niet op het standpunt
van het verdrag had behoeven te stellen.
Als uitgangspunt van de bepaling van het recht heeft het Hof het tractaat van
Versailles genomen. Ook hierin stelde het zich op een traditioneele, maar in den
laatsten tijd toch onzeker geworden basis. Reeds uit het Romeinsche rijk dateeren
de opvattingen, die in den inhoud van een overeenkomst wilsovereenstemming zien.
Hier te lande is het vooral professor Hamaker geweest, die er op gewezen heeft, dat
voor het tot stand komen van een overeenkomst allerminst wilsovereenstemming
noodzakelijk is en dat het werkelijke leven tal van contracten laat zien, waarbij de
partijen door uiteenloopende bedoelingen tot de inhoud van het contract gekomen
zijn. Of bij het tot standkomen van het verdrag van Versailles tusschen de partijen
wilsovereenstemming heeft bestaan, is, gegeven de verhouding van overwinnaars
tot overwonnenen, om nu de nadere bijzonderheden waarop het tot stand kwam maar
buiten beschouwing te laten, hoogst twijfelachtig. Waarschijnlijk heeft de machtige
begeerte naar den vrede, die een einde zou maken aan den hongersnood, en veel
minder de inhoud van het verdrag Duitschland tot toetreden gebracht. Dit sluit echter
nog niet uit, dat het verdrag een juiste rechtsbasis zou kunnen zijn. Voor het aanhangig
geding was het dit ten deele. Het openen van het kanaal van Kiel raakte de behartiging
van een wereldbelang, dat ook Duitschland zelf voordeel kon brengen. Ongewenscht
is het echter uit de beperkingen, die op het hoofdbeginsel waren gemaakt op te
merken, dat Duitschland nu voor
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alle andere exceptieve gewichtige gronden niet ontvankelijk is op grond van uit dat
verdrag voortvloeiende wilsbeperkingen.
Het vonnis is, zooals reeds boven vermeld, een geschrift, dat slechts op één plaats
terloops een levend belang raakt, maar overigens gehuld is in een traditioneel
gevoelloos rationalistisch waas. Het maakt misschien op den niet-jurist den indruk
van een oordeel uit een bovenzinnelijk denkgebied afkomstig, maar moet vooral op
de praktische staatslieden, die de feitelijke moeilijkheden van het regeeren kennen,
een geheel anderen indruk maken. Zij zullen, dunkt me meer gevoelen voor de
opvattingen van de rechters Anzilotti en Huber.
Deze ontkennen, dat het geschil verband houdt met de neutraliteit. ‘La question
est plutôt la suivante: Les clauses du traité de Versailles relatives au canal de Kiel
visent-elles également 1'éventualité de la neutralité de l'Allemagne ou envisagent-elles
seulement l'état normal, qui est celui de la paix sans toucher aux droits et aux devoirs
de la neutralité? Zij keeren zich tegen de opvatting, dat het verdrag als gesloten
rechtssysteem moet worden opgevat. ‘S'il est vrai que, lorsqu'un texte conventionnel
est clair, on doive 1'accepter tel quel, sans en restreindre ou en étendre le sens littéral,
il n'est pas moins vrai que les mots n'ont de valeur que pour autant qu'ils sont
1'expression d'une idée; or, il ne faut pas supposer qu'on ait voulu adopter une idée
qui conduise a des conséquences contradictoires ou impossibles ou qui, selon les
circonstances, doivent être considérées comme dépassant la volonté des parties’. De
internationale verdragen generaliseeren slechts en hebben volgens deze twee geleerden
een normalen vredestoestand op het oog en sluiten voorts uit maatregelen van
buitengewonen aard van handhaving van neutraliteit of nationale verdediging. Terwijl
het vonnis steeds blijft generaliseeren en analogieën maakt maar nergens afdaalt tot
de speciale omstandigheden van het feit, vinden we hier voor het eerst een diepere
rechtsbeschouwing, van een psycho-
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logisch standpunt bezien, bovendien van veel grootere juistheid, maar die het Hof
met de principes der meerderheid niet heeft weerlegd en ook niet heeft kunnen
weerleggen. De partij, die over den inhoud van het tractaat besliste, tengevolge van
de machtspositie der partijen, had geen belang bij de erkenning van veel excepties.
Toch erkent de meest primitieve rechtsordening uitzonderingen van de regels voor
het geval van buitengewone toestanden, benevens een beroep op noodtoestand. Het
verdrag van Versailles doet dit niet. Ook daarom juist had het Hof deze exceptie
moeten aanvaarden. Men was dan, met erkenning van het tractaat voor normale
vredestoestanden, in de bijzonderheden van het speciale geval opgeklommen om
verder op de weegschaal de belangen direkt en zuiver af te wegen. In de eene schaal
waren dan komen te liggen de belangen van de Wimbledon om van het kanaal gebruik
te maken, in de andere die van Duitschland in verband met de politieke toestanden
om het schip niet door te laten.
Bij het lezen van deze beschouwingen zullen er juristen van oordeel zijn, dat een
dergelijke methode de deur opent voor reine willekeur, vooral bij een internationale
rechtbank. Beter is het dan maar, zal men meenen, dat de rechtspraak minder diep
is en meer blijft generaliseeren met bepalingen als uitgangspunt. Afgezien van het
feit dat rechtspraak nu eenmaal naar een zoo diep mogelijke rechtsverwezenlijking
behoort te streven, geven zoowel de nieuwe opvattingen omtrent het rationalisme
als de feitenlijke omstandigheden, waaronder het vonnis tot stand kwam, weinig
steun aan dit standpunt. De negentiende eeuw meent, op grond van de philosophie
van vorige eeuwen, dat objectiviteit verkregen wordt door algemeene regelingen en
daaruit afgeleide beschouwingen. Het indeden van de feiten overeenkomstig bestaande
abstracte begrippen heeft tot gevolg, dat de beoordeelar nu gebonden is aan de uit
die abstracties voortvloeiende consequenties en dus niet meer naar eigen willekeur
kan vonnissen. Dit is volkomen juist maar men vergeet
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vaak, dat de te beoordeelen feiten door de daaraan klevende bijzonderheden, zelden
geheel in de algemeenheid opgaan en daardoor vaak tot meer dan één algemeen
begrip herleid kunnen worden. Dit was in het besproken proces ook met de te
berechten feiten het geval. Behalve een contractueele verbintenis, gelijk het Hof
deed, had men in den toestand even goed een vrijwillig publiekrechtelijk servituut
kunnen zien, gelijk professor Schücking deed. Had het Hof dat gedaan dan zou het
tot een andere consequentie zijn gekomen. Bestaat er nu een methode om te beslissen
of het eene of het andere begrip de voorkeur verdient als deductief uitgangspunt voor
het te berechten geval? Volstrekt niet, de begrippen bewegen zich als evenwijdige
lijnen naast elkaar voort zonder ooit een snijpunt te vinden. Het is het gevoelen dat
bepaalt, welk begrip gekozen wordt. In welk gewaad het recht ook gestoken wordt,
een gevoelsquaestie zal het altijd blijven. Ook de meest zuivere rationalist, die een
proces verliest, wordt in zijn rechtsgevoel getroffen. Dat aan rationalisaties ten slotte
gevoelens ten grondslag liggen heeft Hobhouse in zijn in 1921 verschenen boek
getiteld: The Rational Good: a study in the logic of practice, overtuigend aangetoond.
De uitsluiting van de mogelijkheid van berechting overeenkomstig persoonlijke
gevoelens kan meer schijn dan werkelijkheid zijn wanneer dit volgens rationalistische
methoden geschiedt, het enkele geval uitgezonderd dat men strikt aan een bepaling
gebonden is. Het gevaar kan men in sommige gevallen zelfs heel groot achten daar
het begrip den schijn van objectiviteit in zich zelf heeft en dus een camouflage van
het gevoelen wordt, dat aan de aandacht ontsnapt, maar in de abstractie niettemin
zijn invloed doet gelden De persoon kan dan volkomen te goeder trouw meenen
objectief de zaak te beschouwen, terwijl toch het gevoelen hem ongebreideld
beheerscht. Daarom behoeft de rationalistische beschouwingswijze niet per sé beter
te zijn dan een andere. Bovendien is steeds, wanneer hoofdregel en exceptie tegenover
elkaar staan, directe afweging van
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belangen de eenige bruikbare methode. Dat deze directe waardeering van de feiten
met de grootste zelfstandigheid en onpartijdigheid kan geschieden blijkt uit de houding
van den Italiaanschen rechter Anzilotti. Ondanks het feit dat de Italiaansche regeering
eischer was, de meerderheid van het Hof zijn land in het gelijk stelde tegenover een
land waarmede nog korten tijd geleden een grooten oorlog was gevoerd, heeft deze
rechter zich een oordeel gevormd, dat van deze omstandigheden volkomen losgemaakt
is. Met slechts den Zwitser tot steun heeft hij niet alleen zijn meening tegenover de
meerderheid gehandhaafd, maar zich verplicht geacht zijn afwijkende meening
openbaar te maken. ‘Comme la différence essentielle entre notre maniere de voir et
celle de la majorité, porte sur le pointe qui affecte l'interprétation des conventions
internationales en général, nous croyons de notre devoir de faire usage du droit que
nous confère le Statut, de joindre à 1'arrêt 1'exposé de notre opinion individuelle’.
