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I. Eerste kinderjaren.
‘Men zegt zooveel onzinnigheden van en over u terwijl gij nog leeft - wat zal het
eerst zijn als gij dood zijt! - Gij leest zoo graag mémoires uit vroegere dagen, waarom
schrijft gij ze niet zelve van uw eigen tijd - ?’
- Aan die woorden van u, mijn vriend, heb ik dikwijls teruggedacht verleden jaar,
toen ik aan de typhus zóó zwaar ziek lag, dat het oogenblik wèl nabij scheen, waarop
nieuwtjes-najagende couranten mijn overlijden konden berichten en er een overzicht
aan toevoegen van mijn leven en werken.
Neen, men kan niet alles zeggen wat men zag, en weet, en bijwoonde. Te veel
namen, van die nog in leven zijn, zouden er mee worden gemoeid; te veel graven
zijn nog te versch gedolven. Een verleden, dat voor onszelf is afgesloten, is daarom
nog niet dood voor iedereen, die een rol er in speelde!

Anna de Savornin Lohman, Herinneringen

2
Maar toch, in onzen tijd van plukken en wroeten in iemands intiem leven, zoodra hij
een plaats, van welken aard dan ook, inneemt in het openbare, ook al wil hij zelf dat
intieme gedeelte niet prijsgeven aan de algemeene nieuwsgierigheid, van zoeken
naar ‘sleutels’ op romans, zonder eenige bedoeling van dien aard geschreven, van
zetten van namen uit de werkelijkheid op personen erin, die met die
werkelijkheids-figuren niets gemeen hebben in de gedachten van den auteur, van
karakter-ontledingen door menschen, die nooit zelfs de persoon-in-questie ontmoetten,
laat staan gelegenheid hadden zijn karakter te leeren kennen, in onzen tijd in één
woord van oppervlakkigheid en reclame-bejag, waarin de levende wordt besproken
en geanalyseerd op een manier zooals vroeger eerst geschiedde na zijn dood, als hij
zelf er buiten stond, niet meer wist daarvan, en er zich niet meer om behoefde te
bekommeren, in zulk een tijd van verregaande indiscretie heeft het voorwerp van
deze onderzoekings-woede het recht, ja zelfs in sommige gevallen den plicht, toe te
lichten, op te helderen, te verklaren die dwalingen en die opvattingen, welke anders
na zijn dood zouden blijven voortbestaan.
- - - Ik denk dikwijls, dat misschien niemand der hedendaagsche kampvechtende
feministische dames zóó van huis uit is vóórbestemd geweest, door haar levenslot,
voortkomende uit opvoeding en omstandigheden, tot het ijveren voor ‘de rechten
der vrouw’,
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als de Catherina Anna Maria de Savornin Lohman, die als het eerste en daardoor
veelbegeerde meisje, na vier zonen,1 werd geboren uit op dat tijdstip zeer rijke ouders,
beiden van adel, beiden doordrongen van alle stands- en vooroordeel-begrippen aan
hun positie en aan den toenmaligen tijd verbonden, en dientengevolge in het minst
niet van plan hun dochtertje te wapenen tegen den wreeden levens-strijd, te midden
waarvan zij niet vermoedden dat ze weldra jong en onervaren zou staan, alleen,
zonder fortuin. O, ouders, die dit leest, laat hetgeen ik u wil vertellen van mijne levensgeschiedenis
u een waarschuwing zijn, om niet blindelings te vertrouwen op uw fortuin en uw
omstandigheden, waar het geldt de toekomst uwer dochters. Herinnert u bijtijds, dat
het uw plicht is haar vóór te bereiden tot den levensstrijd, haar uit te rusten met de
middelen daartoe, uw plicht, dien gij niet moogt verzuimen, niet moogt opofferen
aan standsvooroordeelen, welke ook uw positie zij op dit oogenblik.
- Neen, ik wil mijn ouders hier niet aanklagen noch veroordeelen. Daarvoor is
hunne nagedachtenis mij te dierbaar. Komt niet alles aan op de drijfveeren, die ons
leiden in onze handelingen? Welnu, ik ben er van overtuigd, dat die mijner ouders
noch baatzuchtig, noch egoïst waren. Zij handelden naar het

1

Frans Netscher, welk een komischen flater hebt gij begaan, toen gij uw ‘karakterschets’ van
mij grondde liefst op mijn ‘eenig kind’ zijn!
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licht dat hun gegeven was. En zullen wij, die na hen komen, ook niet op onze beurt
in vele dingen struikelen ten opzichte van het toekomstig geslacht? De hedendaagsche
vaders en moeders, die nu zoo zelfverzekerd hun weg gaan in de opvoeding hunner
kinderen, zullen zij ook niet, als die kinderen straks volwassen zijn, zich te laat
verwijten begane fouten, verkeerd aangepakte dingen?
Daarom komt alles aan op de vraag: Hebben onze ouders ons liefgehad? Dan wordt
vergeven en verontschuldigen zoo gemakkelijk.
Mijn thuis! - - Het zou mooi geweest zijn, als er niet zoo heel vroeg al, zoo lang als
ik mij kan herinneren, die groote, groote schaduw over had gehangen van voortdurend
ziek-zijn mijner moeder.
Ach, het is niet zonder reden dat ik altijd zoo innig medelijden heb met
vreugdelooze, zonlooze kinderleventjes, verkwijnend op de kinderkamer of bij de
dienstboden. Van klein-kind-af heb ik gehunkerd naar de warme, stralende
gezelligheid van de huiskamer, waar moeder het middelpunt is; een gezelligheid, die
in mijn kinderleven nooit onafgebroken voortduurde, elk oogenblik werd afgewisseld
door op bed liggen mijner moeder, soms dagen, maar soms ook weken en maanden
lang. Hoe goed herinner ik mij nog, als ik uit de school thuis kwam, mijn snellen éérsten
blik naar 't raam van de slaapkamer, of het gordijn neerhing.
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Was dat zoo, dan wist ik dat mijn moeder naar bed was met een asthma-aanval, dan
wist ik dat ik zelve straks opgesloten zou worden in de donker gehouden ziekenkamer,
tot haar gezelschap, met mijn jonge oogen, ondanks dat schemerachtige licht, turende
in een of ander boek, terwijl zij sliep.
En straks was ik het, die moest thee schenken, was ik het, die moest thuisblijven
van de school, zoo noodig.
Ik was immers: het eenige meisje.
Zulk een jeugd - die geen jeugd is - maakte mij te vroeg bekend met de donkere
zijde van het leven.
En daarom zou ik het zoo graag allen ouders willen toeroepen: Als ge kunt, als
het in uw macht staat, geeft dan uw jongen kinderen dat waarop ze vóor alles recht
hebben: een jeugd.
Ik had geen jeugd....
-----------------Ik ben eerst laat naar school gezonden - op mijn eigen verzoek, omdat ik, die tot
op dien tijd had samengeleerd, onder de leiding van mijn vader, met een ruim twee
jaren ouderen broer, toen ineens alleen achterbleef, daar hij het toelatings-examen
had gedaan voor het gymnasium. Het aldus alleen moeten werken verveelde mij,
ontnam mij den prikkel der eerzucht, die er mij tot hiertoe een aansporing tot ijver
in had doen vinden, dat ik tegelijk op werkte met een jongen, veel ouder dan ik, hem
zelfs in meer dan één vak de baas was.
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Mijn vader, die ervan hield, in zijn liefde tot waarachtige poëzie, ons al héél vroeg
vertrouwd te maken met wat hem-zelf lief was in de dichterwereld, placht ons in die
dagen van zijn onderwijs in lachenden weemoed toe te roepen uit Van Haren's: Het
Menschelijk Leven:
Haast zal men u door strenge meesters leeren
Wat taal Demosthenes verkondde in Pallas' stad,
En Cicero voor 's werelds heeren,
Toen Rome nog de kroon op had. - -

Ach, wat had ik er niet voor gegeven, als ik-óók die taal van Cicero en Demosthenes
had mogen leeren nevens mijn broer, - die zonder twijfel minder gemakkelijk werkte
dan ik, - op dat gymnasium, dat mij een poort van het paradijs scheen! Maar toen
bestonden nog niet de goede dagen van heden, waarin al de grenzen, die jongensen meisjesschool-wereld scheiden, zijn gevallen, en de opvoeding van de dochters
wordt geregeld naar haar eigen verlangen. - Mijn schuchtere smeekbeden, ook te
mogen studeeren, werden even onbelangstellend aangehoord, als wanneer het mij
b.v. ware ingevallen naar de maan te willen reizen. - Zelfs geen ernstig antwoord,
laat staan eenige overweging, werd zulk een absurd verlangen als te willen studeeren,
terwijl ik immers niet behoefde te werken voor mijn brood, waardig gekeurd. In
geheel mijn opvoeding werd het beginsel, dat de jongens rechten hebben en de meisjes
alleen plichten, dat de jongens zelf iets mogen zijn, en de meisjes
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slechts hebben te gehoorzamen en te dienen, zoo consequent mogelijk dóórgevoerd.
Dwaling, die ik hier te vrijmoediger kan bespreken, omdat mijn vaderzelf, later hierop
terugziende, dikwijls zijn ongelijk heeft erkend in deze onrechtvaardige opvatting,
herhaaldelijk voor mij heeft uitgeproken hoe zeer hij zich verweet niet te hebben
stilgestaan bij het onbillijke, dat in zulk een opvoeding is gelegen ten opzichte van
het slachtoffer: de dochter.
Gij ziet het, o feministen, ik óók heb te klagen gehad over datzelfde, waartegen
gij met recht protesteert. Indien ik het hier vertel, het is om u te laten zien, hoe goed
ik weet en ken, van huis uit, de bittere nooden, de stille zielskreten, de onuitgesproken
verlangens van het meisje, dat opgroeit uiterlijk gewelddadig gebogen onder het juk
van ‘zooals het behoort voor een vrouw’, gekneed in den conventioneelen vorm,
zooals traditie en fatsoen het voorschrijven, - - inwendig snakkend naar vrijheid,
zelfstandigheid, naar mensch zijn.
O mijn groote, groote tuin! - Hoe onmetelijk groot waart gij in mijn kinder-oogen!
Bang was ik bijna voor de fluister-stemmen der natuur rondom mij, voor het
geheimzinnig suizelen van de bladeren, voor de vreemd-wondere violen-gezichtjes!
En toch had ik dat alles zoo oneindig-lief! Toch kende ik geen grooter genot dan 's
avonds te dwalen, alleen, in de verre, lange lanen achter-in, te schrikken half van
een vallend blad,
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en te droomen van verre wondere toekomstdingen. Mijn vader staat in mijn herinnering als een lichtbeeld van al wat er goed en mooi
en zonnig was in mijn kinderleven. - - Hoe vroolijk kon hij plagen! Met de
koekoek-klok b.v., waarvan hij mij wijsmaakte dat er een echte koekoek in woonde,
totdat ik, ongeloovig-geworden, van mijn moeder de waarheid wou weten: ‘op haar
woord van eer.’ - Dit is een mijner allervroegste herinneringen: die koekoek-klok in
de gang. En ik, op vaders schouders zittend, naar beneden gedragen door hem, en,
als het vogeltje er uit sprong, mijn met elken dag toenemende twijfel over de
‘echtheid’.
Dan komt ‘de Koning van Engeland’, een roodgejaste hôtelbediende, die
onuitwischbaar in mijn geheugen is gegrift, door den angst, dien mijn vader mij met
hem aanjoeg op de eerste buitenlandsche reis van mijn jong leven, toen deze portier
achter op den omnibus stond, die ons van den trein haalde - ik meen in Münster - en
mijn vader mij, die in het hoekje op zijn knie zat, toefluisterde: ‘Dat is nu de koning
van Engeland!’ O, wat schrikte ik! Ik had wel onder de bank willen kruipen. De
‘koning’ keek mij immers vlak in het gezicht. En toch wilde ik hem zoo graag goed
zien, héél goed bekijken. Tot de oudere broers het uischaterden, en mij nog meer in
de war, en nog verlegener maakten. En ook de rijksdaalder, die mij door hem werd
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beloofd, als ik een blauwe roos kon vinden! Hoe hoopvol stond ik elken morgen op,
snelde naar het groote rozenperk, en onderzocht de nieuw-uitgekomen bloemen, of
bestudeerde de beloften der nog niet ontloken knoppen! Een ganschen zomer lang
duurde dat spelletje. De volgende zag me er reeds te wijs voor geworden. - - - - - - ----In alles de waarheid zeggen! Een kind niets wijs maken, opdat het zijn vertrouwen
in u niet verliest! Ik voor mij geef u al de koude, nuchtere theorieën cadeau voor de
heerlijke herinnering aan de teedere verstandhouding, die, juist door die grapjes,
ontstond tusschen mijn vader en mij. Niemand zoozeer als ik-zelve had er ten slotte
pret in, als ik er achter was gekomen dat hij me voor den gek had gehouden! Dan
vloog ik hem om den hals, en mokkelde hem, ondertusschen hem verzekerend, dat
ik vreeselijk, vreeselijk ‘boos’ was!
Ach die heerlijke plagerijen, die verrukkelijke ‘boosheden’! - Wat zou ik er voor
geven nu nog ééns te ontwaken zooals in die langvervlogen dagen, met op den stoel
vóór mijn bedje een reusachtigen bouquet lupinen of gouden-regen, beide
bloemen-soorten die ik - opgroeiend tusschen allerlei bloemen-weelde in, en daardoor
kieskeuriger toen dan nu, nu ik ze alle liefheb, in het bloemenlooze stadsleven, hooghartig oordeelde als heel leelijk, en niet dulden wilde in mijne tegenwoordigheid.
- Ik wist dadelijk wie ze daar had neergelegd, op dien stoel, om mij vroolijk
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te plagen, - en het werd een reden tot haastig aankleeden, en naar beneden vliegen,
om den stouten vader, al hem omhelzend, die ‘akelige’ bloemen toe te gooien, en
hem te vertellen wat een ‘nare man’ hij toch was! En dan weer de noodige zoenen
er boven op, tot bezegeling van dat vonnis.
Maar er zijn ook herinneringen van weeker, inniger aard! Ik zei het straks reeds,
hoe veel mijn vader hield van poëzie, hoe hij ons, heel jong al, tot de deelgenooten
maakte van zijn liefde voor Tegner's Frithofsaga, en Bürger's Lenore, en zoo menig
ander onsterfelijk gedicht. Het eene kind is zoo anders dan het andere. Wat langs
mijn broers heenging, zonder veel indruk op hen na te laten, ontroerde mijn gemoed
zoo bovenmate, zelfs al was ik misschien nog te jong om te begrijpen wat ik hoorde,
dat geheel mijn innerlijk gemoedsleven van toen werd gevormd en beheerscht door
die opgevangen eerste indrukken. - Onuitwischbaar is hij bijvoorbeeld in mijn
herinnering gegrift, die wonderbaar lieflijke zomeravond, waarop ik, op mijn vaders
knie gezeten, van hem voor de eerste maal hoorde van Göthe's Erlkönig. - ‘In seinen
Armen, das Kind war tot.’ - Het trilde na in mijn kinderhart met een wonderbare
beving van zoeten angst. Buiten lag de zwoele, donkere zomernacht. En in den zwaren
wingerd, die de veranda omrankte, zag ik plots geheimzinnige nymphen-oogen, mij
wenkend: Kom, kom! En in den witten nachtvlinder, die fladderde om het lamplicht,
scheen mij een woudgeest
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verscholen, die mij óók halen kwam. En zelfs de sterren kregen iets spookachtigs,
en de boomen ginds op den straatweg werden geheimzinnige reuzen... En ik huiverde
tegen mijn vader aan, zoo zalig-ontroerdangstig.
‘In seinen Armen das Kind war tot.’
‘Zou ik straks óók dood zijn? - - Juist als in de geschiedenis van Erlkönig?’
Of zoo iets ‘goed’ is voor kinderen? Misschien niet. Het maakt heel zenuwachtig,
zullen nuchtere verstandsmenschen zeggen. En ik kan hun geen ongelijk geven. Ik
vertel alleen maar. Ik zeg niet dat ik-zelve óók zoo zou durven doen met mijn
kinderen. Maar dit weet ik, dat ik, ondanks alles, ondanks het zenuwachtige ervan,
die herinneringen niet graag zou willen missen, omdat zij geweest zijn de poëzie van
mijn vroegste kinderleven, de poëzie die mij, alleen-opgroeiend, door een ziekelijke
moeder tot een zeer eentoonig bestaan veroordeeld, op
eigen-zielelevenvroeg-aangewezen kind, geluk leerde vinden in een denkbeeldige,
alleen voor mij zelve toegankelijke wereld, bevolkt met wezens en toestanden van
mijn eigen vinding.
Want, o zeker, het gevaar van ‘zenuwachtigheid’ is niet uitgesloten. Zoo iets hangt
zoo geheel af van elk kind afzonderlijk! Ik herinner mij, dat ik op zekeren winter
een voor een lichamelijk gezond kind niet te verklaren schrik-achtige slapeloosheid
vertoonde, die, daar zij aanhield, ten slotte werd onderworpen
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aan het oordeel van den dokter. Deze kwam er achter - hoe weet ik niet meer - dat
mijn vader mij en mijn broertje elken avond, vóór wij naar bed gingen, vertelde uit
de Duizend en één Nacht, en dat één verhaal in het bijzonder mij buitengewoon had
doen ontstellen. Het was van een koning, dien zijn geschiedschrijver had willen
vergiftigen, uit wraak over het een of ander. Tot dat doel liet hij hem een boek na,
met verzoek dat, als hij dood zou zijn, - ik geloof dat de koning hem liet onthoofden,
- elken avond te lezen, omdat het een voor hem wetenswaardig geheim bevatte. De
koning voldeed aan het verzoek, en daar de bladen van het boek aan elkaar waren
gekleefd, maakte hij telkens zijn vinger met de tong nat, om ze zoo vaneen te halen.
Dáárin nu zat 'm de wraak van den overledene. De kleefstof was vergif, en telkens
bracht dus de koning op die wijze iets van de stof in zijn mond, en berokkende
daardoor zich-zelf een langzamen, door niemand vermoeden vergiftigingsdood.
- De dokter verbood wijselijk aan mijn vader voortaan mij, vóór ik naar bed ging,
zulke opwindende lectuur te geven. Dat hij het bij het rechte eind had, bewees het
volkomen succes van zijn raad. Van toen af sliep ik weldra weer geregeld door. Mijn
ouder broertje, van een geheel ander karakter dan ik, was door dezelfde verhalen in
het minst niet ontroerd en geschokt, en sliep er even gemoedelijk op in en op door,
als had hij ze niet gehoord.
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Ja, mijn vader las mij in slaap. - Ik zei het reeds, dat mijn moeder te ziekelijk was
tot zulke dingen. - In een duitsche badplaats, waar wij voor hare gezondheid en die
van een mijner broers lang vertoefden, kwam hij elken avond naar boven om, als de
kindermeid mij had te bed gelegd, mij met het een of ander kinderversje van
Gouverneur in slaap te dreunen.
Canaria, een eiland,
Heel ver, ver hier van daan,
Daar heeft in oude tijden
Mijn bakermat gestaan.
Ik ben van goeden huize,
Gelijk elk aan mij ziet.
Mijn moeder heette Pietje,
Mijn vader heette Piet.