Het schijnt hun moeilijk aannemelijk toe dat men Duitschland heeft willen verbieden
noodzakelijke maatregelen te nemen om de hoogste belangen te verdedigen, die in
het geval van oorlog of neutraliteit op het spel staan. ‘En partant de ces considérations
nous sommes d'avis que la seule question qui se pose est celle de savoir si 1'application
au canal de Kiel du régime de neutralité adopté par 1'Allemagne était un acte arbitraire
et de nature à entraver inutilement le trafic. Cette hypothèse semble exclue par les
déclarations faites a 1'audience par 1'agent allemand, déclarations qui montrent la
gravité de la situation politique en Allemagne au moment dont il s'agit, soit au point
de vue international, soit au point de vue intérieur.’
Ook naar mijn meening had hier het cardinale punt van het proces kunnen worden
gezocht, niet in de woorden en termen van een tractaat waaraan bezwaarlijk een a
priori van juistheid en volledigheid kan worden gegeven. De taak van de rechtbank
zou dan veel zwaarder zijn geweest en had een nauwkeurig onderzoek van de Duitsche
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politieke toestanden met zich mee moeten brengen om te zien naar welken kant de
schaal zou zijn overgeslagen. Dan geloof ik dat de duidelijke feiten van inwendige
moeilijkheden van Duitschland het overwicht zouden hebben behaald op de belangen
van de Wimbledon. Hoe het zij, het Hof heeft voor de eerste maal gesproken. Groote
juridische diepzinnigheid valt er in de uitspraak niet waar te nemen, maar men staat
hier tegenover een college dat uit rechters van de meeste verschillende deelen der
aarde is samengesteld en nog niet een diepgaande eenheid van opvatting heeft
voortgebracht. Gaf het hooge Hof een berechting van het Roerconflict naar de
methode, waarmede de Wimbledon-zaak behandeld is, dan zakte de ethische basis
waar op het staat, weg. In het proces van nu zal Duitschland in de mogelijkheid zijn
en den wil hebben het vonnis uit te voeren; in het gedachte grootere vraagstuk zou
zulks voor geen van de partijen, wie of het proces ook zou winnen, mogelijk zijn.
De internationale rechtspraak zal, wil zij aan het zedelijke gezag, waarop zij moet
steunen bevorderlijk zijn, in haar uitspraken blijk moeten geven voor de levende
krachten waaronder de regeerders hun taak vervullen en onder wier druk zij moeten
regeeren, een open oog te hebben. Is dat niet het geval dan zullen de vonnissen op
de regeeringen den indruk maken te kort te schieten en daardoor hun fundament
ondergraven tot onnoemelijk nadeel van de wereld. Worden in het internationale
recht, in de tractaten en in de heerschende abstracte begrippen bij uitsluiting de
rechtsbronnen gezien dan zal men veelvuldig op uitspraken stuiten, die niet
verwerkelijkt kunnen worden. Met de internationale berechting zal het dan niet
vlotten. De Staten zullen dan geregeld voor het dilemma komen van òf een beroep
op het Hof zooveel mogelijk te mijden, òf de kans te loopen, dat belangrijke factoren
en politieke levensvragen van geener waarde en zonder invloed blijven.
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Over Hugo von Hofmannsthal1)
Door Herman Wolf.
Er zijn perioden in ons leven, dat het lezen méér is dan verstrooiïng of louter
aesthetisch genot, maar waarin het de volledige overgave aan een dichter of schrijver
beteekent en in onze ziel een extaze wakkerroept, die onvergetelijk blijft. Zoo in den
tijd als wij ons 't eerst van het mysterie van Leven en Dood en van onze eenzaamheid
bewust worden; dan zijn er verzen die we in ons zelf loopen opzeggen gelijk de
vrome zijn gebeden prevelt en zijn er schrijvers die onze innerlijke verscheurdheid,
onze twijfel en onze opstandigheid, ons liefde- en ons doodsverlangen zoo schoon
en overtuigend-waar uitspreken, dat we ze liefhebben en eeren als oudere wijzere
broeders.
Zulk een dichter was voor mij Hugo von Hofmannsthal.
Ik herinner mij den diepen, ja overweldigenden indruk die zijn eerste verzen en
zijn drama ‘Tor und Tod’ op mij maakten. Nimmer had voor mij een dichter zóó
aangrijpend de weemoed en de moeheid der dingen uitgebeeld en het doodsverlangen
van den jongen mensch

1) Vgl. mijn ‘Studies over hedendaagsche duitsche letterkunde’. Arnhem 1921.
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begrepen, wiens gemoedsleven verstard en wiens hart verkild is, wijl hij in zijn
eenzaamheid, in voortdurende zelfbespiegeling, zijn ziel gepijnigd en verminkt heeft.
Maar toen ik ouder geworden, 't werk van een ander Duitsch dichter, ook een
tijdgenoot, beter heb leeren begrijpen is mij Hofmannsthal's werk en wezen in hooge
mate problematisch geworden, heeft hij zijn beteekenis als levensmacht voor mij
verloren en nu, door de nieuwe uitgave van zijn werk, bij gelegenheid van zijn 50ste
verjaardag1), een beter overzicht over zijn ontwikkeling mogelijk is, geloof ik dat
mijn scherpe critiek gerechtvaardigd was.
Ik heb mij vaak afgevraagd: is Hofmannsthal als kunstenaar een persoonlijkheid
in dien hoogsten zin, dat hij de schepper is van nieuwe kunst- en levenswaarden, van
symbolen van algemeen-menschelijken aard en beteekenis. En thans geloof ik, dat
Hofmannsthal wel een zéér begaafd kunstenaar moge zijn, die een bepaald
levensinzicht op zeer bijzondere wijze kan uitbeelden, maar wien het toch slechts
een heel enkele maal gelukt is boven 't subjectieve, willekeurige uit te komen en
zinnebeelden te scheppen van waarlijk groot-menschelijke beteekenis en dieper
gehalte. Hij is een dichter met de levenshouding van den vermoeiden Oostenrijkschen
aristocraat, wiens joodsche afkomst hem bijzonder ontvankelijk maakt voor het
aanvoelen en begrijpen van verschillende culturen; hij is een schrijver die openstaat
voor bijna alle aesthetische waarden en met een buitengewoon fijnen smaak verzen
en proza schrijft, die, formeel beschouwd, tot 't voortreffelijkste behooren dat ooit
in de Duitsche taal is uitgedrukt.
Nu zijn er, naar mij voorkomt, kunstenaars van groot talent, die de oogenblikken
kennen dat 't schijnt of zij de Genade deelachtig worden, die hèt geheim van het
genie is, maar die niet, zooals het werkelijke genie, deze Genade

1) ‘Gesammelte Werke’. Erste Reine in drei Bänden. Erster Band: Die Gedichte Lyrische
Dramen, Zweiter Band: Erzählungen Gespräche und Briefe. Dritter Band: Reden und Aufsätze.
Berlin 1924.

Onze Eeuw. Jaargang 24

260
werkelijk ervaren maar a.h.w. ‘gewogen en te licht bevonden’ niets dan hun
aangeboren smaak en hun groote technische vaardigheid bezitten, die schijnbaar een
indruk van volmaaktheid maken, maar die den dieper schouwenden door hun gemis
aan persoonlijkheid telkens weer pijnlijk teleurstellen. Ik geloof dat Hofmannsthal
tot deze in schijn geniale kunstenaars behoort. Er zijn verzen van hem, zooals
‘Erlebnis’, ‘Manche freilich’, ‘Ballade des äusseren Lebens’, een stuk als ‘Tor und
Tod’, gedeelten uit ‘Das kleine Welttheater’, en proza als ‘Lord Chandos' Brief an
Lord Bacon’, waarin het Mysterie der Genade zich schijnbaar aan ons openbaart op
een wijze die alleen den grooten dichters, den uitverkorenen eigen is. Maar daar naast
vinden we helaas de geforceerdheid en geaffecteerdheid van den weliswaar zéér
begaafden dichter, en zéér kundigen litterator, die door 't gemis aan innerlijke rijkdom
des gemoeds en aan ‘inspiratie’ in den meest eigenlijken zin des woords zich zelf en
ons bedriegt. Dit gemis aan ‘persoonlijkheid’ blijkt ten duidelijkste, zoo wij
Hofmannsthal vergelijken met Stefan George. Beiden hebben zeer veel met elkaar
gemeen; zij zijn langen tijd met elkaar bevriend geweest en Hofmannsthal heeft in
zijn ‘Gespräch über Gedichte’ George's genie geprezen en verheerlijkt en George
heeft in de opdracht vóór zijn ‘Pilgerfahrten’ dezen geëerd. Beiden waren de
geestelijke vaders der zoogen. ‘Neoromantiek’ en de Duitsche vertegenwoordigers
van het l'art pour 1'art’ beginsel; beiden waren dichters wier aristocratisch
aestheticisme niets gemeen had met wat omstreeks 1890 in de Duitsche litteratuur
werd voortgebracht en beiden hebben zij een innerlijken crisis doorleefd, waarvan
Hofmannsthal heeft getuigd in den imaginairen ‘Brief an Lord Bacon’ en George in
't ‘Vorspiel’ tot den ‘Teppich des Lebens’. Maar na deze crisis hebben zij blijkbaar
geheel verschillende paden betreden. Bij Hofmannsthal zou men kunnen spreken
van een drang naar steeds ruimer omvatting bij George echter van een drang naar
steeds grooter diepte en vergeeste-
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lijking. Bij den eersten zien we een voortdurend groeiende ontvankelijkheid, verfijning
en tevens een verbreeding van zijn activiteitssfeer; daarvan getuigen o.a. zijn
bewerkingen van Grieksche tragedies, van middeleeuwsche spelen. Hij wordt de
schrijver van operatexten voor Richard Strauss, hij treedt op als feestredenaar (‘Rede
auf Beethoven’ e.a.). Hij wil niet meer zijn de zelfgenoegzame aestheet en evenmin
als Stefan George meer gelden voor
‘den salbentrunkenen Prinzen,
der sanft geschaukelt seine Takte zählte
in schlanker Anmut oder kühler Würde
in blasser erdenferner Festlichkeit’.

Neen, hij wil het problematische van zijn Ik te boven komen en zich niet langer
afzijdig houden van de nood van zijn land en volk. Maar terwijl zijn belangstelling
ruimer, zijn kennis omvangrijker, zijn activiteitssfeer immer breeder is geworden en
hij een steeds grooter productiviteit heeft ontwikkeld, blijkt het toch dat hij de Genade
nog niet deelachtig is geworden. Weliswaar is zijn proza nog altijd edel en gaaf en
van een zeldzame melodie (vooral zijn sprookje ‘Die Frau ohne Schatten’ is in formeel
opzicht een meesterwerk) en is hij de verfijnde litterator gebleven, maar 't is hem,
naar mij voorkomt, niet gelukt de schepper van een wereld van geestelijke en zedelijke
waarden te worden zooals Stefan George. Want deze dichter heeft inderdaad zijn
lagere zelf overwonnen, hij heeft met den ‘Engel’ geworsteld en heeft gezegevierd.
Hij is de gevaren van 't aestheticisme en subjectivisme te boven gekomen en de
verkondiger van een hoogere waarheid en van een nieuwe vorm van menschelijkheid
geworden. Hij is de dienstbare tolk van de opperste schoonheid en wijsheid, en tevens
de fiere en trotsche Heerscher van een eigen rijk. Nimmer heeft hij de geringste
concessie aan den ‘geest des tijds’ gedaan: hij is de trouwe bewaker, de vrome priester
van het hem toevertrouwde Heiligdom gebleven.
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‘Wer je die Flamme umschritt
Bleibe der Flamme Trabant!
Wie er auch wandert und kreist
Wo noch ihr Schein ihn erreicht
Irrt er zu weit nie vom Ziel.
Nur wenn sein Blick sie verlor
Eigener Schimmer ihn trügt:
Fehlt ihm der Mitte Gesetz
Treibt er zerstiebend ins All’

(‘Der Stern des Bundes’).
Hofmannsthal heeft zich zelf verloren en de Vlam is in hem gedoofd, maar die
gedichten waarin zij eens gloeide zullen ons dierbaar en onvergetelijk blijven.
Thans beschouwen wij George als den eenigen der thans levende duitsche dichters
in wien ze nog brandt en in wien zich de scheppende Geest, die ons 't hoogste en
heiligste is heeft geopenbaard.
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Verzen
Van Nan Copijn.
Herfst.
Nu vaart de machtige herfst door de landen,
Bloedroode vaandels, banieren van goud,
Blaakt hij van strijdlust, tart zijn vijanden
Dronken van kleuren, jong en toch oud.
In wilde glorie weet hij zijn sterven
In nevelsluiers verglijden ten dood,
Maar hij wil lachend den hemel verwerven
Lachende lijden, weemoedig maar groot.
Onoverwinnelijk, ten einde toe strijden
Sterk en in schoonheid onder te gaan,
Mocht zoo mijn ziel ook zich louterend bevrijden
Van alle schijn, in een wereld van waan.
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Vroege sneeuw in Bosch aan Zee.
In de helwitte wildernis ben ik gegaan,
Heb het sprookje betreden
in een stille vervoering; roerloos gestaan
En gebeden.........
Tusschen sneeuwzware duinen en bergen van licht
Een vallei als de graal
voor het machtige heilige zonnegezicht,
Een roomblanke schaal.
Ginds de grijze verparelde slapende zee
Met het schuim van den hemel als zoom,
Wiegt de meeuwen, de zilvren, deinende mee
in haar droom.
En de zon als verblind met gesluierd gelaat
komt de aard' tegemoet,
Een moment met een lach streelt haar blanke gewaad,
En sterft in dampigen gloed.
En boven dien wonderen zilveren droom,
Daar zeilen uit 't west,
Loom wiekend de reigers als gulzig naar schoon,
Naar 't sneeuwige nest.
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Gedichten
Van C. Loeff.
Schaduw.
Door gouden reeks zich schakelende dagen,
Wier stralend snoer mijn lichte leven is,
Voer 'k met mij steeds het doffe, stille knagen
Van nimmermoede pijn om het gemis
Van ééne vreugd; een onbevredigd vragen
En duist'ren drang naar weelde, die ik gis;
Begeerten, tot vervulling nooit voldragen,
Die 't hart bezwaren met haar duisternis.
Zooals een vogel, die op stille vlerken
Voort-drijvend, zwart is tegen lichte lucht,
Doellooze zwerver, zwevend op zijn sterke
Wijduit-gespreide, schaduw-duistre vlucht,
Draag ik mijn hart door 's levens lichte perken,
Verdonkerd door een nooit vervulde zucht.
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Het lied.
Wat weet ik dan wat waardelooze woorden,
Tot plots een kracht hun leege rust verschrikt,
Hen naar hun wezen zeker wetend wikt,
De losse klanken bindend tot accoorden.
Zoo wordt een lied! Wat nauw zichzelf behoorde,
't Verworpen woord, tot regelen geschikt,
Met vaste rythmen wonderlijk omstrikt,
Werd zang, die mijn verwonderd hart bekoorde.
Zoo staat een woud van roerelooze pijnen
Tot over zijne rust een windvlaag vaart,
En in de stilt van 't starre zonneschijnen
Onrustig over stugge toppen waart,
Die voor dien druk in breede golven deinen,
Dat vol een sluim'rend lied zich openbaart.

Onze Eeuw. Jaargang 24

267

Glimlach.
Gaat gij reeds nu ontwaken
Hoewel 't nog donker is:
Gij zult uw morgen maken
Slechts tot één groot gemis
Aan licht en zon. Verheugde
U ooit de somb're nacht?
Voor een volkomen vreugde
Dient nog een wijl gewacht.
Ik zie uw oogleên trillen:
Zullen zij opengaan?
Gij kunt het toch niet willen:
Nog breekt de dag niet aan.
De morgen zal u wekken
Met stralend zonnelicht,
Dat wond'ren zal ontdekken
Waar gij uw oogen richt.
Niets heeft zich hier bewogen;
Toch werd uw rust gestoord;
Zien uw gesloten oogen
Een mij verborgen oord?
Ik zie een glimlach spelen
Om uwen stillen mond,
Onmachtig te verhelen
De vreugd, die g' ondervond.
De glimlach gaat verloren;
Uw slaap is weer gerust;
Zaagt gij den morgen gloren
Aan droomlands vage kust?
Zoo trilt soms een voorspelling
Van Lente in de lucht
En wordt de Winterkwelling
Glimlach om haar gerucht.
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Vers
Van Jan H. Eekhout.
Midzomer.
De zon! De zomernoen! Al leve' in lichterlaaie!
Een leeuwrik die de lucht beklimt, door niets gestremd,
om aan een goudstraal, hoog, zijn vreugd uit te lawaaien,
zóó, dat zijn zot geweld al d' anderen overstemt!
Bezijds den blonden berm, een boer die staat te maaien,
en dicht bij 't water, waar een dolle duiker zwemt
in korte, kluchtig-dwaze en vluggelingsche zwaaien,
een driftige minnaar die zijn strubb'lend lief omklemt!
Staat God thans groot en gansch onzichtbaar in den dag?
Bruist bloed en aarde van Zijn eeuwig Liefdegeven?
Blinken de waatren van Zijn stralend-zuivren lach?......
Als werd ter wereld nooit een duistre daad bedreven,
als wapperd' er altoos de luisterblanke vlag:
de zon! de zomernoen! in lichterlaaie al leven!
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Aanteekeningen op de wereldgebeurtenissen
Door Mr. J.C. Van Oven.
L.
De verkiezingen in Frankrijk en Duitschland.
Waarlijk, het ziet er naar uit alsof er met de Britsche lagerhuisverkiezingen van 5
Dec. 1923 een mindere sombere periode in de wereldgeschiedenis is aangebroken
dan wij sedert Juli 1914 beleefd hebben. Weliswaar hebben wij sinds lang afgeleerd
ons illusies te maken en bestaat er nog allerminst reden om te gelooven aan de
nabijheid van een soort van gouden eeuw, maar toch, vergeleken met den toestand
van een jaar geleden, is er belangrijke vooruitgang en wij kunnen nu althans hopen,
dat de na-oorlogs-weeën op hun eind beginnen te loopen, behoeven niet meer te
gelooven aan een dreigenden ‘Untergang des Abendlandes’.