Nu nog hoor ik, na zoovele jaren, den zangerigen dreun van die geduldige, nooit moê
wordende stem, die dat kanarie-vogeltje-lied, waarvoor ik een bijzondere voorliefde
had, voor mij herhaalde, totdat ik mijn oogen sloot. Nu nog zie ik vóór mij het plekje
in die hôtelkamer, waar mijn ledekantje stond, en ik elken avond in blijde afwachting
lag te luisteren, tot ik vaders schreden hoorde naderen op de trap....
Gouverneur en zijn allerliefste kinderboeken: Reinold en Lina, en Karel en Marie,
en Lotje en hare kinderen, en, niet te vergeten, zijn niet genoeg te waardeeren
kinderversjes: ‘Hoe dankbaar is mijn kleine
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hond,’ en zoovele andere, herinneren mij er aan hoe hij en professor Ter Haar mijn
eerste ‘letterkundige’ relaties zijn. - Ter Haar, de gemoedelijke dichter, was in Cleve,
gelijktijdig met mijne ouders, en heeft mij, een nog niet tweejarig kindje, bij die
gelegenheid de kunst geleerd om een behoorlijken kus te geven, welke kunst ik,
volgens de verhalen mijner moeder, niet verstond. - Volgens haar - want ik zelve
heb geen herinnering aan hem natuurlijk, - was hij een allerbeminnelijkste oude man
in die dagen, over wien zij steeds met waren eerbied sprak, en wiens verzen dan ook
een eereplaats hadden in onze huiskamer. Ik heb ze menigmaal - als ik zocht naar
een boek, terwijl ik mijne moeder gezelschap moest houden, - van het boekenrek
genomen, en gelezen en herlezen, en een regel uit een vers op een jonge moeder, wie
‘het zog naar het hoofd was gestegen’, bleef mij lang een duister raadsel, omdat ik
niet wist wat zog was.
Aan Gouverneur heeft mijn vader, die uit Groningen kwam, - Gouverneur was,
als ik mij niet vergis, in huis bij professor Valeton aldaar, deze was ten minste een
familielid van hem, - mij op zekeren dag als klein meisje vóórgesteld. Ik was héél
verlegen, zeer onder den indruk van de eer, die mij ging te beurt vallen, en eenigszins
teleurgesteld óók in den, in een grijze kamerjapon niet zeer aantrekkelijk uitzienden,
reeds bejaarden lievelingsauteur van mijn kinderhartje. Dientengevolge vlotte het
bezoek van weerszijden niet bijster. Gelukkig had mijn vader, als oud-stadgenoot,
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genoeg punten van aanraking met hem om het gesprek gaande te houden. Ik kreeg
tot afscheid een kinderboekje, dat ik lang heb bewaard, - - maar ik was héél blij, dat
wij de deur uit waren.
Als ik aan die vroege dagen van héél jonge jeugd terugdenk, zie ik veel blijheid, veel
zon. - Mijn moeder, ondanks een reeds toen wankele gezondheid, was toch een
vroolijke, van het leven genietende, in de wereld uitgaande vrouw, en ik heb een
flauwe herinnering van haar in diner- en receptietoiletten, mooi en statig en ruischend,
en hoe wij, mijn broers en ik, op de trap zaten te kijken, als er feesten waren bij ons
zelf, om ter sluiks de gasten te bewonderen, die schreden door de lange gang naar
de salons, de ‘blauwe’ en de ‘groene’ kamer, welke één geheel vormden met de
derde, het eetvertrek.
En ik zie óók, onder mijn vier broers, den tweeden, een aardig, knap, lief,
beminnelijk ventje, twaalf jaar toen ik zes was, lieveling van iedereen, om zijn open,
vroolijk karakter, bemind op school, bemind in huis. Ach, laat me u nog even vertellen
het weinige dat ik me van hem herinner zóo, uit die mooie, kort-durende bloeiperiode
van ons huiselijk geluk. Hij was het, die met ons, de twee jongeren, speelde, en met
zijn bokkenwagen ons rondreed; mijn oudste broer was een stiller jongen, het derde
zoontje stierf reeds als klein kind. In al onze kinderspelen vervulde hij, de tweede
broer, de hoofdrol, en was hij de beschermer van ons, de
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twee kleinsten. Als hij uit school thuiskwam mocht ik hem tot aan een zekere brug,
dicht bij ons huis gelegen, tegemoet gaan, en nog zie ik hem daar lachend neerhurken,
om mij in zijn stevige jongensarmen op te vangen als ik hem blij tegensnelde.
Dat is het laatste wat ik zie uit dien mooien tijd. - - Want toen kwam zijn dood. En met zijn dood een blijvende verandering in het zieleleven mijner moeder, die zou
terugwerken op allen, op heel haar en ons leven, en op het mijne, dat van de eenige
dochter, nog in het bijzonder.
Eén week slechts was hij ziek; het roodvonk, dat toen in zeer hevige mate heerschte,
rukte hem weg. Wat baten onze teederheden, onze voorzorgen, onze liefde, als de
dood zijn intocht wil houden! - Ik weet nog heel goed hoe ernstig ons op het hart
werd gedrukt, als wij ergens zulk een roodvonkpapiertje zagen op de deur, dadelijk
naar de andere zijde der straat te gaan; ik weet nog dat brieven, die in diezelfde dagen
uit een besmet huis ten onzent kwamen, om mijn ouders op de hoogte te houden van
den toestand van een familielid, werden gelezen tusschen de tang, dan onmiddellijk
werden verbrand in den haard.
En toch kwam het ongeluk! En het trof mijn ouders in den begaafdste, den liefste,
den aardigste, den mooiste van hunne kinderen. - De ezel, waarnaar hij altijd zoo
had verlangd, inplaats van een bok, was juist enkele dagen vroeger op stal gekomen
bij
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den huurkoetsier, voor zijn ophanden zijnden verjaardag, en zie, toen die feestdag
kwam, toen lag de vroolijke jongen, voor wien zooveel vreugde was bestemd, reeds
onder de aarde, en, zooals hij het zelf, midden in zijn koorts, tot mijn moeder
plotseling zeide: - ‘Met den ezel zou hij nooit spelen’.
Want eerst door dat gezegde bemerkte zij dat hij het geheim had ontdekt, maar
niet had willen verraden hoe hij reeds vóór zijn verjaardag bij toeval dien zoo vurig
begeerden schat had gezien, waarnaar heel zijn jongenshart uitging. Om mijn moeder,
die zoo zeer was gesteld op ‘verrassingen’, niet teleur te stellen, had hij, zoolang hij
gezond was, fijngevoelig gezwegen. Nu, in zijn ziekte, vervolgde hem aandoenlijk
de herinnering aan dit gedroomde geluk, dat, zoo nabij, hem nooit ten deel zou vallen.
Mijn arme moeder kon dan ook na dien tijd nooit meer een ezel zien, zonder in
tranen uit te barsten, en ik herinner mij hoe mijn vader eens een kinderboekje, mij
door een tante cadeau gegeven, op welks titelblad een ezelwagen met eenige kinderen
erin was afgebeeld, haastig uit mijn handen trok, vóór mijn moeder het zag, en mij
onmiddellijk iets anders beloofde als ik er niet tot haar over sprak. Wij waren allen heel-ziek aan het roodvonk in dien tijd; ik in het bijzonder was
door den dokter gedurende een paar dagen volkomen opgegeven, en geheel den
droevigen winter, die daarop volgde, waren wij kinderen dientengevolge boven in
de ziekenkamer. -
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Niemand sprak tot mij over den dood van mijn broertje. Maar ik begreep van zelf.
En ik weet nog heel goed, hoe mijn moeder in tranen uitbarstte, toen ik plotseling
op hare vraag: ‘Weet je waar Willem is?’ antwoordde: ‘Ja - zeker. - Die ligt nu
immers op het kerkhof.’ - Ach met hem werd de vreugde, de blijheid van ons huis heengedragen!
Ik weet niet waaraan het is toe te schrijven geweest, dat de dood van mijn ander
broertje, een lief, mooi, bloeiend jongetje, dat op ruim twee-jarigen leeftijd in enkele
dagen stierf aan een croup-aanval, op mijn moeder niet die verlammende uitwerking
had, die het sterven van haar tweede zoontje op haar zou teweegbrengen.
Zij-zelve placht dit in verband te brengen met het verschil in leeftijd tusschen
beiden. Hoe dat zij, déze slag brak haar! En dat waaraan zij zich oprichtte was de
godsdienst.
Want mijne moeder, evenals mijn vader uit Groningen geboortig, eene freule
Alberda van Ekenstein, was van huis uit veel minder streng-orthodox opgevoed dan
mijn vader. Ik geloof niet, dat er in hare jeugddagen nog sprake was van eigenlijk
modernisme; iedereen, vooral in de hoogere klassen, was, meen ik, toen op dezelfde
vreedzaam-gemoedelijke wijze godsdienstig. De Doopsgezinden vertegenwoordigden
- ik ga hier af op de verhalen mijner ouders - wel reeds in hun jeugd-dagen in
Groningen een zekere
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vooruitstrevende richting op godsdienstig gebied, maar degenen die daartoe
behoorden, de middelklasse, de winkelstand, waren zoo afgescheiden van den kring
der deftige ‘eerste families’ (standverschil bestond toen immers oneindig méér dan
nu), dat het daarin ‘ondeftig’ zou zijn geacht zich bij de Doopsgezinden aan te sluiten
of met hunne ideeën zich in te laten.
- Dus, mijne moeder was óók gewoon geweest des Zondags geregeld naar de
fransche kerk te gaan, en voor den Bijbel dien eerbied te hebben, die toen nog
algemeen was. Er in gelezen had zij misschien niet veel. En daarin bestond het verschil
met de opvoeding van mijn vader, wiens vroegtijdig weduwe geworden moeder hem
en al hare zonen en dochters had grootgebracht aan de hand van ‘Gods Woord’, niet
in-naam, maar inderdaad, omdat zij-zelve dat woord had aangenomen tot richtsnoer
van haar nobel leven. Zij was reeds overleden vóór den tijd waarvan ik nu spreek,
maar haar invloed leefde voort in den gedachtenkring, de levensopvatting harer
kinderen, bij den een zus, bij den ander zoo, maar bij allen op de een of andere wijze.
Zoo sprak het van-zelf, dat de troost van den Bijbel, de hoop des wederziens waarvan
daarin gesproken wordt, plotseling voor mijn moeder verscheen in een nieuw, ik zou
haast zeggen een levend licht, door hare gesprekken daarover met mijn vader en
diens familie. - - Van toen af werd ons huishouden, wat het daarna gebleven is,
beslist-orthodox. Alles wat wereldsch wordt geacht door de streng-
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orthodoxe richting week weldra uit onze opvoeding, uit ons leven. Geen uitgaan
meer naar feesten, óók niet toen de rouwtijd was afgeloopen. Geen mooie kleederen
meer, geen omgang met anderen, dan slechts heel enkele families.
De lichamelijke toestand mijner moeder werkte er toe mede deze afzondering te
vergrooten. Ik was zes jaar, toen hetgeen ik hierboven vertelde voorviel. De tijd daarvóór is
een afgesloten tijdperk van enkel mooie herinneringen. Wat nu komt is het begin
van een nieuw stuk leven, waarin - ach zoo vroeg reeds - de ernst der levensdingen
zijn plaats eischte.
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II. Geloof.
Ik heb voor dit hoofdstuk den titel Geloof gekozen. Want geloof, een oprecht, een
eerlijk, een krachtig, bij een zoo jong-meisje als ik was waarschijnlijk slechts
hoogst-zelden zóó waarachtig met de ziel saamgegroeid geloof als dat wat mijne
jeugd heeft beheerscht, is de steun geweest van heel mijn dikwijls moeilijk jonge
meisjes-leven. Moeilijk om de twee redenen, die ik reeds noemde, dat ik eenerzijds als dochter
meer dan mijn broers leed onder het ziekelijk-zijn mijner dikwijls weken en maanden
bedlegerige moeder, en anderzijds een stillen opstand had te onderdrukken in mijn
hart tegen de opvoeding, die mij daardoor ten deel viel, opvoeding van eenig-meisje
in den meest ouderwetschen zin nog, waarvan de afzondering en de uitsluiting
buitendien verzwaard werden door den huiselijken tegenspoed van mijn moeders
ziekelijkheid; en dat
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terwijl heel mijn jong, met allerlei plannen en idealen vervuld hart, terwijl heel mijn
aanleg van vlug-werkende, vlug-begrijpende, vlug-denkende hersenen zich richtten
op datgene wat men nu zou noemen: vrijevrouw-leven, iets waarvoor toen eigenlijk
nog geen naam bestond.
Want laat mij u daarop wijzen, u, die misschien, ja waarschijnlijk, niet zijt
voortgekomen uit zulk een geloovigen kring als de mijne, deze twee dingen: geloof
en onderwerping houden met elkaar een nauw verband.
O, ik herhaal - er zijn misschien weinigen die zóó geleden hebben, inwendig, onder
een toch goed en liefdevol bedoelde opvoeding, als ik. - Te verlangen, met heel uw
ziel, naar vrijheid, naar de wereld mogen ingaan, naar genieten, en dagelijks te hooren:
‘Jij bent een meisje - Jij moet thuisblijven, want dat is nu eenmaal je taak als vrouw.
- Voor jou geeft dat geen pas; je bent een meisje - etc., etc.’, ik weet zeker dat alléén
het geloof: ‘God wil dat zoo, God heeft mij die beproeving opgelegd van mijn moeders
ziek-zijn, en van te zijn geboren als meisje inplaats van als jongen’, mij al die jaren
de kracht heeft gegeven mij te onderwerpen, te berusten, mij toe te leggen op het
onderdrukken mijner vurigste, nimmer zelfs gansch en al uitgesproken wenschen.
Tusschen haakjes zij het hier gezegd, dat ik spreek van mijn schooljaren, en dat
onze toenmaals zeer royale levenswijze het geheel en al uitsloot, dat ik
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thuis eigenlijke plichten, welke dan ook, had te vervullen van huishoudelijken aard.
Integendeel, mijne moeder, een uitstekende huisvrouw, en die zeer ver standig wist
om te gaan met haar dienstbodenpersoneel, verstond de kunst zelfs van uit haar bed
haar huishouden met groote regelmaat te besturen, en behoorde bovendien ook tot
die mama's, die onervaren en onkundige inmenging, als de mijne - die van een kind
- uitteraard nog was, volstrekt niet wenschen of aanmoedigen. Onze drie meiden, op
geregelde tijden versterkt door werkster, huisnaaister, oppasser, konden het met
ouderwetsche degelijkheid en orde geregelde huishouden ruimschoots af, zoodat
mijn telkens thuisblijven van school alleen diende voor gezelligheid of oppassing.
Wel ging mijn vader, toen ik ouder werd, deze onregelmatigheid zooveel mogelijk
tegen, maar het sprak toch in elk geval van zelf, dat ik de vrije Woensdag- en
Zaterdag-namiddagen en de andere vrije uren bijna geregeld bij mijn moeder in het
ziekvertrek doorbracht, en dat ik, heel jong al, als er een enkelen keer visite kwam,
moest theeschenken, iets wat ik vreeselijk vond, omdat ik verlegen was, en
daarenboven, wegens mijn lengte en ontwikkeld voorkomen, door vreemden geregeld
werd aangezien voor veel ouder dan ik was.
Er kwam in die dagen iemand, die thans nog een zeer voorname positie inneemt
in de christelijke kringen, veel bij ons aan huis, - en hij houde het mij ten goede,
wanneer ik hier neerschrijf, dat hij mij
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door zijn bemoeizucht met mijn kinderlijke onhandigheden, meer echter nog door
zijn eenzijdige geloofsopvattingen, dikwijls pijn heeft gedaan. - Och, die kinderlijke
onhandigheden! Nu moet ik er enkel om lachen, dat ik mijn ouder broertje had
verzocht mij ‘aan te stooten’ als het koffiewater kookte, en dat de bovengenoemde
huisvriend, inplaats van te doen of hij dit niet bemerkte, er een paar dagen later
toespelingen en aanmerkingen op maakte, die mij, twaalf- of dertienjarige kleuter,
daarna voor altijd vervulden met zoo groote vrees voor zijn komst en zijn scherpen
blik, dat ik dientengevolge nooit meer iets in zijn tegenwoordigheid verrichtte zonder
eene zenuwachtige beving voor de hatelijke ‘aardigheid’ erover, die straks volgen
zou. Ook een gevolg daarvan was o.a. dat ik, om geen aanmerkingen uit te lokken,
de salade niet aan tafel, zooals mijne moeder 't gewoon was, maar op het buffet in
den hoek ging klaar maken, in de hoop dat mogelijke ongerechtigheden bij de
toebereiding dáár niet door hem zouden worden gezien. - Ik bereikte juist het
omgekeerde. Bij een volgende gelegenheid, toen mijn moederzelve aan tafel zat, en
er weder kropsalade was, maakte onze bezoeker de schijnbaar terloopsche opmerking:
hoe gezellig het toch was, dat zij die bereidde aan tafel, zonder naar het buffet te
draven, ‘zooals sommige menschen’. Ik bloos zelfs nu nog heel gauw, en in die kinderdagen werd ik als een pioen bij
zoo iets. - -
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Waarom ik die misères vertel? Och, heusch niet om dien man, voor wien ik bij alle
meeningsverschil groote achting heb, omdat hij, geloof ik, een oprecht christen is,
er een verwijt van te maken dat hij mijn kinderleven voor een groot deel bedierf, het
door zulke onhandigheden moeilijker maakte dan noodig was. Neen, deze dingen
schrijf ik neer, zooals ze mij in den zin komen, herinneringen die bevestigen wat ik
nog onlangs las in een Engelsch tijdschrift, hoe onjuist de voorstelling dikwijls is
van gelukkige jeugd, omdat in 99 van 100 gevallen de jeugd der meesten onzer wordt
vernietigd en vergald, minder nog door groote tegenspoeden dan wel door kleine,
dagelijks weerkeerende ellenden, veroorzaakt door niet begrijpende
‘groote-menschen’. - Zoo ook herinner ik mij het bezoek ten onzent van een Kamerlid,
een door en door fijn-beschaafd man, wiens vroegere carrière van zeeofficier hem
die eigenaardige hoffelijkheid van manieren gaf, gewoonlijk eigen aan lieden van
dezen stand, wegens hun veelbereisdheid. Hij moest mijn vader spreken, was
dientengevolge een dag over, en zou bij ons koffiedrinken en eten. Op het laatste
oogenblik bond een harer asthma-aanvallen mijne moeder aan het bed, en ik - ik zal
toen een veertien jaar of nog jonger geweest zijn, maar ik leek zeker ruim zestien, werd aangesteld om ‘de honneurs waar te nemen’.Nog zie ik mij zitten achter het koffieblad, zoo verlegen, en zoo geïmponeerd door
onzen gast; totdat
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hij-zelf, door zijne innemende manieren, mij op mijn gemak zette, want hij richtte
zich in zijn onderhoudende verhalen gedeeltelijk hoffelijk tot mij, als bemerkte hij
mijn timiditeit niet, zonder nochtans mij tot véél-antwoorden te noodzaken. Hij
behandelde mij daardoor met een beleefde onderscheiding, die mij, kind als ik was,
vleide en tegelijk mij een gevoel van toenemende zekerheid gaf; totdat mijn vader
de lachende, goed bedoelde, maar voor mijn juist-ontwakend zekerheidsgevoel
vernietigende opmerking maakte: ‘Zeg eens... ik geloof dat u mijn kleine meid voor
heel wat ouder aanziet dan ze werkelijk is. - U behoeft haar nog niet met zooveel
deftigheid te behandelen, want daarvoor is ze nog lang niet in de jaren, hoor...’
Nu lach ik zelve mee om mijn beschaamdheid, die mij voor goed niet alleen alle
genoegen bedierf, maar ook verder alle handigheid van optreden ontnam. Toen echter
stonden mij de tranen nader dan het lachen. Toen leek ik mij-zelve geblameerd voor
altijd, naar beneden gezakt in de oogen van onzen gast tot een onmetelijke laagte.
En... handiger werd ik er niet op.
O zeker, mijn vader had gelijk, groot gelijk. Het is niet goed een klein meisje te
behandelen als een volwassen dame. Maar... dan moet men haar óók niet in die
moeilijke rol plaatsen. Van tweeën een, òf laat haar waar zij thuis behoort, in de
school en in de leer-kamer, òf, als gij haar zulk een te zware
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groote-menschen-taak oplegt, maak haar die dan niet moeilijker dan zij reeds is door
ondoordachte grapjes, die in de oogen van volwassenen niets zijn, maar die een
kinderhartje zoo bitter stemmen, die in een kinderzieltje sporen nalaten van héél
groot verdriet - om de onrechtvaardigheid die er in is. Onrechtvaardigheid! Er is m.i. geen grooter, geen blijvender ellende in kinderleven
dan deze zoo dikwijls begane fout. - Mijn rechtvaardigheids-gevoel was buitengewoon
sterk ontwikkeld; het is duizenden en duizenden malen in opstand gekomen, en, ik
herhaal, alleen de kracht van een levend, overtuigd geloof, dat alles is Gods wil, en
dat Hij ons leven zóó bestuurt en niet anders, en van ons eischt onderwerping in
alles, heeft mij in die dagen geholpen om mij te schikken, zoowel in het groote
verschil tusschen mijn opvoeding en die der broers, welk verschil steeds werd bepaald
door het afdoend vonnis: ‘Jij bent nu eenmaal een meisje’, als in het vooral in den
gedachtengang mijner moeder overheerschende systeem van: ‘Jij moet toegeven,
want jij ben nu eenmaal de jongste’. De tijd was nog niet daar waarop het onderscheid tusschen het werkelijke leven
van de meeste Christenen, vooral van de leiders onder hen op politiek gebied, en de
waarachtige geloofsleer van den Bijbel mijn oogen zou openen, den twijfel zou doen
ontwaken in mijn hart, en mij met verontwaardiging zou vervullen over hen, op wie
men met recht het bijbelwoord mag toepassen, dat zij zijn: ‘Valsche leidslieden.’
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De afzondering waarin mijn ouders leefden, het gebrek, in hun toenmalige woonplaats,
aan geestverwanten van hun eigen stand en kring, maakte dat ik ben groot geworden
zonder dat mijn geloof schokken ontving van buitenaf, of werd beroerd door de
aanraking met anderen. Mijn ouders waren - welke ook hunne feilen of
bekrompenheden, of wat ook, op godsdienstig gebied mogen zijn geweest, - (wie is
zonder fouten?) - door en door oprecht-geloovige menschen, die, noch om wereldsch
voordeel, noch om eerzuchtige redenen, of wat ook van dien aard, zich Christenen
niet alleen noemden maar ook er naar trachtten dat te zijn.
Mijn vader b.v., ondanks zichzelf, tot lid van de Tweede Kamer gekozen, bedankte
voor die hem zéér aantrekkende positie, niettegenstaande de antirevolutionaire partij
hem dat zelfs eenigszins kwalijk nam, daar er dientengevolge in het ‘twijfelachtig’
district een herstemming moest plaats vinden, omdat hij het niet verantwoord achtte,
zijn ziekelijke vrouw en zijn opgroeiende kinderen alleen te laten, soms weken lang,
gedurende het door het Kamerlidmaatschap noodzakelijke verblijf in den Haag. Ik
vertel dit om er door te laten zien hoe weinig het hem ooit is te doen geweest om
naar de wereld groot te worden door zijn richting, zooals het met zoovele anderen
van zijn stand het geval is, en was. - In onze woonplaats stond orthodox gelijk met
bekrompen, was iedereen, van den hoogste tot den laagste, ‘liberaol’
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(het schrijf het dialect daar gebruikelijk), zoodat het gaan naar de Afgescheiden kerk,
het zich rangschikken tot ‘de fijnen’, van een man van mijns vaders positie en invloed,
door zijn eigen klasse, zijn collega's en bekenden, werd beschouwd als een teeken
van geestelijke minderwaardigheid, en hem in de oogen zijner omgeving allerminst
verhief, maar naar beneden haalde.1
De huichelarij van het zich naar Christus noemen zonder het in het minst te meenen,
heb ik daarom - Gode zij dank - nooit gekend thuis. Enghartigheid, bekrompenheid,
dat zijn feilen die men kan begrijpen, omdat zij een direct gevolg zijn van zulk een
afgebakende levensbeschouwing-zelve, maar huichelarij met godsdienst is voor mij
het ergste wat er bestaat, en ik geloof dat juist daarom mijn latere indrukken zoo
diep, mijn verontwaardiging zoo heftig is geweest, omdat ik mij zulk walgelijk den
Bijbel en het geloof gebruiken als een hefboom om tot eer en aanzien te geraken, en
als middel den ‘kleynen luyden’ zand in de oogen te strooien, nimmer had ingedacht
als mogelijk bij menschen, die zich belijders en navolgers van ‘Gods Woord’ durven
noemen.
Enghartigheid en bekrompenheid is iets anders. De huisvriend van wien ik zoo
even sprak heeft mij in dat opzicht - reeds toen ik nog veel te jong was om te durven
of te mogen meespreken - menigmaal