Over de groote beteekenis der Britsche verkiezingen schreven wij destijds: het
Britsche volk bewees, dat de oorlogs-mentaliteit geweken is, verklaarde zich tegen
een imperialistische, protectionistische staatkunde in Europa, eischte een politiek
van vrede en verzoening. Mac Donald heeft haar ingezet met wijs beleid en kalme
omzichtigheid. En thans is Frankrijk op dezen weg
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gevolgd! Frankrijk, dat sedert November 1918 alle pogingen in die richting
tegengehouden heeft; Frankrijk, dat den vijand in huis heeft gehad en, waar de
herinnering aan de gruweljaren zoo diep geworteld was, zoo langzaam uitsleet,
Frankrijk heeft eveneens zijn keus voor den weg van vrede en verzoening gedaan,
en voor ons die zes jaren lang hierop gewacht hebben, vol vertrouwen maar ook vol
ongeduld, voor ons is het alsof de zon door de wolken breekt, al zien wij dan ook
zeer goed dat de lucht nog niet helder is. Een verrassing is het geweest, niet alleen
voor ons die er buiten staan, maar ook voor de Franschen zelf, want de nationalisten
zijn in alle landen zooveel luidruchtiger dan hun bezadigder tegenstanders, zij
beschikken over zooveel meer mooie woorden en klinkende leuzen, kunnen zooveel
beter op de fantasie en de romantische gevoelens der menigte werken, hebben ook
zooveel grootere macht in de financieele en journalistieke wereld, dat men altijd hun
invloed, hun aanhang, hun macht overschat. Zoo is het gekomen dat in Frankrijk,
juist zooals in Engeland, de nederlaag van het conservatieve nationalisme veel
zwaarder is geworden dan zijn aanhangers gevreesd en zijn tegenstanders gehoopt
hebben, en men prijst opnieuw het tegenwoordig zooveel gesmade parlementaire
stelsel, dat 't mogelijk maakt den volkswil zoo duidelijk tot uiting te brengen! Ware
Poincaré een Mussolini geweest, wij zouden er niets van vernomen hebben dat de
Fransche burger vrede met Duitschland wil: de drang naar gestadige degelijke evolutie
en vooruitgang kàn slechts tot uiting komen in de parlementaire democratie.
Wel waren er teekenen die op verandering wezen al had niemand zulk een
duidelijke zwenking verwacht. Wij zelf schreven, in onze jongste aanteekening, over
het afbrokkelen van Poincaré's politiek en de kans op zijn val en als wij daaraan
toevoegden dat deze geen wereldgebeurtenis zou wezen, omdat het niet zijn persoon
is die beslist over de voortzetting zijner staatkunde, dan volgde daaruit tevens dat
als de stembusuitslag
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duidelijk den man mét zijn politiek veroordeelde dit een wereldgebeurtenis van het
allergrootste belang zou worden. En zoo is het geschied, duidelijker dan wij hadden
durven hopen.
Natuurlijk hebben een aantal Fransche bladen terstond na Poincaré's nederlaag de
leer verkondigd, dat niet de buitenlandsche staatkunde de oorzaak is geweest - ‘zij
was niet Poncaré's politiek, maar die van het Fransche volk’ riepen zij - maar wel:
de duurte, de belastingpolitiek en andere binnenlandsche aangelegenheden waarom
een kiezer zich meer bekommert dan om de internationale verhoudingen. Dergelijke
uitlatingen kennen wij en weten haar op de juiste waarde te schatten. Nietwaar: als
Poincaré gewonnen had, dan zou het wél de buitenlandsche staatkunde geweest zijn,
die door het land was goedgekeurd, maar het omgekeerde is niet het geval? Wij weten
beter: al deze jaren heeft Poincaré de taktiek van den ijzeren vuist kunnen toepassen,
alle pogingen om tot een vergelijk te komen verhinderen, de Roer-bezetting
doordrijven, omdat hij steunde op een openbare meening, op een volkswil die hoopte
de voorgespiegelde vruchten der overwinning te plukken, d.w.z. de groote
schadeloosstelling te ontvangen en toch Duitschland economisch klein te houden.
Sinds een half jaar is die volkswil gewijzigd, de oorlogsmentaliteit heeft plaats
gemaakt voor rustiger en verstandelijker waardeering der reëele factoren; het
bewustzijn van de onmogelijkheid der vereeniging dezer beide idealen is ten langen
leste doorgedrongen en dit heeft de verpletterende nederlaag van de huidige regeering
veroorzaakt. Want al die zoogenaamde quaesties van binnenlandsche politiek, zooals
de duurte, de belastingen, hangen immers ten nauwste samen met het groote
internationale probleem der schadevergoeding en van de verhouding tot Duitschland.
Juist die duurte, die angstwekkende val van de franc, die slechts bezworen kon worden
door een wijziging der buitenlandsche staatkunde reeds onder Poincaré's leiding zelf,
waren de duidelijke
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teekenen van mislukking der na-oorlogs-politiek en het Fransche volk, dat gaandeweg
de diepe emotie der oorlogsjaren begint te boven te komen, heeft die teekenen
begrepen en er naar gehandeld.
Of nu de nieuwe Fransche regeering, die vermoedelijk reeds zitting genomen zal
hebben als dit opstel in druk verschijnt, op eens een geheel tegenovergestelden weg
zal inslaan, ziedaar een andere vraag. De Roer-bezetting zal wel niet met één slag
opgeheven worden. Maar wel zijn alle voorwaarden voor een geleidelijke
ontwikkeling in de richting van vrede en verzoening gegeven: Herriot, de
burgemeester van Lyon die vermoedelijk de nieuwe premier zal zijn, heeft reeds in
interviews zijn gedragslijn aangegeven en ook al mocht 't Herriot niet zijn, die de
nieuwe politiek uit te voeren heeft, een ander zal niet anders kunnen handelen dan
hij. Het rapport der deskundigen, het mooie werk dat tot stand gekomen is dank zij
de uitspraak der Britsche verkiezingen, de deelneming van Amerika aan de
Europeesche zaken en den milder koers die zich in de Fransche politiek reeds vóór
de verkiezingen begon af te teekenen, ligt gereed. Het plan om Duitschland in staat
te stellen, zich economisch op te heffen en zijn crediteuren te betalen, is in groote
lijnen aangegeven. Mac Donald had de bijzonder gelukkige ingeving het in zijn
geheel zonder voorbehoud te aanvaarden al was het niet in alle opzichten naar den
zin der Britsche regeering. Duitschland zal het moeten aannemen omdat het 't
maximum geeft van wat het onder de gegeven omstandigheden kan verwachten,
Poincaré zelf betuigde reeds zijn instemming en de gedragslijn der nieuwe Fransche
regeering is dus zoo duidelijk mogelijk aangegeven: uitwerking van dit rapport,
medewerking met de Engelsche regeering tot een spoedige oplossing van dit probleem
dat nu sinds bijna zes jaar het herstel der wereld tegenhoudt. Daarvoor zullen
natuurlijk weer vele conferenties en besprekingen noodig zijn, moeilijkheden zullen
overwonnen moeten worden, maar nu
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de goede wil ten langen leste blijkbaar daar is, zal een oplossing mogelijk zijn.
Tegelijk en in verband hiermee zal een weg gevonden moeten worden tot opheffing
der Roer-bezetting en juist dit struikelblok dat bij een aan 't bewind blijven van
Poincaré zoo gemakkelijk alle pogingen had kunnen doen mislukken - omdat
Poincaré's persoonlijk prestige ermee gemoeid was - kan nu niet meer onoverkomelijk
zijn. En slaagt men hierin, dan moet de oplossing der binnenlandsche moeilijkheden
in Frankrijk, Engeland, ons land, vanzelf geleidelijk volgen. Eindelijk is de weg vrij
om de ziekte van ons werelddeel in haar grondoorzaken aan te tasten. De kans op
een goeden uitslag is groot, mits...... Duitschland geen spaak in het wiel steekt.