1

Dat alles is in den Haag zoo anders. Daar is juist de aristocratie orthodox, en staat, op
godsdienstig gebied, ‘serieus’ gelijk met ‘chic’.
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verbaasd en geërgerd. Zoo stelde hij op zekeren dag voor aan mijn vader, daar wij
geen van allen muzikaal genoeg waren om bij de huiselijke godsdienst-oefening te
zingen, dan maar gezamelijk een psalm uit te galmen, zoo goed en kwaad als het
ging. Op mijns vaders zeer verstandig antwoord, dat dit tot leelijk,
belachelijk-wordend schreeuwen zou aanleiding geven, en dus allerminst zou leiden
tot het beoogde doel van stichtelijkheid, kreeg hij het koppig antwoord - deze man
was niet alleen een gestudeerd mensch, maar is een der leiders der anti-revolutionaire
partij thans: - ‘Dat doet er niet toe, als het ter eere Gods geschiedt, en dat is immers
zoo, waar het de psalmen geldt.’
Bij een andere gelegenheid hield hij een diepzinnige uitlegging om mijn vader te
betoogen, dat een voornaam christen - ook een leider der partij - had gezondigd tegen
de ‘door God ingestelde ordonnantiën’, omdat hij bij zekere gelegenheid, in
Amsterdam een zeer bescheiden deputaat van den trein halend, dezen, een ouden
man, de eereplaats in zijn rijtuig had aangeboden, en zelf op de voorste bank was
gaan zitten. Met verbazing over zulke eenzijdigheid antwoordde mijn vader, dat naar
zijne meening de christelijke nederigheid, zoowel als de wereldlijke beleefdheid,
zulk een handeling juist moesten toejuichen, maar hij kreeg zulk een ingewikkeld
betoog over den plicht van den christen zich te handhaven op ‘de door God
aangewezen plaats’, en dengene, wien een meer bescheidene
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is aangewezen, niet tot ‘hoovaardigheid’ te verleiden, dat er niets tegen viel in te
brengen uit een oogpunt van theoretische beschouwingen.
Deed ik tot zulke discussies reeds met eenige moeite het zwijgen, mijn lust tot
verzet werd in hooger mate nog geprikkeld, als mijn in stilte van meisjeskamer zoo
veel gelezen en zoo hoog vereerde De Génestet het moest ontgelden, afgewisseld
met uitvallen tegen den lang niet gereformeerd-genoeg-geachten Beets, die juist in
die dagen zijn vierden, hem door den Kuyperskring zoo kwalijk-genomen
verzen-bundel had uitgegeven. - Ik durf naar waarheid zeggen: juist omdat mijn eigen
innerlijk godsdienstige overtuiging zoo levend, zoo waarachtig, zoo zuiver was, juist
daarom voelde ik - hoe jong ook - heel goed het diepgaande verschil tusschen het
eerlijk, het Kruis belijdend, oprecht Bijbel-geloof van een Beets, of het hartstochtelijke
zoeken naar waarheid van een allerminst ongeloovigen De Génestet, en het
gereformeerd, of calvinistisch ‘stelsel’, opgebouwd door Kuyper, op grondslagen
van vroegere theologen, en waarvan de al- of niet-aanneming immers niets te maken
heeft met het zuivere, eenvoudige Bijbel-geloof in het zoenoffer van Jezus Christus,
geloof dat ook Beets belijdt in zijn gedichten.
Onze huisvriend, trouwens van allen zin voor poëzie ontbloot, kon niets anders
zien in Beets en De Génestet dan ‘verwantschap met het modernisme’, en hij maakte
mij inwendig woedend door zijn muggezifterige pogin-
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gen om elken regel, dien hij tot zijn doel geschikt achtte, te bepeuteren en te bevuilen,
- ik weet er geen mooier woord voor, - door zijn betasten ervan tot in het oneindige,
totdat hij een ‘gereformeerd’ bezwaar er tegen kon inbrengen. - In onze huiskamer
o.a. hing de bekende plaat: ‘Een kruis met rozen is 't menschenlot’, en op zekeren
dag verlangde hij van mijn moeder, dat zij deze als ‘modern’ uit haar nabijheid zou
bannen, iets waarop zij gelukkig niet inging. Op grond wáárvan dit versje als modern
werd veroordeeld weet ik niet meer, en ik kan ook nu nog in de verste verte niet
begrijpen wat er uit een eenvoudig geloovig oogpunt valt in te brengen tegen deze
zoo bekende acht regels van De Génestet.
Mocht ik-zelve natuurlijk niet meespreken, des te aangenamer was het mij, wanneer
iemand anders hem weerlegde, en onder mijn herinneringen dienaangaande behoort
de lezing, die de beroemde prof. P.... in onze woonplaats kwam houden over Dante,
- na afloop van welke lezing deze in christelijke kringen vermaarde letterkundige
beroemdheid bij ons kwam soupeeren. Wij kinderen mochten, om den beroemden
man te zien, mede opblijven, ook de huisvriend was uitgenoodigd, en weldra geraakten
beide heeren - beiden beslist orthodox-geloovig, - daar zij het lang niet in alles ééns
waren, in beleefd en toch hatelijk twistgesprek. Wat ik vooral mij daarvan herinner
was de questie van dansen. - Volgens onzen huisvriend en vele strenge calvinisten
is dansen uit den duivel,
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maar dominee-professor P. gooide zijn zeer diepzinnige beschouwingen
dienaangaande omver met de spitsvondige, en natuurlijk in den grond niet ter zake
dienende, lachende opmerking, hoe immers in den Bijbel zelf staat ‘dat David danste
voor de ark’. De handige wijze waarop hij dezen tekst te pas bracht, heel zijn manier
van de zaak op die manier in den gek gooien, was geestig en bij de hand; de ander
moest er geërgerd het zwijgen toe doen, omdat hij niet zoo luchtig en vlug kon
redeneeren, en professor P. zal wel niet vermoed hebben, dat het jongste lid van het
gezelschap hem het meest van allen toejuichte, en dankbaar was in stilte, omdat hij
op dat oogenblik voor haar gevoel wreekte haar zoo dikwijls onrechtvaardig
beleedigde geestesvrienden. De komst van dominee Kuyper die - ik weet niet meer tot welk politiek doel - in
onze woonplaats moest wezen, en met eenige hem vergezellende geestverwanten bij
ons dineerde, heeft, dat is de hoofdzaak die ik mij van zijn bezoek herinner, op mij
reeds toen een zeer teleurstellenden indruk nagelaten, omdat ik hem in zijn geheele
optreden en doen zoo dóór en dóór wereldsch vond. Het geldt hier een persoon wiens
leven in het openbaar, wiens bekendheid, ik mag wel zeggen, om in zijn eigen smaak
te spreken, wiens beroemdheid, mij het recht geeft zijn naam voluit te noemen bij
het vertellen van mijn indruk dienaangaande. - Hij voerde bijna alleen het woord;
zij die hem vergezelden hingen aan zijn lippen als aan die
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van een Godheid; hij liet hun trouwens ook niet de gelegenheid zich te uiten; het met
zorg toebereide diner smaakte hem buitengewoon goed, en zijn heele verschijning
was daardoor niet die van een voor het aardsche onverschilligen profeet, zooals ik
mij hem min of meer had voorgesteld, maar veel meer van een zeer zelfverzekerd,
zeer met eigen-ik ingenomen, en zeer van zijn eigen beteekenis overtuigd, in
wereldschen zin zeer begaafd man. Een sterke tegenstelling daarmede vormt de indruk dien ik behield van professor
Brummelkamp, uit Kampen, nu reeds lang overleden, toen hij, naar aanleiding van
een preek die hij in onze woonplaats, in de Afgescheiden kerk, kwam houden, bij
ons logeerde. Een eerwaardiger en eenvoudiger man kan ik mij niet herinneren, dan
deze werkelijk profetische verschijning, en toen hij mij opeens bij de hand nam, en
tot mij zeide: ‘Ik heb van uwe moeder gehoord, dat God u door een wonder voor
haar heeft behouden’ (dat had betrekking op het roodvonk, en het door den dokter
onmogelijk geachte feit van mijn herstel), toen was ik dagen lang onder den indruk
van de weinige, maar zeer-treffende woorden, die hij daaraan toevoegde, en waarvan
de ernst nog oneindig werd verhoogd door de eenvoudige, door en door een indruk
van èchte-vroomheid gevende persoonlijkheid van hem die ze tot mij sprak. Er is een boek van Gerard van Eckeren (Maurits
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Esser): Ontwijding, dat mij indertijd trof door de gevoelige en juist-geziene schildering
van het kind-jongemeisje erin, opgroeiend te midden der zich parende natuur, alles
ziende en alles opmerkende, toch in volslagen schuldelooze reinheid van er zich niets
bij denken, omdat niemand haar wijs máákte en dáárdoor bezoedelde.
Toen ik dat boek las, dacht ik aan mijn eigen jeugd. En ik weet dat Gerard van
Eckeren hier wáárheid schilderde.
Ik ben opgegroeid tusschen jongens; ik heb dagelijks hooren voorlezen uit den
Bijbel, uit het oude en het nieuwe testament; ik had een hond, die jonge hondjes ter
wereld bracht, verscheidene malen achtereen,... en met dat al wist ik op mijn zestiende
jaar nog niets van die oorzaken, die men volgens Nellie van Kol een kind vóór zijn
zesde jaar al moet uitleggen, met allerlei toelichtingen en ophelderingen, waardoor
het juist gáát denken, en dáárdoor onrein wordt. O zeker, ik wist dat een vrouw-zelve
kinderen kreeg, net als mijn hondje, en ik kan mij zelfs niet eens herinneren dat ik
ooit heb geloofd aan het altijd door de Nellies van Kol te pas gebrachte
ooievaars-sprookje; ik geloof ook niet dat iemand mij ooit van een ooievaar heeft
gesproken. Juist zoo als Gerard van Eckeren het in zijne ‘Eva’ zoo mooi teekent, zoo
ook is het mij gegaan. Ik zag alles wat mij omringde, maar ik dacht er mij absoluut
niets bij, omdat niemand het noodig vond mij door scheeve gezichten of schuine
blikken
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te brengen op den inval: er steekt wat bijzonders achter. Als het zoover was met onze
kleine Cassy zei mijn moeder: ‘Nu gaat Cassy zoolang bij de tuinmansvrouw’, en
als zij dan bericht kreeg der bevalling, dan mochten we, als alles was afgeloopen,
met haar naar moeder en kinderen gaan kijken. Van het diepere waarom, en hoe het
toegaat, heb ik zoo weinig iets vermoed, dat ik, gelijk gezegd, op mijn zestiende,
zeventiende jaar nog volkomen onnoozel daarin was. En dat schrijf ik toe aan het
eenvoudig zulke dingen behandelen waarin ik ben opgegroeid. M.i. is het niet het
natuurlijke, wat het ziet, waardoor het kind nieuwsgierig wordt gemaakt, maar juist
het voortdurend spreken erover door onderrichtende volwassenen, als gold het iets
heel bijzonders en geheimzinnigs, waardoor men het als het ware brengt tot wroeten
in allerlei boven zijn bevatting gaande mysteries van paringsdrang, brengt óók
daardoor tot onkiesche gesprekken er over onder elkaar. - Voor de school geldt
daarom hetzelfde. Ik ben op school groot geworden tusschen veel-oudere meisjes
dan ik-zelve, met wie ik in dezelfde klasse zat; ik geloof dat zij en dáárdoor méér
wisten van de werkelijkheid der dingen dan ik, en omdat ze meer mochten uitgaan,
meer mochten deelnemen aan kinderfeestjes, dansclubs, etc. Door mijn met mijn
ouderen broer samengewerkt hebben was ik voor mijn jaren heel ver, en kwam
zoodoende terstond in één klasse met die veel oudere meisjes, die, bij mij vergeleken,
in
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ondervinding heele ‘dames’ waren. 't Geen niet wegneemt dat niet een harer ooit
heeft getracht, voor zoo ver ik mij herinner, gemeene of onreine gesprekken met mij
te voeren, van welken aard dan ook. Ik geloof dat dit komt omdat er in een
normaal-aangelegd kind genoeg aangeboren piëteit zit, om niet maar zoo ineens, mir
nichts, dir nichts, de onschuld van een jongere speelgenoote te gaan bezoedelen, en
ik voor mij breng gaarne hier aan mijne speelmakkertjes de hulde, dat geen hárer
althans zich ooit aan zoo iets schuldig maakte ten mijnen opzichte.
Stil-meisjeskamertje, - - plekje mij zoo dierbaar, omdat ik daar mij-zelve ‘vrij’ voelde,
laat me u nog eens herdenken vóór ik van u afscheid neem voor-goed. Ja, ik weet
het, gij zijt er nog; ons lief, onvergetelijk thuis is sinds dien tijd allang verminkt, en
verminkt is de dierbare sprookjes-tuin er omheen, maar gij zijt er nog, heeft men mij
gezegd. - Ik-zelve echter heb nimmer nog den moed gevonden u terug te zien; ik heb
nimmer nog den moed gevonden het plekje weer terug te zien waar ik zoo menig
voetstap heb staan met mijn vader, veel minder nog terug te keeren naar de woning
waar ik gelukkig ben geweest, en toen niet inzag hoe gelukkig, omdat ik, zooals alle
kinderen, droomde, te midden van het zoo snel vervliegende heden, van de zaligheden
der onbekende toekomst, waarvan ik eerst werkelijk ‘het’ geluk verwachtte.
Stil-meisjeskamertje,.... gij hebt die vage eerste
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droomen gekend, - gevoeld, - geweten. - Ik zag uit uw voor-raam op de straat, achter
die straat lag open veld, dan een ijzerfabriek. - - En het scheen mij altijd toe, alsof
achter die voor mij den blik afsluitende ijzerfabriek eerst recht begon ‘de wereld’, wereld welke ik nooit zou intreden. Want dat scheen mij zoo onbereikbaar heerlijk: reizen, reizen, reizen! En hoe kon
dáár ooit sprake van zijn, terwijl ik steeds hoorde dat mijn bestemming thuis was,
bij mijn zieke moeder, terwijl zij steeds plannen maakte voor een toekomst: ‘als de
jongens het huis uit zouden zijn’, waarin voor mij in haar gedachtengang zich dan
het lot aanwees, haar te helpen hun lekkernijen na te zenden, en hunne vacanties te
begroeten, met haar, als ‘de’ feestdagen bij uitnemendheid.
Wij woonden in een eigen huis, door mijne ouders zelf gebouwd; zij hadden dus
toen nog volstrekt geen plan ooit van woonplaats te veranderen; voor mij stond
daarom leven gelijk met oud-worden dáár, op datzelfde kamertje, in diezelfde
omgeving.
En, heel in stilte, huiverde ik terug van dat vooruitzicht, droomde ik wonderbare,
niet te verwezenlijken droomen, waaruit de werkelijkheid van het eentonige
dagelijksche sleur-bestaan mij telkens wreed rukte.
Trouwen had daarin nog geen plaats. Ik was er te jong voor, mij dat voor te stellen
als iets prettigs. Kinderen, als ze niet héél mooi en heel innemend waren, trokken
mij volstrekt niet aan, omdat ik ze
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meestal ‘vies’ vond, tengevolge van de eigenaardigheden van vuile neuzen en erger
aan hun leeftijd verbonden. En dan kwam er nog iets bij; ik kon mij, gelijk gezegd,
geen andere toekomst in die dagen hopen dan die van in onze toenmalige woonplaats
oud te worden; welnu, en ik kon mij volstrekt niet voorstellen dat ik ooit op een van
de weinige aankomende jongelui die ik dáár kende zou verlieven. - Wij bleven zoozeer
buiten den eigenlijken kring der families daar, dat ik te ver van hen af stond, het
standverschil met de meesten hunner ook te scherp voelde, om zelfs voor het
denkbeeld plaats te hebben van met hen in nauwere aanraking te komen. - Er was
een goede dosis hoogmoed in dat gevoel, - zonder twijfel. Ik heb onlangs reeds in
de bespreking van Tolstoï er op gewezen, hoe uitstekend hij heeft weten te ontleden,
in welk een eng-begrensden hoogmoeds-cirkel wij - zoogenaamde eerste families worden grootgebracht, zelfs al is het - zooals in mijn thuis - door volstrekt niet
enghartige ouders. Zooiets ligt aan zoovele omstandigheden, zoovele
begripsverwarringen van eeuwenoude vooroordeelen, zoovele maatschappelijke
toestanden, alles te zamen, dat men niet maar, ook met den besten wil ter wereld,
ook in een enkel geval daaraan een einde kan maken, ineens, door ruimer, breeder
denkwijze, zooals die welke mijn vader toch waarachtig beoogde. Neen, mijn droomen vlogen verder-weg dan de backfisch-illusiën van trouwen. - De wereld, de
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verre, onbereikbare, geheimzinnige wereld ginds, daar waar de blauwe zee zingt aan
het zuiderstrand, waar de eeuwige sneeuw nimmer verdwijnt van ten hemelrijzende
bergtoppen, waar de tropenzon brandt op onbetreden oerwouden, en vrije zonen der
wildernis met angst den ‘blanken broeder’ zien naderen, die hun straks, onder dat
valsche christenbroeder-mom, hun vrijheid rooft, en jenever en christendom er voor
in de plaats geeft, - - - daarheen zou ik gewild hebben, ver, ver weg - - hoe eer hoe
beter... Als ik maar een jongen ware geweest. - - Nu bleven mij niets dan mijn boeken,
die mijn geestesvrienden waren, en... mijn geloof...
In die dagen leek mij de hemel zoo nabij, het einde zoo gemakkelijk... Enkele
korte, moeilijke levensjaren hier. En dan straks de zaligheid voor eeuwig. - - Ik las
er al de gezangen die van dood en eeuwigheid spreken op na - al hunne beloften:
Hoe zacht zien wij de vromen
Den dood hier, zonder schromen,
Blijmoedig tegengaan.
Als al de vreugd van 't leven
Den zondaar heeft begeven,
Dan vangt de vreugd des Christens aan.

Er is iets naief-hoogmoedigs, nietwaar, in die overtuiging dat ‘de zondaren’ ginds
staan links, en wij, de ‘kinderen Gods’, rechts hier! Maar juist dáárom vertroost dat
denkbeeld: dat ik het nu wel niet zoo
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héél prettig heb op dit oogenblik, maar dat ik daarvoor dan ook een gansche
eeuwigheid dóór zal genieten; terwijl zij, die er nu zoo maar voor hun eigen genoegen
op los leven, en hun eigen zin doen, dáár dan hunne beurt zullen krijgen van het
niet-prettighebben. Maar.... hoe dat genieten zou zijn?
Eerste pijniging van het tot nadenken geneigd geloovig gemoed.
Men kan toch maar niet altijd psalmen zingen en hallelujah-juichen. - Dat wat de Bijbel er eigenlijk alleen van zegt, beteekent niet genoeg om er zich
een besliste voorstelling van te maken. Datzelfde heb ik later ook steeds geconstateerd
waar het spiritistische openbaringen geldt van het hiernamaals. - En, op zichzelf
beschouwd, is er in het denkbeeld eeuwig heid iets ontzettends, iets niet in te denken,
niet te omvatten met onze gedachten, dat mij menigen nacht in een soort nerveusen
angst heeft wakker gehouden, met de gedachte: De dood leidt tot zaligheid en toch....
ben ik bang voor hem,.... om die nooit eindigende eeuwigheid.
Het graf van mijn gestorven broertje. Hoe graag toefde ik daar nu en dan heel alleen,
om over dat alles, over dat sterven en dat opstaan uit het graf, te denken, op mijn
kindermanier. Ik was niet bang op het kerkhof, niet huiverig voor den dood als zoo-
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danig. Hij scheen mij een goed vriend, die je ten slotte, hoe eerder hoe beter, weghaalt
uit een leven van moeilijkheden en zorgen, en strijd en teleurstellingen, naar de
welverdiende zaligheid bij God. Wat men pleegt te noemen levenslust is m.i. bij heel
velen onzer, volwassenen, niet anders dan stervensvrees, omdat wij niet weten wat
en hoe zal zijn: 't Hierna, en vernietiging voor-goed nog erger achten dan elk aardsch
bestaan, hoe zorgenvol ook. Wie echter zeker weet, zooals ik toen, van een hemel,
die is niet bang voor sterven, en ook niet overbegeerig om in dit leven, dat voor de
meesten onzer lang niet rooskleurig is, zoo héél oud te worden.
Ik was toen in den gelukkig-naïeven tijd waarin ik te goeder trouw geloofde dat ‘ons
christen-volk’, onder de leiding van Kuyper, in de politiek, waarachtig diende den
godsdienst. Ik dacht, in mijn jonge onervarenheid, dat elk Kamerlid, dat zich in de
Kamer liet brengen door ‘ons christenvolk’, het waarachtig te doen was om ‘de eere
van Christus’ en ‘de eere Gods’, en niet om zijn eigene. Dat deze heeren in den grond
(de heel enkele uitzonderingen, die er óók zijn, niet te na gesproken) precies even
werelds leven en denken als hunne tot andere ‘partijen’ behoorende collega's, kon
ik mij zelfs niet voorstellen toen. Vandaar dat ik mij hartstochtelijk interesseerde
voor dat alles, voor de Kamerverkiezingen, voor de Standaardliteratuur, voor de
questie of ‘wij’ (dat waren de

Anna de Savornin Lohman, Herinneringen

43
anti-revolutionairen, met wie ik mij vereenzelvigde) een zetel hadden gewonnen of
verloren, en zoo meer. - Als ik nu, nu de heele verkiezingsknoeierij mij al sinds jaren
zoo koud laat, omdat ik 't geknoei van politiek, tot welke partij de leiders ook
behooren, overal 't zelfde vind, - 'n egoïste manier om er zelf in te komen op de
schouders van het domme stemvee, - als ik nu onverschillig zie hoe de menschen
zich ophoopen voor een bulletin met de eerste verkiezingsuitslag-berichten, in die
regelmatig terugkeerende spanningsdagen van Kamerverkiezing, als ik hier en daar
dan om me heen hoor van die onnoozel-enthousiaste uitroepen van idealisten, die
zich in de handen wrijven van pret omdat liberaal A. ‘viel’ of liberaal B. ‘er door’
is gehaald met de noodige verkiezingsmiddeltjes van twijfelachtig allooi (die elke
partij gebruikt, de anti-revolutionaire óók), dan moet ik met weemoed even
terugdenken aan m'n ouderlijk huis, aan mijn vader. Die aasde - gelijk ik reeds
meedeelde, - zóó weinig voor zich zelf op politiek meeknoeien, dat hij bedankte voor
den hem buiten zijn toedoen aangeboden Kamerzetel, maar in zijn toen ver-af-leven
van den boezem zijner partij zag hij de leiders daarvan in een heel ideaal licht van
zelfvergetelheid ter eere van Christus alleen, en koesterde dientengevolge van een
christelijk kabinet zeldzaam-groote verwachtingen ten opzichte van een
overeenkomstig den Bijbel handelende regeering, als de Kamer maar eerst ‘om’ zou
zijn. - Daarom deelde ik met heel
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mijn hart in zijn spanning als de telegrammen kwamen. - Ons eigen district was
volkomen hopeloos voor de anti-revolutionaire partij, ‘liberaol’ pur-sang. Hoe dommer
en onontwikkelder boer, hoe fierder op zijn ‘liberaole’ gevoelens in zake 'n politiek,
waarvan hij natuurlijk niets begreep. Ik zie me zelve nog naar de voordeur vliegen
bij elk telegram, elke tijding, wat de minder hopelooze districten aangaat; in mijn
onnoozelheid begroette ik elken triomf van de rechterzijde als een triomf van Christus
over de wereld.
Abraham Kuyper - en vele ‘christenen’ op politiek gebied met hem - hebben
naderhand wèl gezorgd dat ik van mijn onnoozelheid genas voor goed1.

1

Een van Kuyper's meesterlijke verkiezings-manoeuvres voor gevoelige naturen herinner ik
mij nog steeds. Zij gold een man, dien ik later in persoon mocht leeren kennen, en die voor
mij altijd is gebleven het ideaal van den wezenlijken christen, een diergenen op wie, niet om
hunne schoone woorden of indrukwekkende argumenten, maar om hun nobel leven van
liefde en weldadigheid, in Christus' naam, het schoone woord van toepassing blijft, eens tot
den apostel Paulus gesproken door den landvoogd Felix: Voorwaar, gij beweegt mij bijna
een christen te worden. Wel, deze man, die op het oogenblik waarvan ik spreek ‘in de Kamer moest worden gebracht’,
had in die dagen een jonge vrouw verloren, nadat bij reeds vroeger voor hare gezondheid
zijn betrekking had moeten opgeven om in het Zuiden te gaan wonen. Kuyper wist die
aandoenlijke geschiedenis, die berusting in den wil van God, dien beroofden echtgenoot, die
nu als het ware door den Heer zelf was voorbestemd om voortaan in zijn vaderland te blijven,
om er Gods naam te gaan groot maken onder de wereldlingen in de Kamer, uit te spelen op
zoo'n tragische manier, in zoo'n met zijn welversneden pen uitstekend voor de soort
eenvoudige kiezers die het lezen moesten berekend artikel, dat zijn candidaat ‘er kwam’ met
vlag en wimpel.
Een ‘Kuyperiaan’ werd hij daarom echter geenszins. Hij behoort tot de rechterzijde; hij is
echter noch geworden een leider, noch een agitator. Hij heeft, naar mijne bescheiden meening,
inderdaad den naam van den Christus gróót gemaakt, niet door politiek agiteeren, maar door
in het dagelijksche leven te zijn dat wat zoo weinigen zijn onder de zich
orthodox-bijbelgeloovig noemende aristocraten: een Christen, een Christen in de praktijk.
Hem dank ik véél, want hij leerde mij dat er bij zooveel kaf onder 't koren in de rechterzijde
ook is een waarachtig geloovig-zijn.
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In die dagen begon ook het doleeren. Ik heb geconstateerd, naderhand, dat zoo heel veel moderne menschen óók over
deze questie, als over zoovéél wat de bijbel-geloovige christenen, de Afgescheidenen,
de Roomschen, om kort te gaan: de ‘fijnen’ betreft, oordeelen zonder eenige kennis
van zaken, zonder eenig begrip van wáárom het gaat, met 'n schouderophalend
hoogmoedig glimlachen over de ‘bekrompenheid’ van deze hunne naasten, zonder
ook maar één oogenblik er zich rekenschap van te geven hoe zij zelf de allergrootste
bekrompenheid aan den dag leggen, door op hoogen, verwaten toon te willen
meepraten over iets waarvan zij zich niet behoorlijk op de hoogte hebben gesteld,
noch gemakshalve willen stellen.
De Ned. Hervormde kerk houdt er op papier belijdenis-schriften op na, waaraan
hare predikanten zich dus behóórden te houden ingevolge hunne predikantsbelofte;
omdat echter deze predikanten bijna zonder uitzondering modern zijn, worden modern
gemáákt al aan de academie door moderne theologische professoren, daarom geraakt
men tot den volkomenonverdedigbaren toestand van het bestaan van op papier
zéér-orthodoxe belijdenis-schriften en formulieren van huwelijk en doop en
aanneming, die geen der moderne dominees zich op den preekstoel ook maar
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eenigszins gebonden acht na te komen. Integendeel, de meesten hunner laten al dien
in hun oogen ouden rommel verachtelijk liggen, en geven er voorschriften en
vindingen van zich-zelf voor in de plaats. Anderen gaan nog veel verder, en achten
zich zelfs gerechtigd op de cathechisatie en op den preekstoel er bepaald tegen te
velde te trekken. - En dat alles, terwijl zij nochtans geordend zijn als predikant door
een Kerk, die deze belijdenis-schriften en deze formulieren geenszins daadwerkelijk
heeft afgeschaft, maar ze integendeel nog steeds handhaaft op papier, als grondslag
van geloof. - De door onwetenden zooveel gesmade, maar met dat al zoo correct
gehandeld hebbende ‘Afgescheidenen’ kozen reeds veel vroeger het m.i.
alléén-verdedigbare standpunt, uit een oogpunt van christelijkheid en van doen naar
hetgeen de Bijbel leeraart, door zelf vrijwillig heen te gaan uit een Kerkgenootschap
dat aldus is ontaard, en waarvan de predikanten wèl geldelijk voordeel willen halen
in hun tractement, maar welks belijdenis-schriften zij weigeren eerlijk te handhaven.
De Afgescheidenen hebben, met achterlating van de kerkelijke goederen, van den
aardschen buit, daarom reeds jaren geleden zelf een nieuw Kerkgenootschap
opgericht, en betalen hun eigen predikanten, evenals zij die ook in Kampen opleiden
aan hun eigen zelfbetaalde Hoogeschool. Dat is een eerlijk en een christelijk standpunt.
Want het sluit uit: strijd en hebzucht. Maar 't lag geheel en al in de lijn van een natuur
als die van ds. Abraham Kuyper, om die rijke kerke-
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lijke goederen maar niet zoo bereidwillig op te offeren. Daar staat wel heel veel in
den Bijbel, dat zich slecht laat vereenigen met den woedenden, den elkaar
verguizenden, elkaar ten diepste wondenden strijd dier eerste doleertijden, toen
‘broeder’ Kuyper en ‘broeder’ Vos (Ned. Hervormd predikant in Amsterdam toen)
elkaar de grootste beleedigingen naar het hoofd wierpen, zelfs op den kansel, met
die boosaardige, hatelijke scherpheid waarin ‘broeders dominees’ bij zulke
godsdienst-twisten uitmunten. Maar niemand beter dan Abraham Kuyper verstond
en verstaat de kunst den Bijbel te hanteeren zoo Calvinistisch-eigengerechtig, dat al
het ‘christen-volk’ zich nederig buigt voor zijn ‘vroomheid’... ook al doet hij-zelf
geen jota van 't geen diezelfde Bijbel hem beveelt te doen. - En zoo, terwijl we in onze rustige woonplaats dien heftigen strijd slechts als
toeschouwers volgden, toeschouwers op de hoogte gehouden door een stroom van
couranten van alle kleuren en richtingen, waarop mijn vader onpartijdig was
geabonneerd (- en toeschouwers wier belangstelling nog te grooter was, omdat mijn
vaders broer, Jhr. Mr. A.F. de Savornin Lohman, de latere minister en tegenwoordig
Kamerlid, gelijk ieder weet, zelf een tijdlang in die questie persoonlijk is betrokken,
op een wijze waarvoor Uilenspiegel en dito's hem wel dankbaar mogen zijn, daar hij
hun daardoor stof leverde tot hun oneindige, nimmermoe-wordende geestigheden
met de bekende zaag,’) - zoo werd in mijn hart de allereerste twijfel gezaaid
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of deze leider, deze zóó kwaadaardig en zóó anti-christelijk zijn naasten beleedigende
dominee, ook werkelijk was die man Gods, die hij zich-zelf voorstelt te zijn. Heeft
hij zich later niet brutaal-weg afgebeeld alsof ‘de mantel van Groen van Prinsterer
op hem ware neergedaald’ - evenals de oude Zieners in het oude Testament! - Je
moet maar durven.
- - Zoo ook ontstond reeds toen in mijn hart de vaste overtuiging, dat noch de Ned.
Hervormde Kerk, noch de doleerende schepping van Kuyper, mij aantrok, om er in
te worden aangenomen als lidmaat. Mijn vader, aan wiens groote werkkracht ik hier in het voorbijgaan hulde brengen
wil, - was hij niet zooveel mogelijk bij mijn zieke moeder, gaf hij mijn broers niet
avond-lessen voor hun gymnasium-arbeid, heeft hij niet onze eerste muziek-studies
geleid ook nog, en, gelijk ik reeds vroeger vertelde, mijn broer en mij tot op twaalfen tienjarigen leeftijd thuis alle onderricht gegeven, - dat alles bij zijn drukke
betrekking van rechterlijk ambtenaar (officier van justitie), - mijn vader was het die
ons twee jongeren, mijn tweeden broer en mij, het geheele cathechisatie-onderwijs
gaf, omdat hij het niet wenschte toe te vertrouwen, noch aan den modernen predikant,
noch aan den zeer bejaarden, meer orthodox-gezinden dominee der Ned. Herv.
gemeente ten onzent. - Mijn oudsten broer had hij eveneens afzonderlijk onderricht,
tot aan zijn aanneming toe, en deze is, in diezelfde dagen waarvan ik nu spreek, dan
ook aangenomen en bevestigd...
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door den later zoo droevig-berucht-geworden Ned. Hervormden predikant ds. Thijm,
toen ter standplaats Smilde.
Gelijk gezegd, mijn vader liet ons vrij in die dingen, en toen ik dus met beslistheid
mijn wensch uitsprak, mij in geen geval aan te sluiten bij die mij door al dat gedoe
hoogst onsympathieke Ned. Hervormde Kerk, en evenmin terstond den zedelijken
moed had - van een zóó jong meisje, met heel aristocratische begrippen, kan men
dat misschien verontschuldigen - mij bij een zoo eenvoudige gemeente als die der
Afgescheidenen aan te sluiten (iets wat sommige mijner familieleden in dien tijd
deden; te recht schijnt het mij nu toe), liet hij met te meer bereidwilligheid de vraag:
bij welk kerkgenootschap dan wel? nog eenigen tijd rusten, omdat ik feitelijk nog te
jong was om een overhaast besluit noodzakelijk te doen zijn. De handleiding, bij dat catechisatie-onderwijs door mijn vader gebruikt, was de
Heidelbergsche Cathechismus in heel zijn strenge rechtzinnigheid. En hier is het
meteen de plaats iets te zeggen van de vrijheid in lectuur, die hij mij steeds heeft
gelaten, óók op godsdienstig gebied. - Was het wonder, dat een vlugbegrijpend,
goed-ontwikkeld, tot zich-zelf-bezighouden véél gedoemd kind en opgroeiend meisje,
veroordeeld uren achtereen een meestal slapende zieke gezelschap te houden, dus
tot urenlang doodstil, achter geloken gordijnen zitten, met ware leeswoede aanviel
op alles wat haar werd geboden van couranten, leesgezelschap-
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literatuur en boeken? - In ons huis daarenboven werden véél onderwerpen van
ernstigen aard besproken en aangeroerd, politieke en godsdienstige vraagstukken,
spiritisme, en ernstige gebeurtenissen van den dag. Mijn vader, mijn veel oudere
oudste broer óók, interesseerden zich zeer daarvoor. Zij, die bij ons intiem aan huis
kwamen, de heel enkelen, zooals de hier vroeger genoemde huisvriend, waren geen
frivole sociëteit-loopers of enkel over de stadsnieuwtjes kakelende dames. - En ik,
die dat alles mee-aanhoorde, al was ik te jong om het mee-te-bepraten, ik onderhield
en ondervroeg er later onder vier oogen op mijn manier mijn vader over, den
vertrouwdsten vriend van heel mijn kinderleven, ideaal, tegen wien ik met
onbegrensde vereering opzag, onfeilbaarheid, bij wiens meening ik zwoer. - .... Ach, is dat niet wel de wreedste ontgoocheling, als dat moment komt in ons
leven, waarin we zien dat ook de besten, de hoogsten, de edelsten feilen hebben,
zwakheden, tekortkomingen begingen? Als het oordeelens-oogenblik komt, dan
breekt er iets dat nooit meer geheeld kan worden.... nooit meer. Het kan niet anders; niemand is volmaakt, niemand leeft zonder fouten te begaan.
- Maar, vóór wij zelf wijs genoeg zijn geworden door ondervinding om dat in te zien,
doorleven we die vreeselijke periode van teleurstelling, ontgoocheling, smart over
't gebroken afgodsbeeld, dat wij zóó hadden opgericht, dat het daarom zelf niet kan
helpen zoo het viel, vallen moest,
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maar dat in ons hart toch zoo'n wreede, zoo'n nooit weer te vullen leegte achterlaat....
Het was dat praten met hem, dat vrijuit, zonder voorbehoud, over alles wat ik las
en dacht met hem praten, dat mijn vader heeft aangemoedigd op een nooit genoeg
te prijzen, taktvolle wijze, omdat het hem leerde kennen mijn innerlijkste ik. ‘Laat
maar’, zei hij, als beangste tantes en familieleden hun vrees uitspraken dat dit boek
of gene brochure mij zou schaden, ‘als zij maar met mij er over spreekt, dan weet ik
zelf wel, of zij begrijpt en wat zij begrijpt. Dan kan ik oneindig beter haar innerlijken
wordingsgang regelen, dan wanneer ik haar verbied, en zij wellicht in stilte het
verbodene neemt.’ - - Zoo gelukkig was de uitwerking van dit systeem, dat ik
dientengevolge nimmer - dat kan ik in alle oprechtheid getuigen - een boek ter hand
heb genomen achter zijn rug om, wanneer hij mij had verzocht het niet te lezen,
omdat hij het voor mij ongeschikt achtte. Een leesgezelschap-boek - uit het fransch
vertaald - waarop de directeur (het was een door particulieren onderling opgericht
leesgezelschap) de vermaning had geschreven: ‘Dit boek niet in handen van dames
geven, en niet in de huiskamer laten liggen,’ kon hij met alle gerustheid in de
portefeuille zijn gewone plaats doen behouden; het verbod: dat mag ik niet lezen,
was voor mij voldoende. Mijn schoolkennissen lazen allerlei romans uit
leesbibliotheken, iets wat mijn vader, uit vrees voor besmetting en voor vuile
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exemplaren, mij ten strengste had verboden. Eens, aangespoord door een vriendin,
die enthousiast was in de hoogste mate over ik weet niet meer welken draak-roman,
en hem mij leende, liet ik mij overhalen het leesbibliotheek-exemplaar in mijn
schooltasch mee te brengen; zij zou het, als ik er mee klaar was, terugbezorgen in
den winkel. Maar thuis legde ik het angstvallig boven op de kast, had niet den moed
erin te gaan lezen. Het vertrouwen, dat mijn vader zoo onbeperkt in mij stelde, eerde
mij te veel, dan dat ik hem had willen bedriegen en.... - het boek ging ongelezen
terug. Zoo was het ook met de godsdienstige beschouwingen, van modernen geest
doordrongen, die ik dikwijls oppikte uit tijdschriften en brochures in ons zeer ruimen
zeer-veelzijdig voorzien leesgezelschap. - ‘Als haar geloof niet bestand is tegen de
meening van andersdenkenden, dan is het geen geloof,’ placht hij te zeggen, in
antwoord op de bekrompen vrees van sommigen, dat dit mij zou schaden in mijn
zieleheil. Ik geloof dat hij daaraan groot gelijk had, maar ik geloof óók dat men niet
elk kind naar hetzelfde recept kan grootbrengen, en dat voor mij deze methode vooral
dáárom zoo aanbevelenswaardig was, omdat ik begréép wat ik las, vroeg aan mijn
vader om opheldering, mij wezenlijk interesseerde in één woord voor deze dingen,
en daardoor toonde dat ik in staat was de mij geschonken vrijheid te waardeeren.
.... Wie mijn beste vrienden geweest zijn in kinder-
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lectuur? Ik geloof Alcott, en de aardige boeken van Andriessen over de De Witten,
en een enkel verhaal van De Liefde of van Gerdes. Maar heel gauw al kwamen ‘The
Heir of Redclyffe’, ‘Misunderstood’, kwam óók de periode waarin Schiller en Goethe
mij liever werden dan alle romans ter wereld.
Over ‘The Heir of Redclyffe’ heb ik tranen geweend, geen tranenvloed, maar stille,
telkens weerkeerende droppels, en in mijn heelen backfisch-tijd was hij, Guy Morville,
mijn man-ideaal, de éénige soort man op wien ik mij kon voorstellen ooit te zullen
verlieven. ‘Misunderstood’ greep me aan op een niet minder ernstige wijze, omdat
ik het onrechtvaardige niet-begrepen-worden van dat nobele jongenshart zoo
heel-innig navoelde. Bij zulke gelegenheden liep ik standjes op van mijn vader,
omdat ik, met de handen onder 't hoofd, volmaakt onverschillig voor alles om me
heen, zat dóór te lezen zonder zelfs te antwoorden op mij gedane vragen.
Zoo herinner ik mij hoe ik Rellstab's 1812 van hem cadeau kreeg, en zoo geheel
en al was verdiept in de ellenden en romantische avonturen van de twee helden, de
Poolsche jongelui, dat ik de tante, bij wie wij gelogeerd waren, driemaal het vragen
of ik een koekje wilde, totdat er niets anders uitkwam dan een gejaagd: ‘Neen’. - En
daarop weer in 't boek kijken. Standje natuurlijk, wegens begane onbeleefdheid met
dat korte antwoord. En tot slot een bedroefd naar bed gaan, omdat mij een standje
van
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mijn vader altijd het meest van alles pijn deed...
Arme Rellstab! Later heb ik nog eens geprobeerd u te herlezen. Maar ik kon niet.
Al die bombast was mij al in het derde of vierde hoofdstuk te machtig geworden. En
toch vond ik u toen zoo aandoenlijk-interessant. Dat komt omdat alles wat met
geschiedenis in verband stond - zooals ook b.v. de boeken van Van Lennep - mij
steeds ontzettend boeide. - - Voor ik van Rellstab afstap wil ik nog vertellen hoe ik
aan dat boek kwam, omdat het teekent dat onrechtvaardige in verschil van opvoeding,
dat een kind zoo héél diep voelt, zóó diep, dat de ouders het nimmer vermoeden
wellicht. Mijn broers hadden dat jaar beiden uitstekende overgangs-examens gedaan
op het gymnasium, waren beiden met een heel goed nommer in een volgende klasse
gekomen. Belooning aan ieder hunner: een gouden horloge. - - Ik ook had op school
een mooi jaar achter mij. - - Maar 't was zoo héél duidelijk, al kreeg ik óók een
complimentje, dat dit feit mijn ouders eigenlijk gansch en al koel liet. Natuurlijk, de
jongens moesten immers ‘door de wereld’; ik behoefde later toch niets uit te voeren.
Voor mij kwam 't er dus niet op aan, of ik goed of slecht leerde. Naar hun zin had ik
eigenlijk gerust wat minder vlug van hersenen kunnen zijn. Ik was immers ‘het
meisje’. - En mijn vader, die, veronderstel ik, mijn teleurstelling, mijn jaloerschheid op de
zoo hooggeprezen broers spoedig bemerkte, gaf mij een paar dagen
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later óók een horloge, en, omdat het iets goedkooper was dan dat der broers, de twee
deelen Rellstab er nog bij. - Maar dat kon me niet schelen. De cadeaux lieten me
koud. De wonde was geslagen, en kon niet meer geheeld worden. De jaloerschheid
was immers niet veroorzaakt door de cadeaux, maar door de vreugde mijner ouders
over het goed-oppassen. Ik deed ook mijn best, maar ik, - enkel omdat ik een meisje
was, - kon hunnentwege óók wel dom blijven. Dat, die smart om onrechtvaardigheid, begreep mijn vader niet... Hij dacht het met
de cadeaux te hebben goedgemaakt... En kinderen zeggen zóó iets, zulk intiem verdriet
niet...
- - Eerst veel, veel later, toen ik lang volwassen was, toen gezamenlijk gedragen
leed een nog gansch andere vertrouwelijkheid dan die van vader en kind tusschen
hem en mij had gekweekt, heb ik hem die dingen gezegd. En toen, te laat, begreep hij. - Juist dáárom kan ik 't hier nu vertellen zonder iets aan zijn dierbare nagedachtenis
te kort doen.
Ik zie me zelf nog zitten op mijn vaders studeer-kamer, een middag kort na St.
Nicolaas. Ik had ‘Onze Voorouders’ van Van Lennep van hem cadeau gekregen, en
ik moest thuis blijven wegens lichte verkoudheid. - - Mijn moeder was uit; de jongens
naar 't gymnasium. - O, die onvergetelijke intimiteit van zóó'n middag; 't licht aan,
mijn vader werkend,
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en ik lezend; lezend van Brinio en van de Batavieren, totdat ik, tot verbazing van
mijn vader, in één enkelen middag zijn heele St. Nicolaas-cadeau had verslonden.
Kleine lieve aangebeden Cassy! Zoudt gij uw plaatsje niet krijgen in dit stuk van
mijn leven, gij die er in waart: het vriendinnetje, 't speelnootje, de troosteres, 't
poppetje, wat niet al! - Ik heb nooit recht met de pop kunnen spelen. Menschen die voor alles een stelregel
maken, zeggen dat meisjes, die heel lief doen met de pop, per-se moeder-instinct
bezitten. Het is wel mogelijk, ik spreek 't niet tegen, te minder omdat ik zelve
inderdaad vrouwen ken, die dat moeder-instinct in hooge mate deelachtig zijn, en in
hare jeugd inderdaad hartstochtelijke poppen-liefhebsters waren. - Wat mij persoonlijk
aangaat, ik heb nooit, zoo lang als ik mij kan herinneren, kunnen gelooven aan de
‘echtheid’ van de pop, en dáárom liet haar bezit mij zoo heel koud. ‘Ze praat niet,
ze voelt niet, ze lééft niet’. Dat was bij mij schering en inslag. - Dientengevolge riep
ik dan ook voortdurend: ‘Wat moet ik er nu eigenlijk mee doen?’ Want haar uit- en
aankleeden verveelde mij dadelijk, en haar naar bed brengen, en er kindje mee spelen,
zooals andere meisjes, was mij onmogelijk dóór dat gevoel: 't is geen kindje toch. 't
Liefst speelde ik met mijn broer soldaatje; al de veldslagen deden we na die wij in
de geschiedenis leerden, in een groote naïeve bewondering voor de helden, die
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de geïllustreerde Vaderlandsche geschiedenis van Elbers ons zoo aardig leerde kennen,
met rijmpjes onder de prentjes (welke ik nu nog uit het hoofd ken, zooveel indruk
maakten ze op mij) over Tromp, en De Ruyter, en prins Willem, en wat niet al. - Maar 't refrein dat steeds terugkeerde in mijn kinderbehoefte aan intiemer speelgoed
was: Een hondje...
Ik kreeg het toen ik tien jaar oud was, van een familielid op wiens buiten, in
Friesland ergens, het was geboren. Het kwam 's avonds aan, een klein en zwak diertje,
tegelijk met een grooter hondje uit hetzelfde nest, bestemd voor een andere familie.
Ik mocht kiezen, en, als een echt kind, koos ik den grooteren, sterkeren; maar mijn
moeder overtuigde mij dat de kleinste waarschijnlijk veel mooier zou opgroeien.
Wat ben ik haar later dankbaar gebleven voor haar raad! Want het werd inderdaad
een lief, klein, mooi schoothondje, en het broertje is opgegroeid tot een veel grooteren,
veel meer voor heeren geschikten wandelhond. Hoe ze aan haar naam ‘Cassy’ kwam, dien ik later leelijk-genoeg vond? Wel, ik
zeurde er den ganschen dag over hoe mijn lieveling zou heeten, liet alle namen de
revue passeeren, totdat de heele familie er wee van was geworden, en ik ten slotte
bij ongeluk opperde: ‘Dan maar Cassy’ (Cassy was de titel van een Engelsch
christelijk boekje, in die dagen juist door een tante voor een liefdadig doel uit het
Engelsch vertaald).
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Ik had het niet op een ongelukkiger oogenblik kunnen zeggen. Mijn vader was
namelijk zooeven ongeduldig geworden, omdat ik mij in het hoofd had gesteld:
‘Darling’, iets wat hij had afgewezen, met de van zijn standpunt begrijpelijke
verklaring: Denk-je dat ik, als het diertje wegloopt, den heelen dag, tot spot van jan
en alleman, wil jammeren langs de straat: - - ‘Daaa.... rr... ling.... Daa.... rr... ling....’
En in die ongeduldige stemming besliste hij ineens: ‘Goed, nu moet het uit zijn:
Cassy dus.’ Ik durfde niet meer tegenspreken. Cassy leek mij, tot troost, nog al
particulier-óók. Later, vooral toen er de afkorting van kwam: ‘Cas’, vond ik het heel
jammer. - Cassy was mijn eigendom. Zij hield hartstochtelijk veel van mijn moeder, zelve
op haars vaders buiten Ekenstein, bij Groningen, aan dieren zoo gewoon, van kind
af. Zij zat onder hare rokken als ze wilde slapen, of legde zich op haar schoot, zij
vluchtte tot haar als ze vond dat wij 't te bont maakten in ons spel met haar in den
tuin. Zij was óók zeer gesteld op mijn vader, bij wien zij speciaal haar nood kwam
klagen als ik haar met al mijn poppenjurken, en de poppenpruik incluis, had uitgedost.
Maar voor mij was zij alles. Zij vervulde de rol van alle speelgoed voortaan, zij ging
overal mede heen, tot boven in de boomen, tot op den nok van het waschhok (waarvan
ze op een dag met ons naar beneden viel, gelukkig zonder dat een onzer zich
bezeerde). - Cassy... ik zou bladzijden kunnen vullen met de beschrijving van haar

Anna de Savornin Lohman, Herinneringen

59
slimheid, haar liefde, haar leuke kunstjes als zij thuis wou blijven, haar angst voor
onweer, wat niet al, waardoor ze onze getrouwste, onze liefste speelkameraad is
geworden, jaar in jaar uit.... Nu ligt haar ver graf in Suriname.... Dáár waar mijne
moeder rust -, van wie ze, geloof ik, 't meest van allen hield, onder wier bed ze den
nacht van haar dood stil bleef liggen, onbewegelijk, zonder naar eten of drinken om
te zien, - daar óók is zij achter gebleven voor goed. - - Heb dank, kleine, lieve Cassy; trouwe, onvergetelijke, kleine Cassy, heb dank
voor al 't goede dat gij mij hebt gedaan, heb dank voor al uw vriendschap en al uw
liefde, en al uw geduld met het kleine meisje, waarvoor gij - dat begrijp ik nu beter
dan toen - zóó zacht en zóó goed waart terwille bovenal van ‘de vrouw’, van mijn
moeder, die gij zoo héél liefhadt.
Ja, heb dank! Ik zie nooit een mijner honden aan, of ik denk aan u, de éérste die
mij leerde wat hondentrouw en hondenliefde is...., iets zoo moois en zoo standvastigs
als menschen nimmer, nimmer vermogen te geven.
Slaap zacht in uw tropen-grafje nu, kleine lieve witte Cassy....
Later kwam Jip.... Jip, zoo genoemd naar den door ons allen zoo geliefden hond
uit David Copperfield, op wien hij overigens niets geleek, behoorde eigenlijk toe
aan mijn oudsten broer, maar hij-zelf beschouwde zich geheel als mijns vaders hond.
En ik ben over-
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tuigd dat niets mijn vader op het scheidings-oogenblik naar Suriname zóóveel heeft
gekost als het achterlaten van dien hond, wiens trouwe, teere, vragende oogen hem
wanhopig aanstaarden terwijl de trein wegstoomde van het perron in den Haag,
aanstaarden met de stomme vraag: ‘Helpt al mijn jammerlijk huilen dan niets... niets...
Kunt gij mij achterlaten?’
Hij was de hond van mijn oudsten broer. Die wilde hem bij zich behouden. - En
dat heeft mij altijd gespeten, om mijn vader en om Jip. Ze vlieden, de kinderjaren... o ze vlieden zoo snel! En het kind wordt jong-meisje.
't Kost mij moeite van u te scheiden, van mijn leven van kind-meisje, in 't kleine
plaatsje, van de wandelingen met mijn vader van de school naar huis, als ik hem
dagelijks kwam afhalen op het Gerechtsgebouw, van heel het nog niet weten van
levenswerkelijkheid. - En ach, hoe verlangde ik er toen naar, naar dat andere, dat nieuwe, dat
volwassen-zijn! - Toen leek het me zoo eindeloos heerlijk: leven - leven! Is dat eigenlijk niet het heel-droevige van ons mensch-zijn, dat we het
tegenwoordige eerst waardeeren, als het verleden is geworden, erger nog, eerst dan
eigenlijk, als het achter ons ligt, een voorbijgegaan tijdperk, begrijpen wat het ons
wou leeren, wat het ons te zeggen had? -
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Ik herinner me nog altijd een wandeling met mijn vader, op een Zondag na kerktijd.
Het begon plotseling te stormen, met heftige, ruwe vlagen, zooals ons noordelijk
klimaat ze zoo vele telt! En... terwijl ik met mijn kinderlichaampje daartegen op
worstelde, ging het als een bliksemstraal door me heen: Zoo tegen het leven
op-stormen-kunnen! Er moet iets bedwelmends-heerlijks zijn in den strijd; nooit
buigen, liever breken!’ - Menig maal later heb ik, als de branding mij bijna over 't hoofd sloeg, als de slagen
van 't noodlot zoo fel troffen, daaraan teruggedacht, aan dien Zondagochtend, toen
ik nog de zonzijde alleen kende van 't leven, en nog niet wist wat storm is. Mijn wandelingen met mijn vader! - Ze waren voor mij een bron van onuitputtelijke
vreugde, van blijden trots, van dagelijks weerkeerend genot. - En daar kwam de kwaadsprekendheid, en giftigde er over heen met haar onreinen
adem. ‘Weet je wel wat ze bij ons op kostschool vertellen?’ zei me op zekeren dag een
Engelsch meisje, dat door onze dagschool - waar ook kostmeisjes waren - met mij
in intiemere aanraking was gekomen, en dikwijls bij ons logeerde... ‘Ze zeggen dat
je vader je dwingt om altijd met hem uit te gaan; - dat hij je slaat als je 't niet prettig
vindt.’
Het was zóó absurd, dat ik sprakeloos was van verbaasdheid en schrik, en
ontsteltenis en veront-
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waardiging. Vermoedelijk was het verhaal in de wereld gekomen door het eenigszins
strenge uitzien van mijn vader, door de groote stappen die hij maakte, en die ik moeite
had bij te houden. Hij-zelf lachte hartelijk, toen ik 't hem, ziedend van toorn, meedeelde als iets
vreeselijks, dat zijn reputatie had bezoedeld, en waarvan ik niet wist hoe ik hem ooit
zou kunnen schoon wasschen. 't Was mijn eerste kennismaking met leugen en verdachtmaking, waartegenover
we machteloos staan.
Wat hielp het of ik betuigde hoe véél ik hield van mijn vader, hoe juist die
wandelingen immers mijn blijdste oogenblikken vertegenwoordigden. - ‘Ja, dat wist
zij immers ook wel,’ - betuigde het Engelsche vriendinnetje. ‘Maar die zei toch dit,
en deze dat.’
En ik voelde 't wel, - voor de eerste maal in mijn leven, - tegen dat rondwarende
gevaarlijke spook: ‘men zegt’ vermocht ik niets, stond ik volkomen machteloos. 't Deed me geen pijn om me-zelve, dat ze op school me aanzagen voor een
slachtoffer van vaderlijke willekeur; maar om hem - om hem, die zoo lief was voor
me, zoo goed, die zoo alles deed wat hij kon om me 't gemis eener gezonde moeder
te vergoeden, - dat men van hem, van mijn verhouding tot hèm, zoo iets durfde
rondstrooien!
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III. Den Haag.
Als een wonderbaar-mooi-iets kwam 't in mijn leven, de verlossing uit de kleine stad.
Ik herinner me nog altijd, hoe ik toen, voor het éérst, voor het allereerst, een
openbaring heb gekregen van wat liefde beteekent in het menschenbestaan. We waren, gedurende de verhuizingsdagen, gelogeerd in Hôtel Paulez. 't Was
Zondagmorgen, een mooie, blijde, zonnige dag. En langs 't Voorhout, waarop ons
hôtel-salon uitzicht had, liepen, arm in arm, heel dicht aan elkaar gedrongen, paartjes
jongelui, die genoten van hun jeugd en van den drang der jeugd. Toen, heel vaag, heel onbewust, en toch zoo duidelijk dat ik 't altijd geweten heb
naderhand dat het toen was voor 't éérst, ging er iets als een openbaring door me heen
van 't nóódige van zulk geluk, van 't mooie van zoo bij elkaar te hooren: 'n jonge
man en 'n jong-meisje. - Tot hiertoe, als ik over trouwen dacht, was het

Anna de Savornin Lohman, Herinneringen

64
altijd geweest als iets niet voor mij, en dat me ook niet schelen kon, dat me heel koud
liet. Nu, heel even, en toch onuitwischbaar van herinnering, werd het me duidelijk
dat daarin, in niet-trouwen, het onvolmaakte, het niet tot rijpheid komen zou zijn;
dat je, om te genieten van je jeugd en je leven, van de lente en van de natuur, moest
zijn twee, twee, niet vader en dochter, niet broer en zuster, maar verloofden,
echtgenooten straks. Het leven in den Haag was voor mij rijk aan désillusie. Ik bedoel niet naar het
uitwendige leven. Dat de gezondheidstoestand mijner moeder steeds slechter werd,
en zij eigenlijk voortdurend in lijdenden, min of meer bedlegerigen toestand verkeerde,
zoodat er voor mij minder dan ooit sprake was van uitgaan, deelnemen aan genoegens,
zelfs van geregelde buitenlucht, dat bedoel ik niet. - In zoo iets, omdat het van
lieverlede komt, leert men zich schikken als iets onvermijdelijks. Dag aan dag zag
ik in de Zeestraat, waar we woonden, anderen voorbijkomen, chic gekleed en
genietend van hun jonge leven, om te gaan winkelen of visites maken, terwijl mijn
plicht mij bond aan huis, blij nog als mijn moeder ten minste wel genoeg was om
met mij samen te zijn in de huiskamer, al was het dan maar in peignoir. Als mijn vader tegen 't etensuur tijd vond tot een kort stapje om, door 't
Noord-einde, de Plaats over, waar hij zoo graag bij Goupil stond te kijken, en liever
nog bij den antiquaar er dichtbij toen, naar de oude
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prenten en schetsen, die deze laatste étaleerde, dan de Parkstraat terug, was ik, die
hem daarbij altijd vergezelde, den koning te rijk.
En de Zondagen; de Zondagen waren mijn feestdagen! - Een van de eerste al
besliste over mijn latere aanneming tot lidmaat. Wij waren in de Nieuwe Kerk geweest
onder 't gehoor van predikant dezen, in de Kloosterkerk onder dat van genen.
Familieleden hadden hen aanbevolen als ‘in de mode’, maar zij hadden ons, mijn
vader en mij, koud gelaten. - Toen leidden, ik weet werkelijk niet welke aanleiding,
mijns vaders schreden naar 't Bleijenburg, naar de kleine, eenvoudige
Deutsch-Evangelische Kirche, daar opgericht door de duitschers die in den Haag
woonden. De dienst, zoo geheel anders dan die van ons koud calvinisme, greep mij
machtig aan. De Afgescheidenen, bij wie mijn ouders in onze vroegere woonplaats
in de laatste jaren geregeld ter kerke gingen, zijn juist in deze uiterlijke dingen
buitengewoon warsch van alles wat kan zwemen naar de gemeenschap met Rome,
in welk onschuldig gebruik dan ook. Dit gaat zelfs zoo ver, dat ze zelfs geen
Evangelische gezangen zingen, en zich bij alle gelegenheden van Kerstmis, Doop,
Nieuwjaar, wat het ook zij, tot de berijmde psalmen bepalen. Onnoodig te zeggen,
daar ons volk ook nog van huis uit reeds weinig muzikaal is, dat onder zulke
omstandigheden het gezang van de gemeente niet leidt tot iets lieflijks en welluidends,
maar veeleer tot een onmelodieus galmen.
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Het Engelsche logeetje, dat ik reeds noemde, bracht een kerstvacantie bij ons door,
en ging op Oudejaarsavond met ons mede, bij welke gelegenheid zij zulke verbaasde
en verschrikte oogen opzette van wege het schreeuw-gezang, zoo
oneindig-verschillend van dat in de Engelsche High-Church, dat ik, die naast haar
zat, moeite had niet in lachen uit te barsten, en ook niet in staat was, toen zij na afloop
haar teleurstelling uitdrukte over iets zoo weinig-indruk-wekkends, haar op
‘calvinistische’ gronden tot andere gedachten te brengen.
Hoe geheel anders was de eenvoudige en toch zoo plechtige dienst in die kleine
stille kerk, die zoo geheel stond buiten de doleerwoede, welke toen nog steeds de
Nederlandsch-Hervormde kerk verdeelde en vaneen-reet, en dag aan dag aanleiding
gaf tot minachtenden spot van andersdenkenden en bitter verdriet van de
waarachtig-geloovigen. - Hier duurde de preek slechts kort, was het geen dogmatisch
betoog, met vele theologische haarkloverijen doorspekt, doch slechts een kernachtige
opwekking zich te houden aan wat de Bijbel, bij monde van den Christus, leeraart;
de gezangen, zoo er in den Deutsch-Evangelischen verzenbundel ontegenzeggelijk
óók vele zoetelijke en onbeteekenende voorkomen, waren toch voor een groot deel
van liefelijken en opwekkenden inhoud, zooals o.a. die van Zinzendorf, of ook het
bekende:
Wenn ich einmal soll scheiden,
So scheide nicht von mir,
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Wenn ich den Tod soll leiden,
So tritt du dan herfür,

dat ik onder anderen een paar jaren later, bij den lijkdienst voor Keizer Wilhelm I,
zoo aangrijpend diep gevoeld hoorde zingen, dat geen oog droog bleef.
Meer nog dan de woorden echter is de wijs van de duitsche gezangen zooveel
roerender dan de slepende galm-toon van onze psalmen! Vóór den preekstoel stond
een altaar bedekt met een roodfluweelen kleed, in welks rand een bijbelspreuk was
gewerkt. Op den grond daaronder lag eveneens een kleed, óók met een tekst in den
rand geborduurd. Er ging een wonderbaar-vriendelijke, rustige, verre van den
doleer-strijd voerende indruk uit van heel die omgeving, van dien predikant en die
gemeente, ballingen bijna zonder uitzondering, door hun beroep gedwongen te leven
ver van hun vaderland, en die zich hier voor hun eigen geld een gebouw hadden
opgericht, waar ze zich vereenigden om hun God te dienen op hun wijze, in hun
eigen taal.
Voor mij stond het alras vast, dat ik dáár wilde worden aangenomen, daar en
nergens anders.
Mijn vader, door vriendschap met een der ouderlingen, Mr. F.W.C.P. graaf van
Bylandt1 weldra meer van nabij met juist dit kerkgenootschap bekend