***
Hiermee zijn wij gekomen tot de onweerswolk die het vrije uitzicht nog belemmert:
zooals de Duitsche soldatengeest, de middeneeuwsch-feudale mentaliteit der jonkers,
het geloof in het geweld der Duitsche machthebbers de voornaamste oorzaak zijn
geweest van den oorlog, zoo dreigen deze spoken van het verleden ook nu weer de
vreedzame ontwikkeling te verstoren. Dat zij hiertoe bij machte zullen zijn, wij
gelooven het niet, maar het gevaar dreigt ongetwijfeld. Wel hebben de verkiezingen
niet die groote overwinning gebracht aan de luidruchtige staalhelmen, die dezen
verwacht hadden, en is ook in Duitschland weer gebleken, dat de chauvinistische
gevoelens der bevolking lang niet zoo diep wortelen en zoo wijd verspreid zijn als
het geschetter der voormannen zou doen denken, maar het ongeluk is dat in
Duitschland, zulk een luidruchtige minderheid een nog zooveel grootere macht bezit
dan in de democratische landen van het westen. De partij der ‘Völkischen’ in den
nieuwen rijksdag is zeer klein in vergelijking met de bezadigder groepen en die van
de linkerzijde, doch Duitschland wordt niet door zijn parlement geregeerd, maar door
het beambtendom dat nog immer volledig
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doortrokken is van den ouden geest. De Ludendorff-groep verstaat bovendien zoo
goed de in Duitschland zoo zeer gewaardeerde kunst van het ‘einschüchtern’ dat de
kleine Völkische fractie in den rijksdag zelfs daar een onevenredig grooten invloed
dreigt uit te oefenen en zeker pogen zal de komende regeering naar haar hand te
zetten. De toekomstige Fransche premier Herriot sprak dit volkomen duidelijk uit in
het onderhoud met de ‘Vorwärts’, dat als een diep ernstige waarschuwing aan 't adres
van het Duitsche volk kan gelden, waarnaar de hemel geve dat 't moge luisteren:
‘Een republikeinsche regeering kan zich vol vertrouwen tot mij wenden. Ik zal steeds
mijn goeden wil laten blijken. Maar ik herhaal: Ik eisch openlijk goeden wil en goed
vertrouwen. Ik ken noch Ludendorff noch de heeren van de groot-industrie en ik wil
niets met hen te doen hebben. Wat ik wil, is het volk vrede brengen. Die taak is niet
gemakkelijk en wordt door de nationalisten nog kunstmatig verzwaard’.
Zoo is het! Duitschland krijgt in de komende weken eindelijk een kans om uit het
moeras te komen. Het heeft die te danken aan de Britsche en Fransche verkiezingen.
Voor de eerste maal in tien jaar zal het te doen hebben met een wederpartij die ten
volle van goeden wille is. Zal het die kans benutten? Of zal het weer gehoor geven
aan zijn kwade geesten, aan de mannen met de Pruisische generaals-uniform, en
daardoor zichzelf en heel Europa voor langen tijd, misschien voor goed in de ellende
houden? Ziedaar de cirsis waarvoor de wereld-geschiedenis in de komende maanden
zal staan.
Want hoe enorm de macht dezer kwade geniï in het zoogenaamd republikeinsche
Duitschland is, bleek tweemaal in den laatsten tijd: eerst bij het Hittler-proces, toen
bij de botsingen in Halle. Ja, een zwarte bladzijde in de geschiedenis van het Duitsche
rijk is dat proces in München geweest, waar de hoogverraders de rol van aanklager
op zich namen en een bevende, buigende, onwaardige rechterlijke macht zich slaafs
onderwierp
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aan deze goden van het oude regime. ‘Duitschland wir weben dein Leichenkleid!’
zong Heine eens in zijn somber-dichterlijk Weberlied, en 't was ons, toen wij de
berichten over dit smadelijke, diep vernederende rechtsgeding lazen, alsof deze
woorden voor den huidigen dag pasten in den mond van die rechters en die
geuniformeerde beklaagden voor het Volksgericht in München. Als deze geest macht
behoudt over Duitschland, dan blijft aan West-Europa geen keuze; dan moet een
voortdurend tot het uiterste gedreven wantrouwen de geallieerden hun politiek
voorschrijven; dan moet minutieuse controle op den aanmaak van wapenen, op de
africhting van troepen gehouden worden; dan moet Duitschland onder voogdij of
curateele van zijn overwinnaars blijven totdat dit groote volk in staat zal zijn zichzelf
te besturen en geen gevaar voor zijn buren op te leveren. Zelfs Mac Donald die toch
waarlijk de beste leider der Engelsche staatkunde is dien de Duitschers kunnen
wenschen, is zoo onder den indruk geweest van het gebeurde in Halle - waar er voor
een anti-republikeinsche militaire betooging tal van extra-treinen gereden hebben,
waar de regimenten voorbij Ludendorff gedefileerd hebben in tegenwoordigheid van
een Hohenzollernprins en waar de communisten die een tegenbetooging wilden
houden door de politietroepen beschoten zijn - dat hij de voortzetting der militaire
controle wenscht.
Ja, Duitschland heeft thans het eigen lot in handen. Tot aan de Fransche
verkiezingen was het de politiek van Poincaré, die het Duitsche nationalisme in de
hand werkte. Poincaré en Ludendorff, hand in hand, hielden den vrede tegen, zooals
immers ook het Duitsche en het Fransche nationalisme saamgewerkt hebben om de
wereld in den oorlog te storten. Maar zoodra er een eind komt aan de staatkunde
Poincaré is elk motief voor verzet in Duitschland vervallen. Het Britsche en het
Fransche volk hebben bewezen dat zij den vrede willen, nu is de beurt aan het
Duitsche om hetzelfde te toonen. Zal het daartoe in staat zijn? Zal het zijn demonen
weten
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uit te bannen? De strijd zal zwaar zijn, buitengewoon zwaar omdat de uitslag der
Duitsche verkiezingen het aanblijven der huidige regeering moeilijk heeft gemaakt
en de partijverhouding in den rijksdag een regeering van gematigd rechtsche kleur
schijnt te eischen. Toch hebben wij vertrouwen, niet alleen omdat het Duitsche volk
ongetwijfeld even zeer als het Britsche en Fransche snakt naar het herstel der oude
goede verhoudingen in Europa, en op den langen duur zulk een volkswil zelfs in
Duitschland niet onder de knie gehouden kan worden, maar ook om de eenvoudige
reden, dat zelfs een regeering van rechts in de gegeven omstandigheden niet veel
anders zal kunnen doen dan met de Entente-landen saamwerken. Deze heeren van
het ‘Völkische Wesen’ hebben wel een uitermate grooten mond en zijn wel
gevaarlijker dan wilde dieren wanneer zij over gewapende macht beschikken, maar
zeer vaak blijkt hun mond grooter dan hun moed en er komen oogenblikken dat de
groote mannen erbarmelijk klein worden, zooals 't altijd gaat met hen die hun zin
pogen door te drijven door intimideeren. Toen de coup d'état in de Münchensche
bierkelder mislukte, was de groote Ludendorff onder een hoedje te vangen en hij
herkreeg zijn aplomb eerst toen hij voor de rechters stond, toegejuicht door een
menigte volks; na de Kapp-Putsch vluchtte de held onder een vermomming naar
Zweden! En herinnert men zich hoe, toen deze Putsch een oogenblik geslaagd scheen
te zijn, de heeren in plaats van den keizer terug te roepen, ijlings verklaarden, in
vrede en vriendschap met de geallieerde mogendheden te willen leven en dadelijk
vooropstelden dat het vredesverdrag door hen geëerbiedigd werd? Zoo moet het nu
ook gaan als er straks een regeering van rechts in Berlijn mocht zetelen. Duitschland
is nog altijd vrijwel machteloos en een Duitsche regeering kan niet anders doen dan
de gunstige voorwaarden van het deskundigen-rapport dankbaar aanvaarden, met
het gevolg dat de Roerbezetting spoedig kan verdwijnen en Duitschland oneindig
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gunstiger gesteld wordt dan het was sinds het de nederlaag leed. Ja, het schijnt zelfs
wenschelijker dat die aanvaarding geschiedt dooreen regeering van Ludendorff's
geestverwanten dan door echte republikeinen; in het laatste geval blijft de
‘onderwerping aan den nieuwen smadelijken vrede’ ongetwijfeld een gevaarlijk
wapen in de handen der Völkische beweging.
Indien dus straks een monarchistische regeering in Berlijn mocht zitting nemen,
dan behoeft dit geenszins het einde te beduiden van onze schoone verwachtingen,
mits zij slechts door daden toone dat de wederpartij haar vertrouwen kan. Wordt dan
het plan der experts uitgevoerd, brengt dit economische verbetering, dan neemt
ongetwijfeld de invloed der nationalistische idealen af en bestaat er kans op een
vreedzaam samenleven in Europa. De gegevens hiervoor zijn aanwezig: de mark
blijft stand houden reeds nu, de uitvoering van het rapport der deskundigen zal haar
vermoedelijk voorgoed stabiliseeren; dit moet een gunstige uitwerking hebben op
de waardevastheid van de franc en zoo zal er weer normale internationale handel
tusschen de oude vijanden mogelijk zijn. Welvaart kan wederkeeren en de grondslag
voor een democratische ontwikkeling in Duitschland is gelegd, die een onmisbare
voorwaarde is voor den vrede in Europa.
***
En dan de gif- en stikgassen, de luchtvloten en onderzee-eskaders, al de
verdelgingsmiddelen aan welker aanmaak ook in de ‘vreedzame’ westersche landen
met zulk een ijver gewerkt wordt, dat de eerstkomende oorlog een volslagen
verdelging van strijders en non-combattanten zal meebrengen? Wat beteekenen alle
schoone verwachtingen tegenover deze werkelijkheid? Zoo hooren wij de twijfelaar
vragen. Ach ja, ik weet het: mooie verwachtingen zijn het, meer niet. De geest van
het kwaad is waarlijk nog niet overwonnen en mochten de lieden van goeden wille
die nu de teugels in handen hebben of zullen krijgen in Engeland en Frankrijk, er
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niet in slagen het vredeswerk tot stand te brengen, dan is de toekomst donker. Maar
is het ongegrond optimisme, te verwachten, dat nu de oorlogs-mentaliteit zoo duidelijk
aan het wijken is onder de overwinnende volkeren, het hun staatslieden zal gelukken
een althans voorloopige verzoening teweeg te brengen? En mogen wij dan niet 'n
weinig vertrouwen hebben, dat een Duitschland dat een welvarend en vreedzaam lid
der Europeesche volkerengemeenschap wordt, opgenomen in den volkenbond
natuurlijk, mee zal werken om deze verschrikkingen te ontgaan? Juist de ondenkbare
schrikwekkendheid van een toekomstigen oorlog geeft eenig vertrouwen, dat de
menschheid althans dien gruwel zal weten te voorkomen.
Groningen, 23 Mei.
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Leestafel
Verzen van G.H. Pannekoek Jr., N.V. Uitgeversmaatschappij ‘Haga’, 's
Gravenhage.
Jan Walch heeft de critiek aan het bundeltje laten voorafgaan:
‘Bij de lezing van achterstaande gedichten van mijn vriend Pannekoek troffen mij
telkens de natuurlijke eenvoud en de zorgzame tasting naar het ware, zuivere woord;
het woord dat door zijn kern-beteekenis, door de gedachten-associaties welke het
oproept, en vooral ook door de plaats welke het in het rhythmisch geheel van het
gedicht inneemt, het beste is.
Uit het laatste-gezegde volgt tevens, dat, naar mijne meening, bij dezen dichter
ook het rhythme wel zeer van beteekenis is. Er zouden tál van plaatsen in dezen
bundel aan te wijzen zijn, waar het rhythme, in dartele afwijking van het maatschema,
juist daardoor een gevoelsnuance bijzonder zuiver uitdrukt’.
Het is alles juist, maar dit alleen is toch niet voldoende om den dichter Pannekoek
te kenmerken, die, - o, heel schuchter, heel voorzichtig -, tracht te komen tot een
eigen uitings-vorm, die over de hedendaagsche vers-kunst tot eene Gortersche
zienswijze reikt. Ik meen dit het best benaderd te vinden in:

IMPRESSIE.
Uw haren zijn weelderig zwart
en uw oogen glanzen vreemd
als het blauw-groen water der zee,
waar de zon over glee.
Uw lippen zijn rood als een vrucht,
die gerijpt is in de zon
en openbrak van verlangen
om een zoen te ontvangen.
Uw hals is blank als het schuim
en zacht welvend als een golf,
die hijgend op het zand bruist
en langzaam daar verruischt.

Door dit trachten tot een nieuwen weg te komen is dit bundeltje belangrijk.
JAN J. ZELDENTHIUS.
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Wijdingen, verzen van Wilhelm Loeb, 's Gravenhage, M. Dijkhoffz, 1922.
Het zoeken naar het juiste woord, het speuren naar het juiste beeld, het precieus
verzorgen van rhythme en rijm, zijn de sterke elementen van dezen dichter. Het
gebrek aan de opstuwende hartstocht, de individueele cultuur, buiten het hooger en
grooter menschelijke om, zijn de bedenkingen tegen dezen dichter, die slechts de
diepere ontroering, het tragisch leed behoeft te door-leven om tot eene schoone,
menschelijke kunst te komen.
Hier zij aangehaald:
‘'t Was nacht en jonkheid's vreugd ter tafel waar wij zaten;
Gelach klonk juichend-hel bij 't wiss'len van het woord;
Zoo werd, getroost door 't rosse stralen der gelaten,
Mijn angst gesmoord.
Een anjer-geur hing zoet om u en uwe handen;
Licht glipte langs den zoom van uw bewogen borst,
Wijn beefde in den kelk, geheven tot het branden
Van mijnen dorst.
Och lief! ik hief om niet met u den broeder-beker,
Ik zat vergeefs nog ééns aan uwen tafel aan:
Nu, roerend in den nacht, weet ik het schrijnend-zeker
Te zullen gaan’.

Een mooi-verzorgde uitgave van gevoelige verzen is de eind-indruk, die dit boekje
achterlaat.
JAN J. ZELDENTHUIS.
Aan Mijn Engelbewaarder en Andere Gedichten, door Frederik van Eeden,
Amsterdam, W. Versluys, 1922.
Er is iets heel eigenaardigs in de verzen van Frederik van Eeden, iets, dat hij van zijn
begin als dichter af heeft bezeten. Van Eedens lyriek is eenerzijds kinderlijk
eenvoudig, naief en onbevangen, anderzijds van een didactische drang, die als
onderstroom gaat door de muzikaliteit van zijn vrij-klinkend geluid.
Men luistere naar het gedicht: Toen ons Kindje glimlachte, dat aldus begint:
Toen hij geglimlacht heeft, 't eerst van zijn leven,
kwam hij uit verre, stille landen zweeven.
Daar had hij geen gehoor en geen gezicht,
en leefde alleenlijk bij inwendig licht.

Het geheele vers is rustig, kalm, zuiver en levens-waar; het mist slechts in schijn den
hartstochtelijken gang van het gemouvementeerde lied; in verinnerlijking heeft zich
dit samen gedrongen.
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Frederik van Eeden was een zuiver dichter, hij is dit gebleven, zijn stem is nog van
zoo'n hoogheid, dat we over enkele ons storende, stakkerige rijmen,
‘Dit droef gedicht
heb ik gericht
tot mijnen God en Makker,
Gedwee en stil
Om Zijnentwil
Word ik een oude stakker’.

liever niet vallen.
Van dit bundeltje gaat alle edele suggestie uit, welke het werk der dichters
kenmerkt.
JAN J. ZELDENTHUIS.
R.N. Roland Holst. Over Kunst en Kunstenaars-Beschouwingen en
herdenkingen. Amsterdan J.M. Meulenhoff.
Hoewel geschreven naar bizondere aanleidingen, houden deze opstellen toch genoeg
algemeenheid in om zonder deze aanleidingen belangwekkend en genietelijk te zijn.
De aanleiding bood de schr. voldoende beschouwensstof, en de neiging naar het
beschouwende, die is verholen wijsgeerigheid, is den schr. niet vreemd. Aan Roland
Holst is meerder dan aan vele der kunstbroeders eigen, en door zijn woord is tot
bewustzijn ook van anderen gekomen het rede ijk begrip der kunsten, hetgeen insluit
het begrip van wezen zoowel als van grenzen van elk bizonder kunstgebied. Wat in
vroeger tijden aan den kunstenaar eigen was krachtens een spontaan besef van den
aard zijns werks, moet thans langs den weg der bezinning terug gevonden worden,
waardoor de kunsten weer die zuiverheid terug verkrijgen, die in de vorige eeuw was
verloren gegaan. Wie deze zuiverheid in het kunstleven eerbiedigt en heil verwacht
van een verheldering des inzichts ook op dit gebied vindt in deze opstellen op dien
weg een uitnemende leiding. Voor de eerlijkheid, die een der eerste deugden is van
het kunstenaarschap, en niet minder, voor de innerlijke logika van het kunstwezen
waakt de schr. als wachter bij een heilig erf.
Niet lang geleden bewees R.H. in een lezing den invloed ondergaan te hebben van
Spenglers Untergang. In de opstellen hier verzameld is van dezen invloed geen
sprake. Wie 'n opbouwende werking in de huidige kultuur wil uitoefenen, kan zich
niet gewonnen geven aan den door de huidige omstandigheden gewekten schijn onzer
afdaling grafwaarts. Beschouwingen over de ethische kracht der monumentale kunst
(als op bl. 147) worden niet gehouden, wanneer wij bezig zijn met de voorbereiding
van onzen laatsten slaap. Een kritiek op den tijd beteekent de medearbeid aan een
krisis van haar kultuur tot genezing.
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Wie R.H.'s erkenning van de suprematie van het architektonische in de kunsten weet
en meent dat hij deswege niet altijd rechtvaardig geoordeeld heeft over de kunst der
nieuwe tijden, verheugt zich in deze opstellen over een ruimte van oordeel, die ook
voor het in subjektieve wateren varende kunstenaarschap eerbied en liefde heeft. Een
komende kultuur kan niet het monumentale zoeken zonder meer. Sinds de
persoonlijkheid ontdekt is, heeft zij recht op volle gelding binnen de sfeer der Idee,
die allen en alles omspant. In de diepte zijn enkele en Al niet gescheiden, maar
vereenigd. Bladzijden als 158 vvg. over het element der stilte in de kunst toonen
hoezeer de schr. voor dit dieptewezen open oogen heeft. Zulke bladzijden en niet
alleen deze behooren tot het beste wat de wijsbegeerte der kunst heeft voort te
brengen. Voor wie het boek van R.H. gelezen heeft, bleek de voorname afbeelding
op het omslag (parelduiker in zwart en goud) geen valsche belofte.
B. DE H.
Het poëtisch karakter der Edda, Rede uitgespr. o.d. dies nat. der univ. van
Amsterdam door R.C. Boer. Haarlem H.D. Tjeenk Willink & Zoon.