1

Deze is de zoon van den zoo hooggeschatten en zoo algemeen bekenden dr. van Bylandt,
die als Duitscher in den Haag kwam in het gevolg van een onzer vorstelijke personen, en
behoorde tot de hoofdstichters van de hierbedoelde duitsche Evangelische Kerk. -
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geworden, en sinds lang zelf met afkeer bezield van 't vechten en elkaar uitschelden,
dat in de Ned. Hervormde Kerk toen tot tweede gewoonte was geworden, sloot zich
evenzeer door overgang erbij aan. En den toenmaligen duitschen predikant werd
verzocht mij het noodige voorbereidings-onderricht te geven tot de bevestiging, die
eenige maanden daarna plaats vond. Het was wat later dan anders 't geval is met
duitsche meisjes, omdat deze reeds op haar vijftiende jaar ‘confirmirt’ worden, maar
daaraan was nu eenmaal niets te doen, en ik had het er graag voor over,
oogenschijnlijk achterlijk te schijnen bij mijn medeconfirmanten, terwille van het
beoogde doel: in een kerkgenootschap te worden ingelijfd, waar niet de vraag: van
welke richting zijt gij? den boventoon had, maar: wat gelooft gij?
Want zoover was het toen gekomen, dat ik meermalen geheel gelijkdenkende, op
zuiver-orthodox standpunt-staande familieleden of bekenden de questie, bij wien zij
ter kerk waren geweest, of hoe de preek hun was bevallen, angstvallig jegens elkaar
zag vermijden, omdat dit per-se aanleiding gaf tot heftige onderlinge verwijten. Niet:
zijt gij van Christus? zooals volgens de orthodox-christelijke geloofsbelijdenis voor
al deze menschen hoofdzaak is, maar: zijt gij van Kuyper of tegen hem? dat alleen
was in al die gesprekken maatstaf!
O, mijn klein vriendelijk kerkje, toen ik neerknielde op dien bevestigingsdag was
ik zoo oprecht-geloovig,
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zoo overtuigd dat bij God alleen de Waarheid is, door Jezus Christus.
Maar ook in dien ziele-vrede moesten de menschen natuurlijk storend werken, om
gedurende geheel dien voorbereidingstijd te jammeren tegen mijn vader over het
‘Roomsche’ van de duitsch-evangelische gebruiken. - Praat er maar tegen in, als
menschen domme vooroordeelen hebben; vooroordeelen zijn niet weg te nemen. Een altaar, en knielen, en andere uiterlijkheden meer, zooals b.v. ook een kruis op
het kerkboek, ziedaar dingen waaraan protestantsche Hollanders zich stooten omdat
het ‘Roomsch’ is, zonder bij het onschuldige ervan stil te staan of het in elk geval
volmaakt-uiterlijke ervan, dat immers niets af of toe doet aan 't innerlijk geloof; 't is
‘Roomsch’, dus 't is slecht.
Gelukkig dat mijn vader te ruim denkend was om zich daardoor te laten
influenceeren.
Een kleine bijzonderheid, die ik hier nog even wil vermelden, is de voorspelling
die de duitsche predikant in questie mij deed, naar aanleiding van mijn schrift. - Wij,
mijn tweede broer en ik, moesten voor hem enkele opstellen maken, naar aanleiding
van de door hem met ons behandelde onderwerpen. Nu was tot hiertoe mijn schrift
altijd een teer punt voor mij geweest; mijn moeder namelijk schreef een mooie,
loopende, duidelijke dames-hand; de mijne daarentegen was een onleesbaar pootje,
en dat de cijfers
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voor schoonschrijven, handwerken en goed gedrag op school niet werden opgeteld
bij de punten voor het rangnummer was mij dan ook altijd een bijzondere troost
geweest, omdat ik in geen dier drie dingen uitmuntte, integendeel. - Heel wat
plagerijen van mijn broers en kennissen, ook wel verdrietige opmerkingen mijner
ouders waren daardoor tot hiertoe mijn deel geworden en wie schetst dus mijn
verrassing toen de predikant, een volstrekt niet vleierig, veeleer teruggetrokken en
hoog-ernstig mensch, bij het ontvouwen van mijn eerste opstel, zonder eenig
compliment over te hebben voor de zeer duidelijke goede hand van mijn ouderen
broer, mij lachend toeriep: ‘Welk een eigenaardig handschrift; daar zit een
persoonlijkheid in, een karakter; daarvan ben ik overtuigd.’ - Ik had den man wel
willen omhelzen, minder om zijn voorspelling, dan wel omdat hij, in plaats van te
zuchten over mijn onleesbaarheid, mij zoo vriendelijk geruststelde, óók toen mijn
oudere broer het noodig vond te zeggen, dat hij mij nu voor goed had bedorven, en
ik wel nooit mijn best meer zou doen om mij te veranderen. Dat heb ik overigens
wel degelijk gedaan; jaren later, in Berlijn, volgde ik een van de toen daar zoo in
zwang zijnde cursussen voor volwassenen ter verbetering van handschrift. Het
resultaat was eerst prachtig. Ik schreef, geheel alleen, brieven naar verschillende
bekenden en familieleden, waarvan geen van allen wilde gelooven, dat ik ze had
geschreven. Maar ziet, na verloop van weinige maan-
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den verviel ik vanzelf, ongemerkt, weer tot precies de vorige letters en vormen, en
een jaar later was er niets meer van de verbetering te bespeuren, en schreef ik net als
ik 't altijd heb gedaan. Ik geloof zonder pedanterie van mij-zelve te kunnen zeggen,
dat ik inderdaad een karakter heb getoond te bezitten, men moge het een slecht of
een goed vinden, een iemand is er in elk geval uit mij gegroeid; hetzij de voorspelling
van den Pastor dus toeval, hetzij zij handschrift-kennis was, in elk geval is hij de
eerste geweest die mij, wat mijn leelijke hanepootjes betreft, een riem onder het hart
stak.
Zoo werden de Zondagen mijn lichtpunten. 's Ochtends al het eenigszins feestelijke
van zich op zijn best kleeden, en dan gauw ontbijten gaan, om daarna troost en kracht
te putten voor alles wat hinderde of pijn deed, of moeilijk viel om te dragen, uit die
godsdienstoefening, bijgewoond met mij sympathieke menschen; - want dat zal tot
die Zondagsstemming ook wel hebben bijgedragen, denk ik, dat ik in die dagen een
familie leerde kennen, wier handel en wandel in den lieflijksten zin een diepen indruk
op mij maakte. Zij waren het die mij toonden, dat de echte aristocratie niets minder
is dan hoogmoedig, dat de echte Christen zich niet schaamt openlijk om te gaan met
wien dan ook. Behoorende tot de eerste kringen, daarin veel uitgaande door hun
positie, waren die broer en zusters toonbeelden van de beminnelijkste bescheidenheid,
van de meest verfijnde beschaving van geest, gepaard
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aan de getrouwst mogelijke plichtsbetrachting. Men behoeft hier geen liefdeshistorietje
achter te zoeken. Hij had ruim en breed mijn vader kunnen zijn, gelijk ik ook tot hem
opzag met de héél groote vereering van een kind. - Er zijn menschen, die zoo hoog
boven ons staan, dat wij hen niet met aardsche overwegingen of berekeningen, van
welken aard ook, in verband brengen in onze gedachten. Zoo ging het mij in die
dagen ten opzichte van die menschen; zij waren voor mij idealen van godsvrucht en
van adel beide; - en ik beschouwde hen ook alleen in het licht van idealen.
Laat mij er al dadelijk bijvoegen dat, bij zooveel latere ontgoocheling, zij althans
voor mij gebleven zijn die ze toen schenen, eerlijke, waarachtig brave, in hun eigen
leven hun christendom belijdende aristocraten, zonder vlek of smet.
- - - Want, ach God, - dat is het waarvan ik zooeven sprak, toen ik zeide, dat den
Haag mij veel desillusie heeft gebracht: - wat al openbaringen van wereldzin in die
voorname christenkringen, waarvan ik uit de verte had geloofd dat zij waarachtig
God dienden!
‘En weet je wat zóó héérlijk is,’ - zei een van die orthodoxe dames tot mijn moeder,
in mijne tegenwoordigheid, ‘Dominee X. (zoo zal ik hem beleefdheidshalve hier
maar betitelen) heeft alles zoo ingericht dat B. (hare dochter, die werd aangenomen
en bevestigd) bij 't Avondmaal heelemaal blijft onder haar
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eigen clubje.’ Ze noemde daarbij eenige namen van freules, door haar en den predikant
in questie waardig gekeurd in gezelschap van haar dochter aan te zitten aan dat heilig
Maal, dat bij uitstek vertegenwoordigt, juist voor orthodoxe protestanten, een van
nederigheid en schulderkentenis, en gelijkheid in zonde voor God, een herdenking
van Hem, die, volgens hun belijden, zelf Gods eigen Zoon, zich nochtans niet
schaamde met visscherslieden brood te eten en wijn te drinken, en ons als een
nalatenschap opdroeg: ‘Zoo dikwijls gij dit doet, doet het ter mijner gedachtenis’. O, ik weet wel dat het op zichzelf niet zoo heel veel beteekent, wanneer de een of
ander aldus zijn wereldschen aard onder godsdienstvernis verraadt; maar 't feit, dat
die dominee, een orthodoxe modedominee van 't zuiverste water, aan zulken
jammerlijken hoogmoed zijn zegel hechtte, door de meidenen burgermeisjes-toevloed
van de Paaschaannemingdagen handig te leiden naar andere Avondmaalstafels dan
die welke hij had àpart gehouden voor zijn freuletjes-troepje, het feit dat niet alleen
die moeder, maar heel haar vroom aristocratisch-orthodox kringetje mèt haar, zulk
een beleediging en bespotting van Christus' leer heel natuurlijk en heel ‘lief’ vond,
dat gaf me een nieuwen, een droevigen kijk op Haagsche high-life-christenzin. En in de politiek dezer Christenen ging 't niet beter. Nu aanschouwde ik van nabij,
wat ik tot hiertoe alleen uit de verte had meegeleefd. Ik zag dat het
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heel ‘verstandig’ werd gevonden, wanneer een van de anti-revolutionaire leiders,
om gelijk te krijgen, een brief in de Tweede Kamer slechts ten deele voorlas, die,
had hij hem in zijn geheel gelezen, precies den tegenovergestelden indruk zou hebben
gemaakt op de hoorders. Dat uitgevers, die uit een slechte critiek een páár
goedkeurende volzinnen schiften, en die dan alléén afdrukken als reclame bij hun
uitgave, op die wijze handig het slechte verzwijgen en het mooie-alleen wereldkundig
maken, zie dat is een truc, dien men den handelsman vergeeft. Maar is zulk een
onoprecht geknoei waardig den Christen-staatsman? ‘Taktiek’ werd bewonderend
gezegd door zijn partijgenooten, wien hij op die ‘handige’ wijze inderdaad een
ingrijpend succes bezorgde.
Helaas, helaas, ik zag zooveel van dien aard dat ik niet kan zeggen, omdat de
betrokkenen nog leven...
Ik geloof, op grond van mijn eigen ervaringen, aan de instinctmatige reinheid van
een meisje, ook al weet zij niet en begrijpt zij niet. Ik was toen, in die dagen waarin
ik mijn eerste huwelijksaanzoek kreeg, nog zóó onnoozel, dat ik me van het daaraan
verbondene absoluut geen rekenschap gaf, alleen maar 'n vage voorstelling had van
‘samen met een man de slaapkamer moeten deelen’. Dat echter leek me zoo
afdoend-weerzinwekkend als je niet van elkaar hield, dat ik geen oogenblik in twijfel
was omtrent mijn afwijzend besluit. - En daarom geloof ik ook niet aan
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die quasi-onschuldige jufters, die je willen wijs maken, dat ze zoo
aandoenlijk-onwetend den echt zijn ingegaan, en daarna zoo vreeselijk geschrikt zijn
en ontgoocheld werden. Want, ook zonder te weten, zegt een inwendige stem je, dat
je niet houdt van iemand, niet op die manier, dat je je leven met hem zou willen
deelen.
Onschuld-aanstellerij was in die dagen meer mode dan tegenwoordig, nu de
heel-jonge-meisjes er juist een eer in stellen te laten uitkomen, dat ze alles weten,
tot in de fijnste puntjes. Ik heb altijd instinctmatig 't onreine van die
onschuld-aanstellerij gevoeld. Een herinnering eraan komt in me op. Ik was toen bij
familie gelogeerd te Z., als een zoowat vijftien-jarig kind, tot mijn groot verdriet nog
in de korte rokken, waarvoor m'n moeder, ondanks mijn lengte, een groote voorliefde
had, omdat het haar pijn deed ook haar jongste aan de kinderschoenen te zien
ontgroeien. - Er woonde daar nog andere familie van ons; twee heel mooie jonge
meisjes waren er onder van achttien en negentien jaar, die, gerugsteund door hare
vrome mama, de rol van den beminnelijken eenvoud, van niets weten speelden, op
een dégoutante manier. Op zekeren dag, terwijl ik er in den tuin op visite was, kwam
een nog jonge man, van in de dertig à veertig jaren ongeveer, ineens het hek binnen,
en, zonder zich te bedenken, heel quasi-naief, wierp de negentienjarige ‘onschuldige’
zich om zijn hals en zoende hem met groote hartstochtelijkheid op beide wangen;
hetgeen, gegeven haar bekoorlijk persoontje, den bezoeker
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blijkbaar zeer welkom was, zoodat hij zijnerzijds niet in gebreke bleef. Vervolgens
werd hij, na ook de tweede zuster even ‘broederlijk’ omhelsd te hebben, aan mij
voorgesteld als de voormalige christelijke hoofdonderwijzer van de christelijke school
te Z., sinds eenige maanden overgeplaatst naar elders, en die nu zijn ex-leerlingen
kwam bezoeken. Met een zalvend gebaar stak hij zijn hand uit naar mij; maar ik,
instinctmatig gedégouteerd door die quasi naïeve vertooning, waarvan ik het zuiver
zinnen-begeerige, dat er achter school, onberedeneerd voelde, hield stijfjes en
onvriendelijk mijn beide handen op den rug.
Groot tumult den volgenden dag. De hoogst vrome en hoogst ‘eenvoudige’ mama
kwam mijne moeder inlichten omtrent het voorgevallene. Aan freuletjeshoogmoed
werd het gebeurde door haar toegeschreven. Wat verbeeldde ik mij wel; was ik dan
te voornaam om een christelijk hoofdonderwijzer mijn hand te reiken, alleen omdat
die man van eenvoudige afkomst was? O, de vrome vrouw had zich zóó bedroefd
over zulk een hoogmoedigen karaktertrek!
Ik had, door dat zelfde instinctmatige gevoel van weerzin over 't gemeene, over 't
wulpsch-begeerige, dat ik gelezen had in die mooie meisjes-oogen en die quasi zedige
onderwijzers-blikken, en vooral om de huichelarij van ‘christelijken eenvoud’
waarmede dit alles werd overmanteld, bij mijn thuiskomst mij niet uitgelaten tegen
mijn ouders over wat ik had bijgewoond.
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Een dochter uit zich, geloof ik, niet over zulke dingen voor een vader; met mijne
ziekelijke moeder was ik te veel in de verhouding van verpleegstertje tot lijdende.
Nu werd ik echter in verhoor genomen door deze laatste, en aan haar kon ik duidelijk
maken dat géén hoogmoed tegen de nederige afkomst van dien man, maar een naieve
behoefte om op mijn manier te protesteeren, door hoogheid, tegen het te kort aan
vrouwelijke waarde, betoond door mijn oudere nichtjes, mijn onvriendelijke
handelwijze bijna onbewust had geïnfluenceerd.
‘Ik vond het zoo vies,’ was mijn stopwoord. ‘En, omdat ik 't vies vond, wou ik
hem geen hand geven. Ik wou niet.’
Mijn moeder begreep. En ik geloof dat ze het der vrome, aanstellerige mama heeft
duidelijk gemaakt óók, hoe zij er over dacht. Een paar jaar later deed de oudste
dochter in questie een besliste mésaillance, waarover heel haar toen ineens
niet-nederig-christelijke, maar zeer-hoogmoedig-wereldsche familie wraak riep. Mij
heeft dat nooit verwonderd, na wat ik toen gezien had. Zij kon geen man weigeren;
die 't eerst durfde wagen, die had haar; en in haar oogen zal daarom ook de bewuste,
dien zij huwde, hoeveel lager in stand ook dan zij, wel dat hebben gelezen, dat hij
gerust kon durven, en nemen.
‘Je bent een coquet schepsel.’ - Ik zie haar, die dat tegen me zeide, nog staan in
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haar elegant boudoir van heel rijk, zich elke luxe kunnende gunnen, piepjonge
baronesse, - zooals ze het, met 'n voor haar jonge jaren veel te groote deftigheid, op
haar visitekaartje had staan: C.... baronnesse van - - -. Een prachtige statue, uit Rome
meegebracht, was haar bijzondere trots. - - O, wat benijdde ik haar die reis naar Italië,
die volslagen onafhankelijkheid, dien rijkdom.
Ook eene wier leven zoo heel anders is geloopen, dan het zich toen liet aanzien;
zoo'n arm dwaallichtje, dat te jong eenzaam ronddanste op het wereld-moeras, - dat
haar deed ondergaan ten slotte, heeft verslonden. - Ik schrikte van haar vonnis. Ik
was achttien jaar even, en ik had 'n wreed plezier gehad in 't spelen met 'n hart,
waarvan ik noch de trouw, noch de waarde had weten te waardeeren. - Hij is dood.
Ik zag het toen niet in, maar nu geloof ik dat C. gelijk had, dat ik met hém niet had
mogen, niet had moeten spelen dat coquette spelletje van wel aardig vinden 'n
hofmakerij die voor mij maar amusement bleef, waarvan ik 't prettig einde voorzag
in mijn straks ‘neen’ zullen zeggen, terwijl het voor hem bittere ernst was, dat zelfde:
‘neen’. - - - Hij is dood, daarom kan ik van hèm hier spreken.
Mijn vader speet het; naam, positie, alles had zoo goed bij elkaar gepast; hij had
mij zoo gerust aan die handen kunnen toevertrouwen. Maar hij had geen karakter
om in zoo iets ook maar het geringste op mij te willen influenceeren.
Heel-wezenlijk-godsdienstig,
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had hij in al deze dingen de geloofsovertuiging, dat God-alleen de wegen, óók de
huwelijks-wegen, leiden moet.
‘Als je hem niet hadt willen hebben, hadt je 't hem dadelijk moeten laten merken,’
- zei mijn aanklaagster met toenemende verontwaardiging. - ‘Het is valsch met 'n
man zoo te spelen.’
- - Ik boog schuldig het hoofd. - En toch - - heb ik later datzelfde spelletje nog wel
eens meer gespeeld. - En ik kan niet inzien dat het zoo heel erg is. Waarom moeten
wij vrouwen dadelijk elken man, die ons het hof maakt, en dien we wel mogen lijden,
al is het niet om hem tot echtgenoot te nemen, toeroepen: ‘Pas op, vraag me niet ten
huwelijk’? Speelt een man op zijn beurt ook niet vaak lichtzinnig met zoo menigeen
onder de meisjes, dat hij wel verdient óók eens 'n lesje te krijgen? En wij, die juist
op dat punt zóóveel in vergelijking met hem missen, mogen wij dan niet ons het
genoegen gunnen van zijn omgang, zonder dat we ons behoeven bezorgd te maken
over de mogelijke gevolgen voor zijn hart, als het daarna komt.
Toch, om dezen éénen heeft het mij gespeten, om dezen eenen, die tot aan zijn
dood niet huwde, en mij altijd met dezelfde ridderlijke beleefdheid bleef behandelen,
- waarin iets lag van 'n stil verwijt om 't gebeurde, 't spelletje.
Ik was toen ook nog zoo'n jong, onervaren, lichtzinnig ding. - Bij al mijn oprechte
vroomheid toch in den grond héél lichtzinnig; - dat heb ik veel later
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eerst begrepen. - Ik had weinig afleiding in dat stille verpleegstersleven nevens mijn
moeder; mooie kleeren had ik ook niet; zij was op dat punt uiterst streng, zoodat ik
bijna altijd vermaakte japonnen van háár moest afdragen, slecht-zittend, gemaakt
door huisnaaisters van den tienden rang. - Zelve een heel vroolijke jeugd gehad
hebbende, van veel uitgaan, veel gefêteerd worden, jongste, eenig overgebleven
dochter van een haar zéér hoog stellenden, rijken vader, meende zij, bij de strenge
richting die hare godsdienstige overtuiging had genomen, aan mij een geheel
tegenovergestelde gedragslijn te moeten voorschrijven, een van onthouding in alles.
En zoo ik ooit heb geleden onder het verschil van opvoeding tusschen mijn twee
broers en mij, het is in dezen tijd geweest. - Immers, aan deze twee werden, onder
het motto dat zij nu eenmaal jongens waren, vrijheden toegestaan van allerlei aard,
die men mij ontzegde. - Zij hadden reeds uitteraard als studenten aan de Universiteit
een onafhankelijkheid, die mij, altijd thuis, geheel en al onmogelijk was. Zij gingen
naar de comedie of de opera - hetgeen ik nooit mocht; - zij reden schaatsen - wat
voor mij ook al niet fatsoenlijk werd gevonden; - zij deden in één woord wat zij maar
wilden. En beklaagde ik mij er over aan mijn vader, dan was zijn gewone antwoord:
‘Dat moet mama weten; jij bent een meisje’.
O de comedie! Al de verslagen van de premières
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volgde ik met zenuwachtigen ijver. Dat althans kon niemand mij beletten, want er
kwamen niet alleen ‘christelijke’ couranten bij ons aan huis, ook de groote dagbladen
las mijn vader. Hoe dikwijls heb ik, als we over 't Voorhout liepen, hij en ik, gegluurd
naar de groote aanplakbiljetten op den schouwburg, met de stille overtuiging dat
achter die muren ‘het paradijs’ was!
Eens, veel jonger, toen ik zoo wat twaalf of dertien zal zijn geweest, zijn die
paradijspoorten voor me open gegaan bij . . . Van Lier in Amsterdam. - Dien éenen
avond heb ik genoten als nooit nog in mijn heele jonge leven.
Den volgenden zouden we weer gaan, maar, helaas, toen dineerde bij ons, in het
hotel waar we gelogeerd waren, diezelfde streng-calvinistische huisvriend, over wien
ik het reeds in het begin dezer dagboekbladen heb gehad, later uit onze woonplaats
naar Amsterdam vertrokken, waar hij hoogleeraar in de rechten werd, aan de Vrije
Universiteit. De uitnoodiging van mijn vader diens gast ook verder te zijn, des avonds,
in de comedie, sloeg hij af, op gronden die hij later nader uiteenzette door de
toezending van een uit het Engelsch vertaald boekje: ‘Mag een Christen in de
comedie?’ waarvan de inhoud mijn reeds min of meer twijfelende moeder zóó sterk
aangreep, dat zij voortaan niets meer van opera of comedie hooren wilde.
Behoef ik nog te zeggen dat mijn gevoelens van symphathie voor den man, die
bestemd scheen altijd
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op de een of andere wijze mijn onschuldige genoegens op een onaangename wijze
te bederven, er daarna niet op vermeerderden!
In plaats van de heerlijkheden bij Van Lier, haalde hij ons over naar 't Vondelpark
te gaan, waar het volgens hem 't prettigst was, als ge zoo ver mogelijk van de muziek
en de menschen af gingt zitten. Dat deden we dan ook, en ik heb 'n nare herinnering
aan 'n allerongezelligst, donker gelegenheidje, waar we aan 'n tafeltje de eenige
gasten waren, en ondrinkbare thee kregen te genieten, terwijl onze calvinistische gast
mijn vader op zijn diepzinnige, voor ons jongeren allesbehalve boeiende politieke
inzichten onthaalde, en mijn moeder wegkromp van de pijn. Want dat was nog het
ergste van alles, dat zij, toen we na het eten naar de tram zouden sukkelen, van het
hooge bruggetje, dat in die dagen nog over 't Damrak was, afviel, en zich zoo heftig
haar been bezeerde, dat ze er weken en weken lang bedlegerig door bleef. Ze had de
wilskracht zich eerst goed te houden, en het hierboven beschreven Vondelparkavondje
manmoedig mee te maken, maar 's avonds in het hôtel werd de pijn onduldbaar, en
het verblijf te Amsterdam moest dientengevolge ineens worden afgebroken.
Dat ook hadden we dus eigenlijk te danken aan de zoo plotseling door den vijand
mijner kinderjaren te berde gebrachte vraag: ‘Mag een Christen in de comedie?’ De spitsvondige argumenten van dat boekje hier te ontleden zou mij te ver voeren;
het
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werd echter de oorzaak dat ik gedurende geheel ons later verblijf in den Haag nimmer
anders dan van buiten den schouwburg zag, met het natuurlijk gevolg dat ik mij van
wat daarbinnen voorviel overdreven heerlijke voorstellingen maakte.
Een van mijn broers veroorloofde zich een uitstapje, expresselijk om de Meiningers
te gaan hooren - in de Jungfrau van Orleans. Ik had dit stuk onuitsprekelijk lief; ik
kende het van buiten, declameerde voor mijzelve heele gedeelten er uit, in de stilte
van mijn meisjeskamertje, met heel-gedempte stem, om niet nitgelachen te worden
als ze me zouden hooren. En mij werd het intense genot dat te zien, te hooren, door
goede spelers, ontzegd! Wat ik intens leed, in den letterlijksten zin van het woord,
bij zulke gelegenheden, vermoedde toen niemand, wist alleen ik-zelve. Later, toen
mijn vader met mij over die dingen sprak, heb ik hem dat óók gezegd. Maar in die
dagen-zelf wist hij-óók niet, wist niemand, wat heete tranen ik in stilte heb geweend
om die onrechtvaardigheden, hoe bitter mijn hart in opstand was, hoe ik verlangde,
nameloos wild, verlangde naar vrijheid.
Zij is gekomen; en nu zij er is, nu denk ik terug aan de oude dagen van weleer,
van gebonden-zijn thuis.
En ik schrei opnieuw heete tranen - om wat héén is, en nooit kan weerkeeren.
Zoo is menschenlot. - -
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Ik heb in den Haag nog even onzen toen zoo ouden Koning Willem III gezien. Ik
méén dat het zijn láátste Kameropening is geweest, die welke ik bijwoonde. Wij
hadden voor de tribune toegangskaarten van een Kamerlid, en ik genoot als van een
theater-voorstelling toen de Koning binnentrad, binnengeleid door de mooi-aangedane
commissie, te midden van al die in hun Paaschbeste pakjes uitgedoste Kamerleden,
waaronder alleen de paar zeeofficieren mij dragelijk schenen, door 't flatteerende
van hun uniform. Want ik heb nooit veel zin gehad voor klatergoud, en daarentegen
wel veel oog voor 't komieke. En die meerendeels al heel oude en kadukerige
generaals, met te zware en te dikke lichaampjes voor hun enge jongelui-jasjes, en
die met hun lange panden verlegen-doende burgerheertjes-provincie-afgevaardigden
in ‘gala’, zij deden mij volstrekt niet indrukwekkend, maar integendeel in hooge
mate vulgair, en daarenboven belachelijk aan. - Daarbij kwam dat de Koning-zelf
zich zoo overhaast en onverschillig mogelijk gedroeg, dat hij in elke beweging en
met elk woord als wilde accentueeren: ‘Menschen, wat 'n corvee, wat verveel jullie
me toch wanhopig; gauw, gauw maar!’ - Ook had hij er plezier in te spreken alsof
hij eigenlijk niet goed hollandsch kende, en de onbeduidende Troonrede-phrasen uit
te stamelen met 'n aanstellerig franschen tongval. Dunnetjes was het, in één woord:
dunnetjes.
Zoo is het mij trouwens in mijn leven gegaan met
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bijna alles waarvan ik mij vooraf véél had voorgesteld. Mijn fantasie maakte 't eerst
altijd zóó mooi, dat naderhand de werkelijkheid mij akelig tegenviel. Toen ik voor
't eerst Amsterdam zag, met die nauwe Kalverstraat, dacht ik zoo voortdurend: Is dat
nu die mooie oude stad? dat mijn vader zich ergerde over mijn gebrek aan
enthousiasme, terwijl hij zich juist zoovéél had voorgesteld van mijn uitroepen van
bewondering.
Bij 't Praalgraf te Delft heb ik vergeefsche pogingen gedaan onder den indruk te
komen; 't liet me zoo koud; al de historische herinneringen aan Willem I, die ik
trachtte op te roepen in mijn geest, liepen hard weg, en ik vond het met recht ‘pralerij’
en niets anders.
Nu ik mij toch beweeg in deze voorname vorstelijke atmospheer en hare
herinneringen, kan ik nog even vertellen, hoe ik een der eersten ben geweest, die op
dien gedenkwaardigen verjaardag van den Koning, waarop het rijtuig van Koningin
Emma met haar dochtertje op hol sloeg, dit angstwekkend feit van nabij hebben
aanschouwd. Wij woonden namelijk in de Zeestraat, vlak bij den Scheveningschen
weg. Wij hadden kort te voren de beide Vorstinnen zien uitrijden, en zaten te wachten
op haar terugkomst, toen, ineens, als een wervelwind, het welbekende rijtuig
voorbijvloog, zonder koetsier, de tegenwoordige Koningin-moeder met haar dochtertje
stijf tegen zich aangedrukt. Niemand wist toen nog wat er was gebeurd; de menschen
vlogen er gillend achteraan.
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In het Noordeinde eerst is het rijtuig tot staan gekomen, zooals men zich zal
herinneren. Dat was een emotie-vol oogenblik, een dat vrij-wat dieper indruk op mij
heeft nagelaten, dan al de ‘officiëele’ gelegenheden waarbij Koningin Emma of hare
dochter met honigzoete gelegenheidsgezichten zich den volke vertoonen, op concert
of in den schouwburg, of als zij, in op het publiek berekende, lieve vertrouwelijkheid,
uitrijden nevens elkaar, in gewild vroolijk gesprek. - Bij al die gelegenheden zijn zij
poppen, die zich den volke vertoonen moeten in officiëel gewaad.
Toen waren zij vóór alles menschen; moeder en kind.
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IV. Suriname.
Mijn leven verdeelt zich in twee deelen. Het eerste, waarin ik als een droomleven
leefde in een droomwereld: kasplantje, rijk meisje, zoowel door de omstandigheden
als door den wil mijner ouders gehouden buiten de werkelijkheid van levensbestaan
en levenskennis. Het tweede, waarin ik mij opeens zag neergesmakt, heel alleen, in
de groote realiteit en nuchterheid van het zoo-zijn van alles, niet meer omhuld door
mooie vormen en beleefdheidsphrasen, - papiertjes waarin men de leelijke
levensdingen opbergt, opdat verwende en rijke dametjes ze vooral niet zullen leeren
kennen, - maar naakt en ruw en onoogelijk; omdat ik toen was geworden eene
dergenen voor wie ‘de wereld’ geene égards meer heeft, wijl ik in haar midden thans
de plaats innam van eene der strijdenden en werkenden, terwijl ik voorheen was eene
voor wie anderen zorgen.
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Het laatste en oogenschijnlijk schitterendste stadium van dat eerste tijdperk, - met
al datgene wat mij het meest heeft gedrukt, - brak aan.
Ik bedoel ons verblijf in Suriname, waarvan mijn vader Gouverneur werd, onder
het christelijk-kabinet waarvan Keuchenius toen minister van koloniën was.
In dien tijd, van dat éérste christelijke kabinet, vielen de baantjes links en rechts
af voor de ‘geloovigen’ - alsof het met elk ministerie, van welke richting ook, ooit
anders gaat! Dit neemt niet weg, dat elke benoeming van zoo'n ‘rechtzinnige’
natuurlijk door de tegenpartij werd bespied met arendsblikken, of zij er ook iets op
kon aanmerken of over kon schrijven. - De Spectator - of de Groene - ik weet het
niet meer - gaf dan ook een plaat ten beste, wasrop tallooze Lohmans, jonge en oude,
alle met de gelaatstrekken van mijn oom, Jhr. mr. A.F. de Savornin Lohman (den
bekenden antirevolutionairen leider) waren afgebeeld, zich verheugend in de een of
andere verkregen onderscheiding. Daaronder prijkte het hatelijk onderschrift: ‘De
godzaligheid is tot alle dingen nut’.
Ik herinner mij nog zeer goed welk een verbaasd stilzwijgen ik teweegbracht, toen
ik, weinige weken later, in een in onze woning verzameld kringetje, in
Paramaribo-zelf, die plaat glimlachend aanhaalde. ‘Men’ keek angstig naar mijn
vader. ‘Men’ kon zich immers niet begrijpen, dat er menschen bestaan die niet zoo
kleingeestig zijn om zich zulke spotprenten
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ook maar één oogenblik aan te trekken. ‘Enfantterrible’ stond te lezen op de
gelaatstrekken der aanwezigen, voor hun eigen-ik beducht, als ze ook maar één eerlijk
antwoord, één eerlijken glimlach zouden ten beste geven. ‘De Gouverneur’, die op
die prent mede werd bespot, zat er immers bij, en was nu een machtig man! Een dien
men, coute que coute, naar de oogen moest zien! Helaas, dat, die officiëele positie
mijns vaders, die alle eerlijkheid en oprechtheid van omgang uitsloot, dat begreep
ik niet, toen niet. - Reeds op een eerste receptie waarschuwde mij een goed vriend,
een der weinigen die dat toen was en later bleef, hoe ik niet zoo luide en eerlijk en
zonder voorbehoud mij moest uiten tegen iedereen, zooals ik het, zonder eenige
rekenschap te houden met de omstandigheden, stééds deed. Hij was met ons
‘uitgekomen’ en wij hadden aan boord menig gezellig intiem gesprek samen gevoerd,
want wij waren heel vertrouwelijk geworden, zooals dat zoo gauw gebeurt, als eenige
weinige menschen dag in dag uit alleen zijn met elkaar en lucht en water, afgesloten
van alle wereldverkeer. En nog hoor ik zijn vriendelijke waarschuwing naar aanleiding
daarvan: ‘Mij kunt u vertrouwen, freule, maar denk er aan, dat de menschen hier u
niet kennen, en 't u kwalijk zullen nemen als u links en rechts zegt, dat u 't hier niet
prettig vindt, en hoe u 't vindt, en nog zooveel meer.’
Hij had gelijk. Dat zie ik nu in. Maar ik was de laatste om geschikt te zijn voor
een officiëele positie,
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met mijn karakter, mijn opvoeding, mijn besliste overtuigingen. 't Had zich al geuit,
profetisch, kort vóór ons vertrek, toen ik op een meisjes-tea mij zoo ongegeneerd
liet gaan over zekere op onze koninklijke familie betrekking hebbende feiten, dat
een mijner nichtjes, dochter van een onzer staatslieden, en daardoor meer geconfijt
in diplomatie dan ik, met geërgerde verwondering uitriep: ‘Maar Anna, bedenk toch
dat je vader Gouverneur van Suriname is geworden. Jij moogt zoo niet praten - in
jullie positie.’
Ik keek haar minachtend aan. Ik kon dat niet inzien, dat er posities zijn die ons
opleggen onze eerlijke meening te verzwijgen, die geweld aan te doen, in één woord,
voortdurend een onwaar rolletje te spelen. Dat nichtje was eigenlijk in den grond
een dom, onnoozel schepseltje, maar dáárin was zij veel slimmer dan ik, die, dat
erken ik gaarne, op dat punt ongelooflijk onnoozel was. Ik kon mij, afgezonderd en
stil als ik tot hiertoe geleefd had, de huichelarij, den schijn, de gedwongen fraaiigheid
van een dergelijke officiëele positie, waarin niemand oprecht is, of mag zijn, geen
oogenblik zuiver indenken. Ik ging mijn eigen gang, onbekommerd, jong,
onnadenkend, blij in mijn vrijheid in veel opzichten, reikhalzend toch naar
verandering, omdat Suriname mij tegenviel; - en dat alles zeggend, heel vrijuit. - - Mijn moeder was toen reeds gestorven, reeds weinige maanden na onze
aankomst in Paramaribo; mijn vader werd geabsorbeerd door zijn werk en zijn
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plannen, en liet mij geheel en al leven zooals ik-zelve het verkoos. Hij-ook was voor
die officiëele positie de meest-ongeschikte man ter wereld.
Hij was er veel te eerlijk voor en te oprecht! - Het was hem, daarop durf ik bij zijn
graf te zweren, voor God en de menschen, bij alles wat hij heeft gewild, of óók,
waarin hij wellicht te kort schoot, alleen te doen, niet om eigen-ik of eigen-eer, maar
om het belang en het heil van Suriname, - uit een godsdienstig oogpunt in de eerste
plaats. En, in dat opzicht bovenal, dacht hij in het christelijk ministerie, dat hem had
benoemd, een steun te zullen vinden.
Maar - het christelijk ministerie was het bovenal te doen om ‘aan te blijven’, coute
que coute. - Wat komt het er voor een christelijk ministerie in den Haag op aan, wat
er wordt van den zwarten ‘broeder’ in Suriname, van de eigenlijke bevolking, aan
welke wij haar land ontroofden; - het christelijk ministerie heeft, om zichzelf te
kunnen handhaven, in Suriname heel andere mannen en elementen naar de oogen te
zien dan de christenen daar, de arme, niet-invloedrijke negers, - mannen, die wel is
waar noch om Christus noch om 'n christelijk kabinet iets geven, en integendeel met
hart en ziel liberaal en modern zijn, maar die men met dat al te vriend moet houden,
om gedecoreerd te worden straks, door H.M., en minister te kunnen blijven. Dat christelijke ministeries op die wijze precies even onbaatzuchtig denken en
even onverschillig zijn ten opzichte van het waarachtig christendom, als welke
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andere volslagen ongeloovige richting ook, dat heeft mijn vader nooit begrepen, van
het begin af niet.
Dat was zijn hoofd-fout. Men versta mij wel. - Indien ik hier spreek van het christelijk kabinet van die dagen,
dan bedoel ik het als gehéél genomen. Want zeker, ik weet dat er mannen waren ook
onder hen, méér dan éen hunner, die de loyale, de eerlijke bedoelingen van mijn
vader begrepen, - die hem hebben gesteund en gewaardeerd en verdedigd; maar
bovenal - want dáárop komt het aan in deze, niet op personen, maar op beginsel, die het christelijk beginsel hebben hooggehouden boven alles, en boven baatzuchtig
partijbelang. Ik heb mijn overleden vader in dat opzicht steeds met de grootste achting
hooren spreken b.v. over Jhr. Hartsen en baron du Tour van Bellinckhave, nu beide
reeds overleden, en ik stel er prijs op, ter voorkoming van alle misverstand, hier nog
bij te voegen dat mijn oom, Jhr. Mr. A.F. de Savornin Lohman, die destijds óók deel
uitmaakte van het ministerie, geheel en al staat buiten deze herinneringen en den
indruk dien zij op mij maakten, wat betreft de minachting, die ik er door heb gekregen
voor ‘christelijke regeeringen’. Ik heb - zonder het in richting met hem eens te zijn
- voor diens persoon en karakter alle die achting, die hij, meen ik, ruimschoots
verdient; en niemand behoeft hierin dus eenige Seitenhieb aan zijn adres te lezen.
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Nogmaals, men versta mij wel - óók in een ander opzicht nog. Mijn vader was zonder
twijfel ongeschikt voor de positie van Gouverneur van Suriname - ongeschikt juist
dóór zij onafhankelijke, stoere eerlijkheid, want daardoor miste hij alle eigenschappen
welke voor een diplomatieke betrekking als deze, juist deze speciaal nog van
Gouverneur dèzer kolonie, zoo bij uitstek broodnoodig zijn: verdraagzaamheid,
tactiek, zich kunnen plooien en schikken naar allerlei meeningen en stroomingen,
weten om te gaan met iedereen, - en nog zoo veel meer, waardoor de man, die in een
politieke carrière zal uitmunten, zich moet kenmerken.- Mijn vader nu was géén
politiek man; - hij was, ook zijn grootste vijand kan hem dat niet ontzeggen, een
uitnemend jurist, die als zoodanig, op nog jeugdigen leeftijd reeds, lid uitmaakte van
ons hoogste rechterlijk college: den Hoogen Raad der Nederlanden, als
advocaat-generaal; - maar hij was te zeer zichzelf, te zeer een man van eigen
opvattingen, om zich te kunnen plooien en voegen in een officiëele positie, in een
zoo netelige nog wel, als die van Gouverneur van Suriname. - Daarom konden
conflicten niet uitblijven, - en ze bleven niet uit. Van het begin af lag hij overhoop
met de Koloniale Staten. Dat die Staten, samengesteld uit mannen van een geheel
andere denkwijze en geheel andere levensopvatting dan die van mijn vader, dikwijls
óók in het bezit van betere kennis van de kolonie dan mijn vader natuurlijk had,
dientengevolge hem graag kwijt
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wilden, - ik ben onpartijdig genoeg om het hun geen oogenblik kwalijk te nemen. Ik
vind het zoo natuurlijk mogelijk van hun standpunt, te meer omdat ik overtuigd ben
dat inderdaad de allernaaste omgeving mijns vaders, de hoogste regeeringsambtenaren,
die hem hadden moeten voorlichten, en die hij - zelf zoo door en door eerlijk - veel
te onbepaald vertrouwde, tegen hem intrigueerden en, onder den schijn van hem te
willen helpen, hem opzettelijk dreven tot verkeerde maatregelen, opzettelijk
vervreemdden van de Surinamers en de Koloniale Staten en de invloedrijkste mannen
in de Kolonie, om daardoor zelf in troebel water te kunnen visschen. Mijn vader
behoorde tot die menschen, - ook al weer 'n nietdiplomatieke eigenschap, - die hun
vertrouwen, als ze 't geven, heelemaal schenken, die zich, zoo lang ze iemand
gelooven en hoogachten, absoluut zeker achten van diens rechtschapen karakter,
ondanks alle waarschuwingen, alle pogingen van anderen om hem de oogen te openen.
In zijn Surinaamsche carrière heeft hem dat mede ten val gebracht. Hij zelf besprak
die dingen naderhand zoo dikwijls met mij; wat ik hier schrijf is dus niet mijn
opvatting alleen; het is mede zijn eigene, toen hij de dingen van achteraf bezag, van
een ander, kalmer standpunt.
Daarom - de houding der Surinamers, die der Koloniale Staten, de vijandschap
welke zich dáár onder de machthebbers der kolonie tegen hem manifesteerde, en
zich uitte in een voortdurend agiteeren
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tegen hem, - dat alles schijnt mij volkomen verdedigbaar, ja zelfs hóógst natuurlijk,
achteraf beschouwd. Het ongeluk wilde daarenboven, dat men reeds van te voren,
onder de bij uitstek zeer met Israëlieten gemengde Surinaamsche ingezetenen, mijn
vader had zien komen met een onverdiend wantrouwen, omdat hem, door een
ongelukkigen samenloop van omstandigheden, de mare was vooruitgegaan, dat hij
een ‘Jodenhater’ was, een ‘anti-semiet’.
Dat was hij niet.
In A.... b.v. heeft hij altijd gehad een Joodschen arts, dien hij behield, ook ondanks
een weerzinwekkend gezwel, dat vele A'sche ingezetenen bewoog zich van lieverlede
naar jongere, zich dáár later vestigende protestantsche artsen te begeven ter
behandeling; - juist òm die reden, om dat voor den arts pijnlijke overloopen, bleef
hij den betrokkene trouw tot aan zijn eigen vertrek. - Onze slager was ook een
Israëliet, en ik herinner mij nog zeer goed, hoe diens zoon en diens neefje steeds bij
ons uit den tuin asperge-loof mochten halen voor hun Israëlitisch loofhutten-feest.
Mijn moeder drukte ons kinderen in die dagen dan altijd ernstig op het hart dit loof
niet te plukken, omdat het voor mevrouw bewaard moest blijven. En deze, de zuster
van den bedoelden slager, was eene vrouw voor wie mijne moeder - ik geloof om
haar voorbeeldig leven bij groote rampen - een bijzondere achting aan den dag legde,
en die haar van haar kant, bij het Joodsche Paaschfeest, de bekende Paasch-
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brooden zond als tegenbeleefdheid. - Men ziet hieruit dat wij geenszins zijn opgevoed
in een soort vijandschap tegen de Israëlieten als zoodanig (bij orthodoxe-christenen
trouwens een ondenkbaarheid); maar het toeval wilde dat mijn vader, kort vóor zijn
benoeming tot Gouverneur van Suriname, een boek in handen kreeg over den Talmud,
dat hem aanleiding gaf daarover artikelen te schrijven in: De Boodschapper, een
christelijk blad, dat in die dagen verscheen, en toen veel werd gelezen. - Het gevolg
daarvan was een schrijven van een Joodsch leeraar, die mijn vader de
onnauwkeurigheid van de voorstellingen bewees, hem aantoonde hoe het bedoelde
boek den Talmud had voorgesteld in een geheel valsch licht. Mijn vader heeft zijn
ongelijk erkend. Maar... het kwaad was geschied. Wie een hond wil slaan, kan licht
een stok vinden. Ik zeide reeds hoe de benoeming mijns vaders, in een tijd waarin
inderdaad het christelijk Kabinet zijn vrienden links en rechts onder dak bracht, niet
is gebeurd zonder aanmerkingen uit te lokken. Zoo was dit dan een voor de hand
liggende grief: over een kolonie, grootendeels bestaande uit een min of meer
Israëlitische bevolking (wat de voornamere wereld aangaat; de bevolking is eene
van negers, maar die tellen niet mede), benoemde men een ‘Jodenhater’. - Die roep
ging hem vooruit - dank zij het intrigueeren van ‘men’ - zonder dat zijn openlijke
verklaring dat het een vergissing was iets hielp. - Zoo doet ‘men’ - en zoo worden
reputaties gemaakt door ‘men’ -
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en vernietigd. 't Gevolg was dat elke daad, van meet af, werd beschouwd in dat licht
- te goeder of te kwader trouw. Het lag niet in den geest van mijn vader zich populair
te maken, hij had er geen zin in (en dáarin had hij ongelijk, in zijn positie). Zoo legde
men dan zijn terughouding in die betrekking, en zijn exclusiviteit uit als vijandschap
tegen al wie ‘Surinamer’ en Israeliet was. Ik wil die oude, onverkwikkelijke grieven
niét onnoodig ophalen. Het ongelijk - dáárom juist schrijf ik er over - was zonder
twijfel in al die opzichten aan den kant van ons.
Ik zeg eerlijk en vrijuit: ons, omdat ik hierin mijn vader nadeed, jong en
onnadenkend als ik was. Ik hield mijn handen trots op den rug, als de een of ander,
die mij niet beviel, mij werd voorgesteld, of als ik wist dat hij mijn vader
dwarsboomde, en ik gaf er mij geen rekenschap van dat mijn plaats óók eene was
waarop werd gelet, dat mijne handelingen óók werden beoordeeld, werden uitgelegd
en verkéérd uitgelegd, dat men mijn handdrukken op prijs stelde - omdat ik de
gouverneursdochter was, - maar óók 't mij nóóit vergaf, als ik onbeleefd deed, om
diezelfde reden. - Was ik met intiemen, die geen officiëele positie bekleedden, en
daarom achter de schermen bleven terwijl ik in den kijker liep, dan lachte ik over
ouderwetsche toiletten, gebrekkig-hollandsch, of schimpte op Surinaamsche zeden,
die mij niet bevielen. En ik vergat hoe dat alles werd opgemerkt en veroordeeld,
omdat het inderdaad onaardig was.
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Ja, inderdaad, dat was verre van aardig in mij; en zoo mijn jeugd - ik was toen 21
jaar - en de omstandigheid dat ik aan eigen-ik was overgelaten naar ik hoop eenigszins
als verontschuldiging mogen gelden, ik erken toch gaarne en van ganscher harte dat
het niet aardig was. - Ik wil mezelve niet beter maken dan ik nu eenmaal ben en - ik
mag er dat bij zeggen - ik heb juist door die dagen veel, veel geleerd en afgeleerd
later, door de school van het harde leven. Maar toen was ik een verwend, rijk meisje,
met al de vooroordeelen en ideeën van mijn stand en mijn opvoeding, eerst héél
afgezonderd in huis, later in 'n typisch voornaam-doenerig christelijkeenzijdig
kringetje in den Haag.
Ik had - ook dat heb ik al gezegd - heel veel zin voor het komieke. Ik begon daar
al mee toen ik, bij onze aankomst in Paramaribo, getuige was van de
ouderwetsche-hooge-hoeden-parade van hen die mijn vader in zijn officiëele
waardigheid kwamen begroeten. Al die hoogere en lagere ambtenaren werden aan
boord gezet om hun opwachting te maken, reeds op de boot. Wij, eenige jongelui,
met ons meegekomen, en ik, zagen, onder het verblindend tropisch zonlicht, die
verhitte, op dit ongewone uur in zwarte pakken of nog benauwder zittende uniformen
gestoken heeren, met gelegenheidsgezichten naderkomen, deftig neergezeten in de
sloepjes. En niets amuseerde mij daarbij zóó als die hooge hoeden van 't jaar zóóveel,
heel-smalle, en heel-puntige, heel-breed-gerande, en heel-wijde, al naar gelang
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de mode van het jaar, waarin de bezitter zich indertijd met dat hoofddeksel uit Europa
had begeven. - Maar ik gaf er mij daarbij geen rekenschap van, hoe die heeren-zelf
dat lachen en dat pret-hebben óók opmerkten, hoe ze moesten buigen en beleefd zijn,
omdat ik de Gouverneursdochter was, maar des te meer een hekel aan mij kregen,
al van dit begin af, om zulk een bejegening. Dat, die groote belééfdheid in mijn
gezicht, - om mijn positie, - en die haat, die mijn zorgeloos gedrag van alles maar
zeggen en doen wat in mij opkwam achter mijn rug moest opwekken, ik zag het, heel
onverstandig, niet in. Of liever-gezegd, ik wou dat niet inzien. Want dat was nu juist
het onaardige in mij, dat zóó willen-zijn. Immers, dat ik liever mij zelve bleef, heel
eerlijk, heel onafhankelijk, heel oprecht, dan te huichelen ter wille eener officiëele
positie, dat strekte me niet tot oneer, al maakte ik daardoor die positie-zelve
onhoudbaar, en daarover schaam ik me dus niet, maar wèl was het onaardig, en
betreur ik het daarom nu van ganscher harte, dat ik niet inzag hoeveel goeds ik in
die officiëele positie had kunnen doen, hoeveel liefde ik had kunnen geven, hoevele
kleine vriendelijkheden ik had kunnen bewijzen, en hoe oneindig veel beminnelijker
dat zou zijn geweest, dan zoo gauw 'n ander uitlachen of zoo gauw 'n hoogmoedig
airtje aannemen, alleen om wat uiterlijkheden!
Ja, dat goede, dat ik toen ongedaan heb gelaten, dat betreur ik nu nog - van ganscher
harte. Ik
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herinner me altijd nog met zoo'n diep leedwezen, hoe een Herrnhuter zendeling, een
van de nobelste menschen die ik ooit leerde kennen, mij vroeg een heel oude,
negentig-jarige kleurling-dame te gaan opzoeken, die een bezoek ten harent van de
Gouverneurs-dochter zeker even voornaam zou vinden, als ten onzent een gewone
middelklasse-dame vereerd zou wezen met dat der Koningin. Ja, ik beloofde 't, had
er ook wel plan op te gaan, om den zendeling te plezieren, maar ik vergat het weer...
en, enkele maanden er na stierf de oude dame - zonder dat ik haar dat groote, groote
genoegen, dat mij niets zou hebben gekost, had verschaft. Dat spijt me nu nog; dat
lijkt me een van de héél leelijke dingen, die in het grootboek mijner schuld zullen
zijn opgeteekend als er een hiernamaals is. Zie, dat is het wat ik toen niet inzag, dat
elke daad en elk gezegde en elke lach en elke vriendelijkheid in mijn positie dubbele
waarde zou hebben gehad; dat, terwijl men mij, ware ik een gewoon jong meisje
geweest, onder schouderophalen een bijdehandje zou hebben genoemd, die men hare
uitvallen en oprechtigheden wellicht euvel duidde, maar zonder dat ze van een zoo
jong meisje beteekenis hadden voor wien het aanging, nu, in deze positie, mijn gedrag
ten hóógste kwalijk nam, het veel onvergeeflijker achtte dan ikzelve vermoedde,
omdat ik was ‘de freule’, zooals ik in het toen geheel freule-looze Paramaribo heette,
‘de’ freule, verdubbeld met de waardigheid van
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Gouverneurs-dochter. Wat al goede, lieve dingen had ik kunnen doen, kunnen zeggen,
zonder eenige onoprechtheid daarbij, als ik minder exclusief ware geweest in het
alleen omgaan met 'n eigen pret-kringetje van eenige Europeesche families en jongelui,
aan wier oprechte vriendschap ik, zonder een hunner achterna persoonlijk te na te
willen komen, toen toch wellicht veel te naief geloofde, omdat ik zelve in dat opzicht
mij nooit vleierij, eigenbelang en kruiperij heb kunnen voorstellen. In dat opzicht
ging het mij als mijn vader; zoo hij aan de goede trouw en de eerlijkheid zijner naaste
omgeving van hóógste ambtenaren onvoorwaardelijk geloof sloeg, omdat hij zich 't
gemeene van in troebel water visschen niet kon indenken, ik van mijn kant gaf er
mij geen rekenschap van hoe onder de door mij met mijn vriendschap geheel
willekeurig bevoorrechte jongelui en families er wellicht óók waren wien het niet te
doen was om die vriendschap maar veel meer om ‘de eer’ bovenal van intiem op het
Gouvernement te komen, zoodat zij mijn oprechte vriendschap gebruikten tot alles
behalve onbaatzuchtige doeleinden. - Ik herhaal, ik zie nu in dat ik door dat alles
veel goeds ongedaan liet, en veel kwaad deed, ik zie nu in dat het niet aardig is te
lachen om een dame, die wellicht wat ouderwets is gekleed, of wat vreemdsoortig
hollandsch spreekt, maar heel veel groote deugden kan bezitten, niet aardig de on-dit's
van de sociëteit, waar leegloopende jongelui boosaardigheden verzinnen tenkoste
dier zelfde families
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bij wie zij gastvrij aan huis komen, toe te juichen omdat ze wellicht geestig worden
verteld. - Ik doe daarom amende honorable, van ganscher harte, voor elk onvriendelijk
woord, elken hoogmoedigen glimlach, elke wellicht ongedaan gebleven hartelijkheid,
en ik voeg er bij: - Ik meende het niet zoo kwaad als 't leek.
Ik was jong, onervaren, ik ergerde mij aan de moeilijkheden en de
verdrietelijkheden, die mijn vader zoo ruimschoots ondervond; mijn omgeving van
‘vriendschap’ vond het nuttig mij in die vijandelijke meening te versterken. - Zoo
kwam uit het een het ander voort. - - In levenservaring en levensbegrijpen was ik
een kind, een volslagen onervaren kind; - dat kwam door de opvoeding, door de
afzondering, die mijn deel waren geweest. Van de stilte en de onafhankelijkheid van
mijn vroeger leven zag ik mij opeens overgeplaatst in de drukte van hoofdpersoon
te zijn in een heel klein, afgelegen wereldhoekje, ontslagen van den knellenden druk
van: dit mag niet en dat mag niet, omdat mijn vader mij, na mijn moeders dood, zeer
vrij liet, den ganschen dag bijna alleen, daar hij overkropt was met werk. Daardoor
deed ik als een jong veulen dat op eens den teugel niet meer voelt: ik holde mijn
eigen weggetje op, zonder te zien wien ik onderweg daarbij misschien voorbijrende,
en zelfs pijn deed door 'n gevoelige aanraking, en ik had nog te weinig
menschenkennis om in te zien, dat mijn zoogenaamde intieme vrienden
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en vriendinnen wellicht heel andere beweegredenen hadden, dan die welke mij
bezielden: oprechte, eerlijke behoefte aan gezelligen omgang met menschen van
mijn leeftijd, die mij in opvoeding en herinneringen aan Holland 't náást stonden.
Dat zij, dóór mij, invloed trachtten te winnen of te behouden, tegenover de
buitenwereld in elk geval gróóte jaloezie wekten dóór de bevoorrechting hun
aangedaan, en voor 't meerendeel zelf dáármee pronkten, onbekommerd om de
gevolgen die het voor ons had, dat zag ik vooral daarom niet in, omdat ik de jaloezie
en de beteekenis voor ‘men’ van 'n officiëele positie niet begreep, niet vatte 't
buitengewone daarvan in ‘men’s oogen. Ik ben altijd zoo onverschillig geweest voor
alle wereldsche grootheid, ordelintjes in 't knoopsgat, titels, bij de Koningin komen,
al die heerlijkheden waaraan de wereld zóó veel hecht dat zij er om kuipt en zich
verkoopt, zelfs vaders er hunne dochters voor aan lichtmissen verkoopen, en vrouwen
zichzelve aan zedelooze mannen, - als 't maar voornaamheid aanbrengt. Maar dat de
wereld zoo is, en dat ze voor zoo'n Gouverneur of 'n Gouverneur-Generaal of 'n
Minister, of welke hooge oome dan ook, kuipt en buigt en zichzelf vernedert, en er
alles voor over heeft om met zoo iemand te mogen omgaan, dat wéét ik nu, en dat
wist ik toen niet. Omdat ik thuis van mijn vader zulk een onverschilligheid voor
wereldsche grootheid, voor zijn eigen adellijken titel, voor alles van dien aard wat
‘men’ najaagt had gezien, omdat
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ik zelf al die grootheid zoo als klatergoud achtte, daarom vond ik in de positie van
Gouverneur van Suriname niets bijzonders, niets om ons achterna te loopen, of het
voornaam te vinden op het Gouvernement te komen. Dat er honderden menschen
zijn die er anders over denken, dat bijna iedereen er anders over denkt, en vóór en
boven alles de vriendschap en den omgang zoekt van 'n Gouverneur of 'n Minister
of 'n dergelijk hooggeplaatste, om er voor zichzelf voordeel uit te halen, om daardoor
'n baantje deelachtig te worden, om te kunnen pronken met zijn bevoorrechting van
deftigheid boven anderen, al die kleingeestige en hebzuchtige beweegredenen, die
een officieele positie maken tot 'n middelpunt waaromheen gekuipt en geknoeid
wordt, - - ik zag het toen niet in - absoluut niet. Nog op een ander punt was ik volkomen onwetendonnoozel toen ik in Suriname
kwam; en misschien droeg hetgeen ik daar leerde kennen van het mensch zijn er véél
toe bij, mij juist toen zoo dikwijls onvriendelijk en onbeleefd te maken tegen hen
aan wie ik mijn nieuwe levenskennis dankte - en die me daardoor dégouteerden. Ik bedoel dat ik tot hiertoe had geleefd in de algemeen gangbare voorstelling van
jonge meisjes-romans, alsof eigenlijk alle mannen heel kuisch en rein leven, en
slechts hier en daar 'n leelijke, gemeene, vuile uitzondering is, die men dan ook met
den vinger