Doet de gelegenheid om eenige inlichting te ontvangen over de Edda zich aan den
leek zelden voor - hier is zij. De Noorsche verzameling der oude liederen, die ons
van der jeugd af heeft belang ingeboezemd, bleef veelal met een geheimzinnig waas
omhuld. Wellicht is dit voor velen zoo, die dan in deze rede van Prof. Boer hun
begrip van het oude dichtwerk kunnen verhelderen. Een Nederlandsche vertaling
van de Edda, met de noodige aanteekeningen voorzien, zou niet onwelkom zijn. Wij
verbazen ons dat zij nog niet ondernomen is.
B. DE H.
Mr. M.W.F. Treub. Nederland in de Oost. Reisindrukken Haarlem. H.D.
Tjeenk Willink en Zoon. 1923.
Dit is een in meer dan één opzicht merkwaardig boek. Vooreerst omdat het zoo goed,
zoo vlot is geschreven, zich zoo prettig laat lezen, dat ook wie niet gewoon is kennis
te nemen van vele der hier behandelde vraagstukken toch geneigd zal zijn te luisteren
naar wat Treub daarover te zeggen heeft. Reeds dit is geen geringe verdienste en
verhoogt in belangrijke mate de propagandistische waarde van dit geschrift.
Merkwaardig is dit boek ook wegens de diepgaande beteekenis dezer ‘reisindrukken’.
Natuurlijk is de schrijver niet als ‘de eerste de beste’ naar Indië gegaan; door vroegere
studies reeds en bepaaldelijk door de werkzaamheden, verbonden aan den jongsten
werkkring van den veelzijdigen economist, was hij op de hoogte van, had eigen
inzicht
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in de problemen, die daarginds hun practische oplossing vinden of moeten vinden.
Indië, de wijze waarop het geregeerd wordt, het rassenvraagstuk, de belastingregeling,
aard en wezen der cultures, haar belang voor de bevolking, de verhouding tusschen
de bestuurders van land en gewest en het grootbedrijf, de organisatie der concerns,
de eigenaardigheden der arbeidsverhoudingen, de richtingen in koloniale politiek;
van dat alles en nog wel wat meer bracht Treub heel wat mee, toen hij - voor 't eerst
- ginds kwam. En nu opende zich de gelegenheid, ter plaatse zelf die van buitenaf
verworven kennis en opvattingen te toetsen aan de praktijk, aan de werkelijkheid,
daarover te spreken met tal van lieden, die dagelijks midden in de sfeer van die
aangelegenheden leven, daardoor eigen oordeel wellicht te herzien of in een reeds
gevestigde overtuiging versterkt te worden, misschien ook nieuwe gezichtspunten
te ontdekken, detailstudies te maken, in 't kort al datgene te winnen wat de regelrechte
aanraking en kennismaking voor den man-van-studie kan opleveren.
Die winst is neergelegd in dit boek. En nu schijnt het mij merkwaardig, dat deze
winst zoo groot is geweest. Ik bedoel daarmee dat Treub, die reeds veel in ‘zijn mars’
had, als onvermoeid reiziger, scherp waarnemer, vlug tot de kern der dingen
doordringend, wetend in welke richting te zoeken, snel vattend waar de knoop lag,
over ‘Nederland in de Oost’ een boek heeft kunnen schrijven, waarvan iemand, die
het weten kan, mij zeide: man kan op velerlei punten met den auteur van inzicht
verschillen, maar terwijl hij zoo veel en zoo velerlei bespreekt en zoo moeilijke,
ingewikkelde vraagstukken aanroert, kan men nergens hem betrappen op halve
feitenkennis, op misvattingen of ongegronde oordeelvellingen.
In den aanhef sprak ik over de propagandistische waarde van dit boek. Want het
heeft een strekking. Wat ook wel niet anders kan. Treub is nu eenmaal niet een
contemplatieve natuur, die de vraagstukken van alle kanten belicht en den lezer de
keus laat tusschen deze of gene oplossing. Hij kiest partij en pleit voor zijn opvatting,
gelijk zijn goed recht is. Wat hij vóór alles hier betoogt, is de beteekenis te doen zien,
die de ontwikkeling van het Westersch grootbedrijf heeft voor de welvaart in de
Oost, ook, inzonderheid, voor de welvaart der inlandsche bevolking. En daarom stelt
hij zich te weer tegen alles, wat, opzettelijk of niet die ontwikkeling belemmert.
Maar in ruimeren zin nog heeft dit boek propagandistische waarde. Het vestigt in
breede kringen, die tot nog toe daarvoor niet zoo heel ontvankelijk waren, de aandacht
op tal van gewichtige vraagstukken. En het leert de velen, die nog altijd te weinig
daarvan doordrongen zijn, welk buitengewoon kostbaar ‘bezit’ voor ons deze koloniën
zijn; het leert hen ook, welke mogelijkheden van verdere economische en cultureele
expansie daar nog sluimeren; wat ‘mooi-Indië’ beduidt en hoe jammer het is, dat zoo
menigeen ten onzent dit land slechts
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uit de verte en uit de boeken kent; ook: welk een veld daar openligt voor jonge,
niet-arbeids-schuwe Hollanders...... Reeds daarom alleen moet men zich over de
verschijning van deze ‘reisindrukken’ verheugen.
H.S.
Jan de Vries. De Wikingen in de Lage Landen bij de Zee. H.D. Tjeenk
Willink en Zoon. Haarlem. 1923.
In ‘Een woord vooraf’ zegt de schrijver, dat hij het boek den vorm heeft gegeven
van een geleidelijk verloopend verhaal, meer dan van een historisch onderzoek, en
dit ter wille van ‘den lezer wien belangstelling voor onze vaderlandsche geschiedenis
er toe bracht dit boek ter hand te nemen’. M.a.w. het is bestemd ook voor niet-historici.
En waar bij de meeste aankondigingen van dit boek de waarde ervan uit een oogpunt
van historisch onderzoek op den voorgrond zal staan, wil ik hier als leek een enkel
woord wijden aan de vraag in hoeverre het voldoet aan zijn bestemming ook voor
leeken.
Indien het boek uitsluitend of ook maar hoofdzakelijk als leekenlitteratuur bedoeld
was, zou het natuurlijk geheel anders zijn samengesteld. Talrijke bijzonderheden
over wikingstochten, die principieel niet zoo veel verschil vertoonen met reeds
beschreven tochten, hadden dan achterwege kunnen blijven. En dat doet er mij aan
twijfelen of het genre wel reden van bestaan heeft. Is het niet beter het resultaat van
historisch onderzoek in een historische verhandeling neer te leggen, en daarnaast
een boek voor leeken uitsluitend voor dezen te concipieeren en op te zetten? Maar
ik zou deze vraag niet beslist met ‘Ja’ durven beantwoorden: zooals het boek daar
ligt heeft het voor mij groote charmes en ik ben er niet geheel zeker van of het die
heeft ondanks of door het eenigszins tweeslachtig karakter. Misschien in hoofdzaak
door. Want ook de gevoelens, die het opwekt zijn van tweeslachtig karakter. Eensdeels
prikkelt het de fantasie te lezen over dien romantischen tijd van onbegrensde
mogelijkheden, waarin een bende-aanvoerder, die over de noodige vermetelheid
beschikte den Frankischen keizers kon brandschatten. Maar wanneer dit gebeurde
op de wijze van onze jongensboeken, waarin het van de willekeur van den schrijver
afhangt of hij in een gevecht één Noorman tien Friezen, of één Fries tien Noormannen
wil laten doodslaan, al naarmate hij de wikingen of de Friezen tot zijn helden heeft
gekozen, dan zou dat ons toch niet kunnen boeien. Juist de combinatie van opgewekte
fantasie en intellectueele belangstelling, waarbij wij ons bewust zijn te staan op den
bodem der realiteit, en - natuurlijk slechts in groote trekken - zien hoe die realiteit
uit de soms te veel en soms te weinig zeggende bronnen wordt opgediept, maakt het
aantrekkelijke van de lectuur van dit boek uit.
Ten slotte moge een woord van lof niet ontbreken voor de keurige uitvoering, ook
der platen.
W.
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Dr. A. Schierbeek. Van Aristoteles tot Pasteur. Leven en Werken der
Groote Biologen. Amsterdam. W. Versluys 1923.
Dit boek, voor de samenstelling waarvan waarschijnlijk een zeer groote hoeveelheid
littaretuur is doorgewerkt, bevat vele aardige en belangwekkende bijzonderheden
over leven en werken der groote voorgangers op biologisch gebied. Het komt mij
echter voor, dat het slechts met vrucht te lezen is voor personen, die reeds eenige
kennis op biologisch gebied bezitten, en dezen zullen er niet zoo heel veel nieuws
in vinden behalve een aantal historische bijzonderheden, die wel eens interessant
zijn, maar toch niet in zoo hooge mate, dat het boek met zijn vele faits divers zeer
zou boeien.
W.