Anna de Savornin Lohman, Herinneringen

105
nawijst om zijn algemeen bekend ‘slecht gedrag’. Maar 't omgekeerde, dat integendeel
zoo goed als elke man 'n jongelui-leven achter zich heeft, dat bijna iedereen met wien
je praat en verkeert ‘wat op z'n kerfstok heeft’, en dat óók getrouwde mannen (die
desniettemin heel fatsoenlijk blijven in de oogen van ‘men’) daarmede dikwijls
voortgaan, enz, enz., dat alles had ik nooit vermoed, ik mag er bij zeggen: nooit had
ik er me in verdiept. Want onze schoolgesprekken, n'en déplaise de hedendaagsche
reinheidsdames, die beweren willen dat elke meisjesschool eigenlijk 'n pesthol is,
waarvan 'n hoogst vieze atmospheer uitgaat, door de onderlinge ‘onthullingen’, zij
liepen nooit ofte nimmer over zulke onderwerpen. Ik heb wel eens verteld dat mijn
grootste jeugdvriendin een ruim twee jaren ouder in zulke dingen veel ontwikkelder
meisje was dan ik-zelve, veel gefêteerd door jongens, en dus meer ‘wist’ misschien
dan ik. Wel, ik herinner me nog zeer goed hoe ze me eens, - zij zal toen vijftien à
zestien zijn geweest, - toevertrouwde, dat ze heel in stilte zich uit de leesbibliotheek
Nana had gehaald, omdat ze 't wou lezen tengevolge der gesprekken van volwassenen
in hare tegenwoordigheid, en hoe het dan ook vreeselijk, vreeselijk slecht was, want,
verbeeld je, die Nana kleedde zich zoo maar heelemaal uit voor heeren. - Dat was
alles, blijkbaar alles wat ze eruit had begrepen, want ze heeft over 't onderwerp niets
anders gezegd, en was blijkbaar ook volstrekt niet belust op
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méér van dergelijke lectuur, zoodat zij ook in mij geen oogenblik de begeerte opwekte
het bewuste boek óók te gaan lezen. Juist dáárom beweer ik dat een normaal aangelegd
meisje volstrekt niet houdt van zulke gesprekken, en ook, als ze - zooals in dit geval
- in aanraking komt met zulke onderwerpen of boeken, niet eens het rechte ervan
begrijpt, noch zoekt te begrijpen.
Juist dat zoeken, dat willen weten 't naadje van de kous, dat begint eerst wanneer
men haar kittelt, aldoor kittelt met reinheidslectuur en onthullingen op zedelijk gebied
en waarschuwingen - en wat dies meer zij. Zoo ben ik dus groot geworden - heel naief onschuldig. In mijn omgeving, o ja,
daar hoorde ik hier en daar spreken van 'n heel-ongelukkig huwelijk, waarin de man
zijn vrouw door zijn veelbesproken onzedelijk leven ongelukkig maakte, van 'n
jongmensch, die er aan de academie ‘van dóórging’, - maar, gelijk gezegd, dat waren
de uitzonderingen, van wier ‘slechtheid’ iedereen wist. - En in mijn onnoozelheid
geloofde ik dat de rest, de gewone soort mannen, heel kuisch leefde, dat ze in 't
huwelijk traden heel onbesmet.
Ik had, toen ons vertrek naar Suriname vaststond, en ik er daardoor meer van
hoorde en las, een doodelijken angst opgevat voor de daar zoo veelvuldig onder de
bevolking heerschende melaatschheid, en eens, mij daarover uitende in gezelschap,
ont-
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viel een der mannelijke aanwezigen het antwoord:
‘Lieve kind, er zijn nog véél gevaarlijker ziekten en vreeselijkheden, die je hier
dagelijks in 't geheim omringen; - melaatschheid is het ergste niet, omdat je er ten
minste van wéét.’
Ik begreep hem toen niet, - in mijn onschuld.
Maar in onze koloniën moet je komen om wijs te worden, ineens ruw-weg wijs.
Heb ik het niet reeds vroeger verteld, hoe ik verbaasd opkeek, toen mij een mijner
goede kennissen van die dagen, een jong getrouwd-vrouwtje, verzekerde van een
der jongelui: ‘O, die leeft heel fatsoenlijk met 'n vaste huishoudster.’ ‘Met 'n huishoudster?’ - vroeg ik onnoozel. ‘Hé, dat heb ik nooit geweten. Wat
doet zoo'n jonge man nu met 'n huishoudster?’
O dat lachen! Dat meedoogenlooze lachen! Zij, die in een heel andere omgeving
was grootgeworden dan ik, die in haar getrouwde-vrouw-leven allang daar in Suriname
de noodige ervaringen had opgedaan, zij wist niet hoeveel pijn het doet dat éérste
scheuren van de gordijn, dat eerste begrijpen dat de mannen, die je hebt vertrouwd,
geloofd, aangezien voor oprecht en waar, achter je rug om 'n heel ander leven leiden
dan dat bij de fatsoenlijke families, waar ze over dag aan huis komen; een leven
waarvan die families heel goed weten, maar doen of ze het niet weten; - hun eigen
apart man-leven.
Toen ze me had uitgelegd wat een ‘huishoudster’
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is in die speciale beteekenis, en dat niemand ter wereld dáár iets in vindt, en dat de
meeste jongelui nog heel anders leven, en dat het bespottelijk zou zijn als ik me dat
zou willen aantrekken, dat die bewuste meneer hetzelfde deed wat ‘iedereen’ doet,
o ja, toen was ik een heele boel wijzer. - Toen begreep ik, toen leerde ik zien;
begrijpen waarom deze zee-officier een woning aan den wal had, waarin hij meer
leefde dan aan boord, zien de beteekenis der spottende blikken, waarmee de
dagelijksche wandelingen werden gadeslagen van gene, met zeker knap vrouwtje,
wier speciale beteekenis in 't garnizoensleven iedereen u wist te verklaren.
Want, men versta me wel, ik heb mijn hierbedoelde kennis te danken aan
volbloed-Europeanen. Niemand zie hierin een klad, dien ik zou willen werpen op
Indische of Surinaamsche menschen, op kleurlingen of inboorlingen. Menschen zijn
menschen in dit opzicht. Overal dezelfde, of ze bruin, zwart, of heel licht-tintig, of
blank of geel zijn. Daarom zal er óók in de Surinaamsche wereld-zelve wel veel van
dien aard zijn voorgevallen; maar ik stond te veel daarbuiten om van die on-dits en
die geschiedenissen te weten; en daarom zij het hier met nadruk gezegd, dat het de
levenswijze van de volbloed-Europeanen was, die mij liet zien de werkelijkheid der
dingen in dit opzicht.
En dat niemand daar iets in vond! Dat je die heeren, die deftige, gedecoreerde,
hooge betrekkingen
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bekleedende heeren, die soms 'n vrouw en kinderen in Holland hadden, terwijl ze
hier openlijk leefden met die of die, heel beleefd de hand moest reiken, met hen
moest praten, extra-beleefd moest zijn zelfs, omdat ze dien of dien rang innamen in
de maatschappij! Dat je die jongelui, waaronder er waren geëngageerd ondertusschen
in Holland, die 'n huishoudster hadden of nog heel wat anders uitvoerden dan dat,
beleefd moest aanzien als of je de dupe waart van hun ‘fatsoenlijkheid’ in het
dagelijksch leven! In Indië gebeurt op de straat, de heele levenswijze brengt dat mee, wat bij ons
stiekempjes en veiligjes achter de schermen geschiedt. Dat zag ik toen, in mijn eerste
verbazing dat ‘de’ mannen en ‘het’ leven zoo zijn, niet in. Ik schreef het toe aan de
omstandigheden, aan de tropen, wat ik nu allang weet dat overal 't zelfde is, alleen
verbloemder en verfijnder - en dáárom misschien nog veel dégoutanter. - Dat maakte
me onbillijk, partijdig, kribbig zelfs tegen de oorzaken van m'n ontgoocheling, tegen
hen, die ik absoluut en meedoogenloos veroordeelde en slecht vond en vies, - zonder
nog de algemeenheid van die dingen, en het nu eenmaal zoo zijn ervan, te begrijpen.
- Ik herinner mij nog den blik, dien een van die heeren, van wien ik juist pas alles,
alles wist: z'n gepleisterd-graf-farizeïsme van héél correct jongmensch naar buiten,
en z'n ‘intiem’ leventje, aan den wal bij een van onze eerste recepties wierp in mijn
wat aan den hals geopende japon. Het was de
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kennersblik die betast, die keurt de waar. Misschien had ik 't vroeger niet zoo gevoeld,
't stekende van dien zinnelijken onderzoek-blik. Maar nu wist ik. En ik had hem
kunnen sláán, schoppen! 't Gevolg was 'n voor hem-zelf volslagen onverklaarbare
vijandschap, 'n onbeleefdheid, 'n willekeurig hem links laten liggen van mijn kant,
waarover ik wéét dat hij zich ergerde, zich bij de anderen beklaagde, totdat hij in
zijn tevergeefs zoeken, het toeschreef aan de onzinnigste, meest ver-af-liggende
redenen, en daardoor op zijn beurt werd hij een geniepige knoeier tegen mijn vader,
een die hem, daarvan ben ik overtuigd, veel kwaad heeft gedaan. Want zoo gaat het.
Dat ik, als gewoon jong meisje, Anna Lohman, 'n air aannam van hooghartig niet
van hem willen weten, dat zou hem, ware ik dat maar alléén geweest, niets hebben
kunnen schelen. Maar ik was ‘de’ freule, de Gouverneurs-dochter. Door deze te
worden genegeerd, voortdurend achteruitgezet bij andere, in zijn oog veel minder
tot omgang met mij in aanmerking komende heeren dan hij: gedistingueerd
jongmensch, dat was 'n beleediging, die hem zijn komen op 't Gouvernement - waar
hij om zijn positie toch niet gehéél kon wegblijven - vergalde, en die hij daarom ten
slotte wreekte, op de gewone kleinzielige manier, door 't uitstrooien van laster, - in
den Haag, - waar 't te pas kwam, laster over mijns vaders bestuur en dergelijke, halve
woorden, verkeerde voorstellingen van zaken, alles wat men
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maar doet, als men 'n hekel heeft aan iemand, en hem daarom 'n hak wil zetten. - - Nu, van achteren af, neem ik hem dien hekel niet eens zoo heel kwalijk. Hij
kon niet weten, juist omdat hij, even als 'n ander, volstrekt geen extra gemeene
lichtmis was, maar wat de wereld, óók de Haagsche wereld, vindt 'n heel fatsoenlijk,
heel welopgevoed jong man, iemand aan wien alle christelijke families met plezier
hunne dochters uithuwen, dat ik in mijn jongheid in zijn ‘intiem’ gedrag, in zijn
wellustige blikken iets zóó stuitends had gevonden, dat ik hem alleen om die reden
zóó beleedigend behandelde. Ik heb heusch in de meest ‘christelijke’ kringen nog
wel heel andere schoonzoons zien slikken, waaronder zelfs met 'n openlijk berucht
verleden. Maar ik begrijp nu volkomen, dat hij dit alles niet kon weten, in de verste
verte niet vermoedde, en daarom zocht naar dwaze, onbillijke, ververwijderde
oorzaken, welke hem op zijn beurt ontstemden en verbitterden. Deze geschiedenis is er eene uit meer soortgelijke van die dagen. Paramaribo is
maar 'n och zoo klein plaatsje; elke liaison, elke on-dit, elk zelfs in het lang verleden
voorgevallen piquant historietje wordt er bebabbeld, ontvezeld, uitgeplukt, niet zonder
bijbedoeling, en ook overgebracht ter hoogste plaatse, ten Gouvernementshuize, ook met bedoelingen natuurlijk. - Gevolg: dat ik in mijn desillusie hoe langer hoe
meer generaliseerde, hoe langer hoe meer met onwil mij afwendde van dames, van
wie ‘men’ mij
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wist te vertellen, dat ze toen en toen met dien besproken waren, van heeren, die
diezelfde dames 't hof maakten, terwijl ze wisten dat hun eigen vrouw met leede
oogen daarvan getuige was, van jongelui, die 'n groot woord hadden over
‘Surinaamsche kleurlingen’, maar diezelfde Surinaamsche kleurlingen daarentegen
goed genoeg vonden om er alles van aan te nemen wat ze maar schenken wilden,
óók 't allerintiemste.
Ik was toen moederloos, maar ik geloof trouwens toch niet, dat ik met mijne moeder
over die dingen had kunnen spreken; ook tusschen háár en mij bestond de
ouderwetsche verhouding van zoo iets nooit aanroeren. - Mijn vader had ik 't
misschien durven zeggen, als ik toen mij zelve beter had begrepen, maar hij was juist
in dien tijd heel weinig voor mij, omdat zijn werk, zijn moeilijkheden met de
Koloniale Staten, hem steeds meer absorbeerden. - Zoo werd mij op dat oogenblik,
in mijn eersten overstelpenden weerzin, de kolonie Suriname, de Paramaribo'sche
samenleving, tot zondenbok, terwijl ik later leerde inzien hoe den Haag, en zelfs de
zóógenaamd christelijke kringen van den Haag, in al deze opzichten geen zier beter
of anders zijn, omdat het overal hetzelfde is, de gansche wereld door, in het
huichelachtig vrome Engeland, in het openlijk zeden-verdorven Parijs - en in de
wildernissen van de natuur-wouden - overal waar menschen zijn; - 'n man begeert
'n vrouw, en 'n vrouw 'n
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man, en achter vernisjes van fatsoen en beschaving, wet en kerk verbergen ze hun
onvervulde begeerten, - - - en stillen die dan in de binnenkamer, stiekum. - Dat laatste
doen ze in de natuurwouden niet. Dáárom heeten ze dan ook, met de huichelarij der
beschaving: fatsoenlijk, - en in de natuur-wouden, als wilden: immoreel!
Misschien zijn er die, dit lezende, vragen zullen: En de wonderen van de tropen,
hebben die u dan niets gepredikt, de vreemd-schoone orchidee, die gij dáár ziet, niet
in de kunst van broeikas-atmospheer maar in haar eigen vaderland, groeiend in het
wild op den boomtak, heeft zij u geen blijde verrukking afgedwongen? - En de
wondere schittering van de ondergaande tropen-zon over de rivier, - en de
tamarindenlaan naast het Gouvernementshuis, waar vóór u zoo menig nu reeds
lang-uitgewischte trede is gezet, - zooveel - zooveel - wat ge in uw stoutste
kinderdroomen u niet had voorgesteld nog ooit te zullen zien, - deed het u niet telkens
overstelpend aan van innerlijk ontroeren?
- Ja, o ja, zeker. - - Maar niet toen was ik in staat tot de stille vreugde, die ik nu
voel, omdat het me gegeven is geworden dat alles te zien, met eigen oogen te zien.
Toen leed ik te veel, te intens door al wat ik hierboven reeds opnoemde, om te kunnen
waardeeren het andere, het goede, dat er óók was.
Ik was er toen te jong voor. Want jonge menschen
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voelen hun leed nog zoo intens, zijn nog zoo weinig in staat het op te nemen als iets
onvermijdelijks, iets dat ze dragen moeten, wijl leven is lijden, en waarnevens de
goede dingen van het menschzijn, ook het genot van één oogenblik, het natuur-genot
in de éérste plaats, recht eischen.
Als ik nu denk aan Suriname, dan is het aan wondervolle tochten die ik er heb
gemaakt, de trotsche breede Marowyne op in het bijzonder, en de Commewyne, met
zijn plantages, - aan het mooie, welvarende Mariënburg, waar de toenmalige directeur
Van G., met zijn vriendelijke echtgenoote, ons zoo gastvrij ontving, - aan de pic-nics
in natuur-wouden, waarbij de vooruitgaande negers ons een weg baanden, dien de
minste regenbui weer deed verdwijnen, zoodat we eens daardoor zelfs in onmiddellijk
levensgevaar hebben verkeerd, - aan de Zondag-ochtend-kerkgangen naar de
Herrnhuter-zendelingen-nederzettingen, waar je van heinde en verre de negers en
negerinnen zag aankomen in hun bootjes, helder bontkleurige doeken om het hoofd,
heel vele en heel wijde bonte rokken om de breede heupen, de mannen in schoone
baadjes, - de eerbiedigste en de vroomste soort kerkgangers die ik nog ooit ergens
in mijn leven gezien heb, die Surinaamsche negers, - en óók aan de wonderbare
tropen-avonden, als je zwijgend voortgleedt over de rivier, en alles zoo héél stil was
rondom, dat je juist daardoor 'n oneindige verscheidenheid van geluiden hoorde uit
de dicht door lianen
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saamgestrengelde bosschen, van de vogels die er hun nachtrust zochten, van de
duizenden insecten die er gonzen en zwieren en dwarrelen, terwijl heel groote
lichtkevers om je heen spookten, als kleine geheimzinnige dwaallichtjes over 't als
een in de verte klinkend lied kabbelende, droomerig-zingende water der rivier. Aan dat alles en nog zoo veel méér - denk ik nu.
Maar toen was Suriname voor mij de plek, waar men het graf van mijn moeder
had moeten delven, enkele maanden al na haar aankomst, - was het
Gouvernementshuis onveranderlijk saamverbonden met die ééne zaal, de groote zaal
beneden, waar ze voor haar een lijkdienst hadden gehouden, georganiseerd door de
Herrnhuters, een lijkdienst waar ik, tusschen mijn eigen oprechte tranen door, gezien
had al die een opgeplakt-leed-tentoonspreidende farizeeërs-gezichten van de
hoogwaardigheidsbekleeders, die niet hadden durven wegblijven natuurlijk, en zoo
iets godsdienstigs toch inwendig heel ‘mal’ vonden, - allen heel ‘verlichte’ mannen
op godsdienstig gebied.
Toen was Suriname voor mij de kolonie waar ik mijn vader zag ten onder gaan in
een worsteling met een macht, waarin hij de eenling was tegenover de meerderheid,
ongelijke worsteling van een die het goed, eerlijk, ofschoon misschien
onverstandig-eenzijdig bedoelde, en die niet werd begrepen, die werd verraden en
verkocht, werd opgehitst, werd veroordeeld, die daarbij zijn beste krachten verspilde,
- zonder
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iets wezenlijks, van al wat hij zich had voorgenomen, te kunnen uitrichten. Van dag
tot dag zag ik toenemende vijandschap rondom, de lagen die hem werden gelegd, de
strikken die hem werden gespannen, zag ik óók hoe hij zich had bedrogen in zijn
naïef geloof in den steun van het christelijk ministerie in Nederland, dat, zooals hij
gemeend had, voor Suriname een christelijk bestuur wenschte, terwijl het in
werkelijkheid niets gaf, noch om Suriname, noch om het christendom als zoodanig,
maar alleen om eigenbelang en niets anders.
Toen, in mijn vorige bladzijden zeide ik het reeds, was Suriname voor mij de plek
der ontgoocheling, de plek waar ik mijn kinder-illusies en meisjes-naieveteit voor
goed begroef, om er ontnuchterd te worden tot het nu eenmaal zóó zijn van de
menschen en van de mannen.
En daardoor reikhalsde ik om weg te komen - weg, hoe dan ook.
Voor mij was de val van mijn vader geen reden tot droefenis. Ik heb nóóit zoo
sterk gevoeld wat ‘vergulde’ ellende beteekent, als in die paar jaar, de láátste van
mijn weeldeleventje in materiëelen zin, maar die ik nimmer heb teruggewenscht,
zelfs niet in de dagen van mijn grootste eenzaamheid, van mijn ergste armoede van
fatsoenlijke vrouw, die met 'n hongerige maag naar bed gaat, juist om die
‘fatsoenlijkheid’ zonder geld. Want toen was ik althans mijzelve, mocht mij-zelve
zijn, léérde het zijn, maar daar,
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in Suriname, daar zou, juist door het schijnheilige van zoo'n officiëele positie, het
beste wat 'n mensch heeft: zijn eigen-vrije-onafhankelijke-ik, hebben moeten te
gronde gaan door den ganschen dag te moeten bedenken: dit mag ik niet zeggen; dat
mag ik niet doen; dien moet ik te vriend houden; dezen moet ik ontzien. Neen,
duizendmaal neen. Dat was geen positie waarin ik paste, waarin ooit mijn karakter
zich zou hebben leeren voegen, even weinig als het er eene was, waarin mijn nobele,
goede vader tot zijn recht kwam, - omdat hij niet begreep de afgronden die men
opzettelijk rondom hem groef, en waarin men hem wilde laten vallen, om dan
daaroverheen de brug te slaan, die voerde tot eigen eer. Als alle heel-beslist-overtuigde orthodoxe christenen min of meer eenzijdig in zijn
vertrouwen op wat de maatschappij vóór alles noodig heeft tot verbetering, namelijk
den godsdienst, meende hij, in zijn oprechte geloovigheid, dat het christelijk kabinet
in Nederland er juist zoo over dacht al hij, in hem met vreugde begroette den eersten
Gouverneur, die Suriname in waarachtig christelijken zin zou regeeren. Die naieve
zekerheid deed hem te beslister, te onbekommerder om wie tegen hem waren, zijn
gang gaan, en zich dikwijls vergissen, helaas, in de raadslieden, die hij zich koos.
Totdat de val van het christelijk ministerie in Nederland den zijne medesleepte. Want, daarop zij hier de nadruk gelegd, niet de Surinaamsche verwikkelingen, niet
de strijd met de Koloniale Staten,
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niet al de onaangenaamheden door zijn Surinaamsche tegenstanders op mijns vaders
weg gelegd, niet zij hebben hem doen vallen, evenmin als de naijver tusschen de
Roomsch-Katholieke zending en de door mijn vader zéér in de hand gewerkte
Herrnhuter godsdienstige nederzettingen, op welken naijver ik nog nader terugkom.
Op dat alles heeft men later, tegenover de buitenwereld, den schijn geworpen, alsof
daarom het christelijk ministerie mijn vader losliet. De waarheid echter, voor wie
achter de schermen kon kijken, is veel eenvoudiger en meer alledaagsch, is enkel
geweest een questie van ‘vriendjes die elkaar helpen’, zooals overal waar menschen
zijn die aan het laadje zitten, en die trachten elkaars familie en vrienden zooveel
mogelijk onder dak te brengen, vóór ze hun plaatsje van baantjesvergever weer
moeten afstaan.
Op het oogenblik, waarop de tusschen mijn vader en zijn mede-ambtenaren ontstane
verwijdering op het hoogst was geklommen, zoodat hij vóór en boven alles steun
noodig had van het ministerie in Nederland, - het ministerie dat hèm had benoemd,
- stond datzelfde christelijk ministerie heimelijk op vallen. Iedereen der ingewijden