G. Gongrijp. Açoka, Drama in vier bedrijven. Hadi-Poestaka, Amsterdam.
Door ik weet niet welke oorzaak is de bespreking van Gongrijp's drama Açoka in
O.E. tot heden nagebleven. Het gedicht zelf heeft daaraan geen schuld, want het had
bij eerste lezing mij reeds ontroerd en heeft bij latere lezing deze zelfde werking
geoefend. Het eerste bedrijf schildert de aarzeling en het besluit des konings om
oorlog te voeren tegen de stam der Kalingga's die zijn rechtmatige eischen hebben
afgeslagen. Sterke figuren als de raadsheer en de eerste koningin drijven Açoka tot
het besluit. In hemzelf strijdt de innerlijke mensch met den machthebber. De tweede
gemalin doet aanspraak op den innerlijken mensch, maar de geweldenaar welke de
koning kán zijn, overwint. Een monnik die voor 's konings bevel niet bukt wordt
binnengeleid en in de gevangenis geworpen. In het tweede bedrijf is een verpletterende
overwinning over de Kalingga's behaald - maar Açoka is naar de ziel gebroken en
aan den rand van den waanzin door het schrikvisioen des bloeds. Prachtig is dit
bedrijf behandeld: de verstarring des konings en daarna de oogenblikken van
verteedering wanneer zijn ziel luistert naar de vrouwelijke woorden; de aankondiging
van den innerlijken triomf. In het derde bedrijf belijdt de koning in de
raadsvergadering zijn geestesverandering; zeer fraai is hier het hartstochtelijk verzet
van den raadsheer en de wegwijzing van den monnik:
Zijt gij bereid?’
De stem des konings, zacht en klein, geeft antwoord:
‘Ik ben bereid’.
De monnik : Zoo trek
Uw aandacht samen. Adem diep en rustig.
Maak met uw wil uw denken stil. Bedwing
Het zwerven van de zwerfzieke gedachte......
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waarna de monnik het verhaal doet van de overwinning van de Bodhisattwa over
Mara en de daemonen. Onderwijl vertoonen zich ook voor Açoka de lokkende
verleidingen, die hij van zich wijst.
Het vierde bedrijf heet: de goede werkzaamheid. Hier wordt de felle tegenstelling
tusschen de twee beginselen, vertegenwoordigd door den raadsheer en den monnik,
door den koning in zichzelf verzoend die nu het nieuw beleid voor zijn regeering
aanvaardt en heerscher wil zijn volgens gerechtigheid. De eerste koningin, de
onverzoenlijke, heeft het paleis verlaten; de tweede, die van den aanvang af het
beter-ik des konings bezielde, neemt haar plaats in, waarmee het drama eindigt.
Behalve veel schoonheid des woords en der gedachte is in dit drama veel
schoonheid des beelds, zoodat het als schouwspel ongetwijfeld de macht zou hebben
om een publiek te boeien. De dichter geeft aanwijzingen in overvloed van suggestieve
kracht waarin de Hindoesche omgeving voor ons oog verrijst. De karakters zijn met
vaste hand geteekend en blijven in helder licht den lezer voor oogen staan. De
raadsheer is een zeer schoone figuur; de beide koninginnen, de monnik, de koning
zelf zijn niet belichaamde ideëen, maar levende figuren. Het geheele werk munt uit
door glans en voornaamheid. Ook de uitgave is op voorname wijze uitgevoerd. Het
vorstelijke wezen van den koning maakt diepen indruk.
B. DE H.
J. Varendonck. Over esthetische symboliek, een psycho-analytisch
onderzoek. 's Gravenhage Martinus Nijhoff.
Dit geschrift geeft in zijn eerste gedeelte de analyse van een proefpersoon die
voorliefde betoonde voor een reeks van liederen welke na psychanalytisch onderzoek
bleken verband te houden met zijn gevoelens tegenover zijn echtgenoote; te weten
met gevoelens die door zijn beter ik (bewust ik) onderdrukt werden en die dus als
‘verdrongen complexen’ in zijn ziel te werk gingen. Wanneer het geschrift van Dr.
V. bedoelde het ziektebeeld (in den ruimer zin van dit begrip) op te maken van een
individueelen persoon, ware deze methode van onderzoek, door zijn voorkeur voor
zekere liedjes als uitgangspunt te nemen, volkomen geoorloofd. Nu ze de beteekenis
moet krijgen van een onderzoek naar het wezen der aesthetische symboliek is ze van
geringer waarde. Psychologische feiten verklaren niet aesthetische waardeeringen.
Voorkeur geven is niet hetzelfde als schoon achten. Ik kan zekere streelingen begeeren
en dus met voorliefde sensatieromans of beschrijvingen van geslachtelijke afdwaling
lezen, zonder toch de roman of de beschrijving aesthetisch te waardeeren. Dat de
psychische aandriften waarom het hier gaat, verdrongen aandriften zijn verandert
aan deze verhouding niets. Het symbool wordt daardoor niet tot aesthetisch symbool.
Dat het aesthetische het andere moment is, dat
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uit het lustgehalte van een voorwerp niet kan afgeleid en daarin niet is meebegrepen,
is voor ieder die wijsgeerig denkt vanzelf duidelijk; maar den natuurwetenschappelijk
geschoolden onderzoekers kost het de uiterste moeite dit verschil in te zien. Zij zijn
ziende blind.
Pychologisch beschouwd staat in het werk van Dr. V. heel wat belangrijks; maar
van kunst, kunstwaarde en kunstschoonheid heeft de schr. geen begrip, wat niet
wegneemt dat hij persoonlijk kunstgevoelig kan zijn. Een staal: op bl. 79 lees ik: ‘dit
is het oogenblik om ons er aan te herinneren dat de dichter de symbolen enkel
geschapen heeft om zijn eigen complexen te luchten. Zijn verdrongen begeerten, die
onder den druk der censuur niet tot rechtstreeksche uitdrukking kunnen komen,
geraken in zijn bewustzijn langs den omweg der verborgen dubbelzinnigheid’. De
schr. beschouwt alle kunsten als ‘onbewuste uitingen van verdrongen complexen’(bl.
97). De beschavingsloop van het menschdom bestaat in een reeks van overwinningen
over de impulsen van het dierlijke in ons; dit laatste met zijn spontane driften heeft
‘langs de geheime paden der esthetische symboliek meer en meer uitwegen gezocht’
(ibid.) De geheele aesthetiek wordt hier tegenover de menschelijke beschaving geteld,
als gegrond rechtstreeks in de oerdriften. Deze zienswijs is uiterst eenzijdig. Nietzsche
heeft indertijd in zijn begrip van het Dionysische op deze zijde van het
Kunstenaarschap gewezen, met veel dieper aanduiding dan de psychanalyticus vermag
te geven, maar het Apollinische heeft hij als nevenzijde daarvan gesteld, waardoor
eerst van schoonheid en van kunst kon sprake zijn. Dr. V. beschouwt de aesthetische
waarden, die hij als eurythmie, symmetrie, harmonie, optelt (blz. 108) als geheel
bijkomstig en meent dat de dichter aan deze waarde minder gewicht hecht naarmate
zijn komplexen sterker zijn.
Overigens zijn de beschouwingen over verband en onderscheid van symbool en
metafoor scherpzinnig en met een groote hoeveelheid van psychologisch materiaal
bewerkt, en zoo meer. Dit neemt echter niet weg dat wij de eenzijdige generaliseering
der psychanalitische methode, waardoor zij zich tot alleenheerscheres op 't gebied
der geesteskennis uitgeeft van harte verwenschen. Niet slechts de groote winsten der
nieuwere verheldering van 't aesthetisch begrip zouden daardoor verloren gaan, maar
ook het werk op eigen terrein waar de psycho-analyse wel gelding heeft, lijdt bij
deze generaliseering schade. Psychologisch juiste beschouwingen vergoeden geen
wijsgeerig misbegrip. De psychologisch wetenschappelijke exaktheid heeft zich te
houden op eigen grond en al kan ze aantoonen hoe somtijds symbolen ontstaan, zij
heeft zich te onthouden van aesthetika.
B. DE H.
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De sierende elementen van de bouwkunst door Jan Wils (de toegepaste
kunsten in Nederland) Rotterdam W.L.J. Brusse's Uitg. Mij.
Een nieuwe aflevering in de bekende serie. De Schr. bespreekt den faktor der
ornamentatie en waarschuwt dat wij om den wille van deze den grooten vorm niet
zullen voorbijzien. Toch heeft het bouwwerk deelen, die zich door zekere
zelfstandigheid kenmerken en welker schoonheid in het verband des geheels een
redelijke kan zijn. Waarheid heeft hier te gelden bovenal. De schr. vergelijkt het
gebouw-Hirsch te Amsterdam met Berlage's beurs en gewaagt van de bedenkelijkheid
van het ‘architektuur maken’ door versiering. Schoonheid en nuttigheid gaan saam
in de bouwkunst, die een vormgeving is aan de ruimte en thans niet meer een vooral
frontaal karakter draagt, zooals wij in het Renaissance-kunst opmerken. Bij deze
nieuwe en oude opvatting der bouwkunst als ruimte-kunst ligt de sierende waarde
in het bouwkunstig element zelf. Over deze elementen handelt de schr. en geeft
daarvan voorbeelden in 24 zinco's die fraai zijn, meestal aan bekende gebouwen
ontleend.
B. DE H.
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