wist dat; het was 'n questie van 'n paar maanden het nog kunnen uithouden, méér
niet. Juist nog tijd genoeg dus om den vriend van al die invloedrijke menschen in
questie, het kamerlid van hun richting, in één woord: Jhr. Titus van Asch van Wijk,
te benoemen tot opvolger van mijn vader. - Natuurlijk, dáártoe moest déze plaats
maken, moest
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hij worden losgelaten. Maar, waarom niet? - Als over eenige maanden het liberale
ministerie optrad, dan viel hij toch even goed, en -... dan benoemden die heeren niet
Titus, maar een van hun liberale vriendjes. Daarentegen, - werd nu mijn vader
onverwijld losgelaten, dan had het christelijk ministerie nog net den tijd om in zijn
plaats zijn vriend Titus te benoemen.
Zoo geschiedde het. Mijn vader had maar 'n enkelen vriend hier en daar, want hij
had afgezonderd geleefd, jarenlang, in een kleine plaats, heel onafhankelijk, nooit
belust op populariteit. ‘Titus’ daarentegen, zooals hij heette in engeren intiemen
kring van partijgenooten, voor het groote publiek: Jhr. Mr. Titus van Asch van Wijk,
was jaren lang Kamerlid al, was vermaagschapt aan al de aristocratische families,
die de ‘rechterzijde’ uitmaken in de Kamer, was bovendien een zeer-populair, een
zeer-gezien man. Het was voor hem een questie van nu of nooit; over enkele maanden
zou in plaats van het christelijk ministerie een ander optreden, een liberaal, dat niet
hem zou benoemen, maar wèl zou laten vallen mijn vader. Dan kon deze laatste dus
evengoed dadelijk heengaan - want het christelijke ministerie benoemde dan nog
gauw Titus.
De redeneering was menschelijk, en volkomen vergeeflijk. Het onvergeeflijke zit
'm voor mij niet daarin dan ook, maar wèl in het onoprechte en oneerlijke geknoei
dier christelijke heeren ministers, die, in
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plaats van deze kleinmenschelijke beweegredenen eerlijk te bekennen, het voor 't
groote publiek lieten voorkomen, alsof mijn vader viel door eigen schuld, tengevolge
van zijn overhoop liggen met de Koloniale Staten in Suriname. Want het groote
publiek wist niet, dat het ministerie zich zijn aanstaanden val al bewust was, wist
niet dat die Titus-benoeming een laatste afscheids-vriendschaps-daad was. Daarom
geloofde het groote publiek aan mijn vaders eigen schuld, terwijl hij in werkelijkheid
niets anders was dan een slachtoffer van de omstandigheden, van het toeval, dat,
juist op dat critieke oogenblik, Titus van Asch van Wijk zoo begeerig maakte naar
het Gouverneurschap van Suriname.
Zeker, ik weet wel dat hij over eenige maanden, met een liberaal ministerie, toch
óók ware gevallen. Maar dat wist hij zelf óók. Had hij de benoeming van dat liberale
ministerie dus meegemaakt, hij zou dan zelf verstandig genoeg zijn geweest terstond
zijn ontslag in te dienen. Hij wist immers dat hij in de liberalen zijn felle tegenstanders
had. Zij bestookten onophoudelijk ieder zijner daden in de Tweede Kamer; de
oud-Gouverneur van Suriname, Schmidt, zijn voorganger, was in dat opzicht een
zijner hoofdbestrijders. Van de liberalen wist mijn vader dus volkomen wat hij van
hen had te wachten; geen negatief aanzien van zijn bestuur, maar een heftigen
tegenstand, een hem verwerpen terstond. Zij waren zijn openlijke aanvallers, schoven
hun meening, dat hij weg moest, niet
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onder stoelen of banken. - Dat echter het christelijk kabinet, dat mijn vader had
benoemd, dat 't eens was met zijn richting, en dat hem in al zijn verwikkelingen
steeds schijnbaar de hand boven het hoofd had gehouden, hem nu verraderlijk, zonder
éénige waarschuwing vooraf, liet vallen, onder een valsch voorwendsel, om daarna
heimelijk een familielid, een politiek vriendje gauw nog in zijn plaats te stellen,
terwijl het intusschen openlijk voor de wereld heette, dat mijn vader viel door eigen
schuld, zie, dat was 'n gemééne streek, een van die knoeierijen achter de schermen,
waardoor christelijke ministeries zich precies evenzeer kenmerken als andere van
welke richting, maar die je van dergelijke zoogenaamd vrome mannen veel
dégoutanter aandoen dan van gewoon-weg ongeloovigen, socialisten, vrijdenkers;
want die halen ten minste God en den Hemel er niet bij, als ze hun eigen belang
alléén op 't oog hebben. Dat doen de christelijke politieke huichelaars óók nog.
Tusschen de Roomsch-Katholieke missie in Suriname en de Herrnhuter-nederzettingen
aldaar bestaat een groote naijver, - die ook alweer mijn vader niet ten goede kwam,
omdat hij voor zich persoonlijk niet handelde naar wat de politiek van hem verlangde
(men moet hierbij namelijk in het oog houden, dat het toenmalige
rechterzijde-ministerie een coalitie was tusschen de anti-revolutionaire en
Roomsch-Katholieke partij),
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maar alleen eerlijk naar wat zijn eigen godsdienstige overtuiging hem gebood.
Vóór mijn vader had Suriname alleen liberale, en op godsdienstig gebied moderne
gouverneurs gekend. - De voorname Surinaamsche ingezetenen, zij, die daar den
toon aangeven, zijn allen zonder uitzondering volbloed liberaal en modern; bijna al
die families hebben nog een beslist Israëlitisch type, en een dito familienaam, maar
bijna allen ook zijn toch, sinds korter of langer tijd, overgegaan tot de Ned. Hervormde
kerk, en vormen daarvan de steunpilaren, terwijl de er slechts korten tijd vertoevende,
als in alle koloniën zéér vlottende nevenbevolking van Europeesche ambtenaren,
militairen, enz., zich gewoonlijk kenmerkt, zoowel door haar volslagen
onverschilligheid in zake godsdienst, als door haar, waar het geldt kleur bekennen
moeten, besliste ‘liberaliteit’.
Daarnevens nu bestaat onder de eigenlijke inboorlingen, onder de negers en
kleurlingen, een zeer groote mate van godsdienstzin, en deze is bij hen gewekt zoowel
door de Roomsch-Katholieke missie, die zéér uitgebreid is in Suriname, als door de
duitsch protestantsche orthodoxe zendelingen, de Herrnhuters, van wier eigenaardig
zendeling-kerkgenootschap zij, die in Zeist bekend zijn, allicht iets af weten, omdat
ook in Zeist zulk een Herrnhuter-nederzetting bloeit.
Behalve het fraaie bisschoppelijk paleis, waarin, met den bisschop, die ook op
politiek gebied een zeer machtig man is in Suriname, verscheidene paters-
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zendelingen wonen, telt de stad Paramaribo een zeer bloeiend klooster van nonnen,
waaraan een uitstekende, ook door felle anti-roomschen nochtans met eerbied en lof
vermelde ‘zusterschool’ is verbonden. Meisjes van alle godsdienstige gezinten, van
alle kleuren, van het zuiverste onvervalschte blank af tot ebbenhoutzwart toe, gaan
daar ter schole, en worden er door geëxamineerde zusters (men weet dat ten onzent
geen ander openbaar onderwijs mag worden gegeven dan door langs den gewonen
weg geëxamineerde personen) in alle mogelijke vakken onderricht. In het bijzonder
in handwerken, waarin R.K. zusters gewoonlijk uitmunten, verkrijgen zij hier een
geheel zeldzame vaardigheid, welke vooral meisjes van eenvoudigen stand, die zelve
moeten naaien en in hun onderhoud voorzien, praktisch ten goede komt. Daarenboven
is er maar één stem over den lieven, vriendelijken toon, welke onder de nonnen ten
opzichte harer leerlingen heerscht, over hun geduld en zachtaardigheid, en niet het
minst over de goede manieren, de beschaving, de wellevendheid, welke hier worden
aangekweekt, in tegenstelling met den helaas dikwijls al te gemêleerden toon die
door de openbare scholen in de Koloniën wordt toegelaten. Zoo herinner ik mij dan
ook uit mijn tijd (ik leg er den nadruk op dat ik niet weet hoe het nu is, en ook immers
niet schrijf een geschiedenis van Suriname, maar alleen verstel van ons verblijf en
van de toenmalige toestanden), hoe zelfs de dochtertjes van een der allerhoogste,
meest-liberale ambtenaren
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toen in Suriname aanwezig, een man die fel anti-roomsch was, daar op die
zusterschool werden onderricht om al de bovengenoemde voordeelen, waartegenover
ten slotte toch het voor hem overwegende bezwaar bestond, dat zij op zekeren dag
thuis vóór den eten een kruis sloegen, in navolging van hetgeen ze van een zuster
gezien hadden. Toen moesten ze weg, niet naar de openbare school echter, maar
onder de leiding eener daarvoor uit Europa overgekomen gouvernante. Nevens deze zelf-opofferende, zich in allerlei richting van ziekenverpleging,
onderwijs, godsdienst bewegende Roomsch-Katholieke missie, wier leden geen
gevaar, geen melaatschheid, geen ontbering, wat ook, schuwen, en wier invloed
dientengevolge op de gansche bevolking heel groot is, bestaat aan
orthodox-Protestantsche zijde een niet minder-invloedrijke schepping: die der duitsche
Herrnhuters. Want, de Herrnhuters zijn duitschers. Wel leeren ze de hollandsche taal
aan, voordat ze naar Suriname worden uitgezonden, wel doen ze hun uiterste best
om zich zooveel mogelijk met elk land, waarheen de Broedergemeente in Herrnhut
hen uitzendt, te vereenzelvigen, dàt neemt niet weg dat die Broedergemeente-zelve,
gesticht vóór een paar honderd jaren door den edelen graaf Zinzendorff, is en blijft
een zuiver-duitsche instelling, waarvan de zetel (de opvoedingshuizen, enz.) blijft
in Herrnhut, in Silezië; terwijl rondom, in Gnadenfrei, in Niesky, en nog andere
Silesische plaatsen, eveneens broeder-
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en zuster-huizen bestaan voor opvoeding, voor oude en gebrekkige leden der
gemeente, enz. enz.
De Herrnhuter zendings-gemeente (het woord-zelf houdt het doel reeds in) stelt
zich ten taak het evangelie te verkondigen onder alle volkeren der wereld. Zoo
zweefde het aan Zinzendorff - die groote zendingfiguur - voor, zoo heeft hij het
nedergelegd in menig zendeling-lied, dat nu nog steeds gezongen wordt, overal waar
duitsche zendelingen zich opmaken om hun roeping te gaan vervullen in een of
anderen wereld-uithoek. - Zoo dus komt het, dat zij ook in Suriname hun arbeid lang
geleden al zijn begonnen, en er met grooten zegen werken onder de negers en
kleurlingen, welke voor die van Europeesche zijde hun gebrachte onbaatzuchtige
belangstelling gemeenlijk kinderlijk-dankbaar zijn. Om dat, die dankbaarheid, goed
te begrijpen moet men ook alweer Surinaamsche toestanden kennen. Het spreekt van
zelf dat het eenmaal misschien zuiver-Europeesche bloed van de families, die er
eeuwen geleden zich vestigden, door de in koloniën zoo gangbare onwettige
huwelijken, zich hoe langer hoe meer met dat der gekleurde inboorlingen heeft
vermengd. In Suriname komt het dan ook telkens voor dat de moeder van een gezin,
waarin de zonen en dochteren een volslagen Europeesche opvoeding ontvangen, en
zich dientengevolge in de eerste kringen bewegen, stelselmatig op den achtergrond
wordt gehouden, omdat haar gelaat niet blank genoeg is om vertoond te worden.
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Mooie, heel mooie Surinaamsche meisjes trekken het zich bitter aan, wanneer haar
donker, krullig, eigenaardig-fijn verward kroeshaar, al staat het haar ook nog zoo
goed, onmiskenbaar het negerbloed in haar aderen verraadt. - Zoo, in één woord,
heerscht bij de eigenlijke Surinaamsche voorname ingezeten een zekere wrok, een
zekere vijandschap tegen de mulatten en negers, juist omdat zij er mede
vermaagschapt zijn, een wrok en vijandschap welke zij uiten door hen te verachten,
- omdat ze meenen daardoor die heimelijke verwantschap, die er tusschen hen en dat
verachte volk bestaat, te zullen verbergen, te kunnen ontkennen. Geen enkele zuivere
Europeaan is zoo onvriendelijk, zoo uit de hoogte, zoo ruw dikwijls, in zijn omgang
met de negerbevolking, als de Surinamers zelf het zijn, zij die, zonder het te wezen,
à tout prix willen dóórgaan voor zuiver blanken. En, aan den anderen kant, wat
brengt de durchschnitt-Europeaan, die in een kolonie komt om er zijn geluk te zoeken,
of omdat zijn betrekking er hem toe dwingt, gemeenlijk anders voor de eigenlijke
bevolking mede dan onzedelijkheid, drank, en een slecht voorbeeld? Hij gebruikt de
vrouwen van het land, hij koopt zich de voortbrengselen ervan tegen jenever, hij
commandeert en speelt de baas over hen, die hij aldus exploiteert. En als hij daarbij
niet àl te onhebbelijk, niet àl te ruw optreedt, dan vindt hij zich zelf eigenlijk nog
héél braaf en héél-goed. De neger in Suriname is schuw en slaafsch van aard, en niet
strijdlustig, en
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geneigd zich te schikken in zijn lot. Hij heeft door dat alles geleerd zich te beschouwen
als den mindere van den blanke, als diens ondergeschikte, dien hij vreest, maar niet
liefheeft.
En nu komt daar plotseling tot hem, uit datzelfde land der blanken, een
zuiver-Europeesche zendeling, met een blonde, rooskleurige vrouw aan zijn zijde,
en zegt tot hem: ‘Broeder, wij zijn broeders en zusters voor God; wij willen elkander
voortaan óók zoo noemen voor de menschen, en reikt hem de hand, en geeft hem
den broederkus. Want dit is het mooie principe der Broedergemeente: dat der
gelijkheid, zooals het Evangelie van Christus het leert. - In de Herrnhuterwereld kent
men onder elkaar geen andere benaming dan ‘Broeder’, ‘Zuster’, en zoo ook spreekt
men de zwarte en gekleurde leden der gemeente aan, en wordt, als men zelf
Herrnhuter-zendeling is, dóór hen aangesproken. - Stel u voor welk een wonderlijke
blijdschap er gaat door de ziel van een meest altijd door de blanken verachten en
misbruikten, ja dikwijls mishandelden neger, wanneer hij zoo wordt toegesproken
niet alleen, maar óók ondervindt, met woord en daad, hoe déze blanken, alleen ter
wille van Christus, van hun godsdienst, zich komen opofferen, zich komen wijden
aan zijn heil, - niet alleen voor den hemel, maar óók door de verbetering van zijn lot
op aarde. - Zulk een godsdienst, zóó met de daad-zelf geleeraard, moet er, juist bij
zulk een steeds getrapte bevolking, natuurlijk met vreugde

Anna de Savornin Lohman, Herinneringen

128
ingaan. - De Herrnhuters leven mede met hun gemeente daar, in den letterlijksten
zin mede! Zij hebben zelfs hun eigen gezins-leven daaraan ondergeschikt gemaakt.
Reeds op hun zesde jaar gaan hun kinderen naar Europa, naar een daarvoor bestemd
opvoedingsgesticht in Silezië, opdat de ouders zich wijden kunnen aan hun
zendingstaak; de vrouwen hebben naaischolen, zangvereenigingen, ziekenbezoeken,
wat niet al, wat een dominees-vrouw óók zou kunnen doen onder de armen, maar
zoo zelden doet; ja zelfs haar man, de dominee doet het dikwijls niet. De mannen
prediken het evangelie, niet alleen natuurlijk in Paramaribo- zelf, maar in de geheele
kolonie, tot in de verste streken; overal bestaan Herrnhuter-nederzettingen,
Herrnhuter-kerkjes, - waarvan mijn vader er meer dan een hielp ‘inwijden’. - Een
der sterkste staaltjes van hunne plichtsbetrachting ter wille hunner godsdienst, die
dat gebiedt, is zeker wel het gebruik van het Avondmaal met de melaatschen, waarbij
zij uit denzelfden beker met deze besmetten drinken, omdat de wijze van
Avondmaals-viering van Herrnhuters dit aldus meebrengt, en zij deze ongelukkigen
niet willen grieven door angst te toonen. Wanneer men nu bedenkt, hoe juist deze
gevreesde en afzichtelijke, ongeneeslijke ziekte eene in de neger-bevolking geheel
ingekankerde is, waarvan het gevaar voor aansteking algemeen wordt erkend, dan
behoef ik niet te zeggen, dat er groote zelfopoffering noodig is, om zich ter wille van
Christus aan zulk een
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weerzinwekkende en gevaarlijke formaliteit te onderwerpen - en toch, ik weet dat
het meermalen aldus gebeurt. - Trouwens, laat mij er al dadelijk bij zeggen dat de
Roomschen - al weet ik niet hoe zij op dit bepaalde punt handelen - zeker in zake
melaatschheid, zoowel als in elk ander opofferingsgeval, niet minder nobel en
voorbeeldig te werk gaan, zoodat ik dan ook meer dan één ruw en ongeloovig officier,
van zee- en van landmacht beide, heb hooren getuigen: ‘Dat moet men den Roomschen
en den Herrnhuters nageven: als onze soldaten en matrozen op sterven liggen, en er
soms geen dominee is, die tijd of lust heeft om naar hen om te zien, dan behoeven
ze maar te laten vragen om priester of zendeling - en hij is er, hoe laat in den nacht
ook, hoe afzichtelijk ook de ziekte, om die roep je nooit vergeefs - en als ze er maar
van weten, komen ze ook uit zich zelf wel!’
Door zulke handelingen leer je het evangelie van Christus, het blijde,
menschen-reddende, menschenliefhebbende evangelie van Christus liefkrijgen,
nietwaar? Maar natuurlijk - 't zou geen menschenwerk, geen laag bij den grond,
knoeierig menschenwerk zijn, als het niet, helaas, helaas, een leelijken achtergrond
had van, hòè dan ook, zieltjes-winnen-willen, die het bederft en ontsiert! Zal God
werkelijk zóó klein zijn er hiernamaals naar te vragen, of die arme, onontwikkelde
zwarten en kleurlingen tot Hem zijn gekomen door middel van een Roomsch zendeling
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dan wel van een Herrnhuter? Zal Hij den een heusch van zich stooten in de hel, omdat
hij de Heilige Maagd Maria leerde aanbidden, en aannemen den ander in de eeuwige
vreugde, omdat hij werd ‘aangenomen’ in de Herrnhuter-belijdenis? - Geen Katholiek
priester, geen Herrnhuter zendeling, die dat waarachtig, in zijn binnenste, gelooft.
Waarom dan niet naast elkaar gewerkt, indien het werkelijk alléén ging ‘om de eere
Gods’, in plaats van tegen elkaar in? - Omdat het, helaas, helaas, naast ‘de eer Gods’
óók gaat om politieke redenen, om eigen eer, om machtbegeerte. In de week na mijn moeders sterven, toen het Gouvernementshuis natuurlijk
gesloten bleef, kwamen onze bedienden, negers en negerinnen, die gedeeltelijk
Roomsch Katholiek waren, gedeeltelijk behoorden tot de Herrnhuters, elken avond,
uit vrije verkiezing, zonder dat ik er iets van wist, bij elkander zitten, en zongen dan
te zamen voor het heil der afgestorvene godsdienstige liederen die mij, juist door de
vrije impulsie waaruit dat geschiedde, diep ontroerden. - Zie, het heeft me altijd
toegeschenen dat die eenvoudigen van harte daarmee zoo onbewust leeraarden de
ware godsdienstigheid, die niet vraagt: van wat voor kerkgenootschap ben je? maar
waardoor men elkander vindt en begrijpt in dat hoogste: het zoeken van de
gemeenschap met God. - Beurt om beurt werd daneen Roomsch dan een Herrnhuter
gezang aangeheven, en mij edeed die vredige onderling gemeen-
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schap van op aarde tot zoo geheel verschillende kerkgenootschappen behoorende
menschen, - veel waarachtiger Christenen in hun eenvoud, dan onze Haagsche
aristocratie en Engelsche high-life-vromen, - aan als een lieflijke profetie van hoe
het hierna wellicht eenmaal zal zijn, als God den waarachtig-geloovigen, hun die
waarachtig oprecht waren in hun aanbidding van Hem, zeker niet zal vragen waartoe
ze op aarde behoorden, tot Rome of tot Dordt, tot Calvijn of tot Luther - of tot wien
ook, maar wèl of ze oprecht waren in hun vroomheid, en elkander liefhadden naar
Zijn Woord. Gelijk ik reeds zeide, - tot hiertoe hadden de Gouverneurs van Suriname geen eigenlijk
aandeel genomen in de rol, door de zending gespeeld in de kolonies, omdat zij daarin
- zelf liberaal en modern - eigenlijk geen het minste belang stelden. Voor zoover hun
politiek belang dat meebracht hadden ze de Roomsch-Katholieke missie echter
meestal ontzien, omdat deze - een uit Nederland haar oorsprong hebbende, door de
machtige R.K. partij aldaar gesteunde schepping - natuurlijk nimmer is, voor welke
regeering ook, ‘une quantité negligeable’, maar eene, waarmede zij door den nood
gedrongen rekening heeft te houden. - Daarentegen is de Duitsche-Herrnhuter zending
eene van geheel particulieren aard, zonder Nederlandsche Tweede Kamer of
Nederlandsche partij achter zich, op welke dus, voordat mijn vader Gouver-
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neur was, steeds eenigszins geringschattend was neergezien door al wie zich ‘verlicht’
en voornaam van stand rekende in Suriname, de Gouverneur aan het hoofd.
Toen kwam op eenmaal mijn vader, en ging, daar de Ned. Herv. predikanten
ultra-modern waren, en de Herrnhuter zendingsgemeente hem nog te meer aantrok,
omdat de dienst en de geloofsbelijdenis veel gemeen hebben met die der
Deutsch-Evangelische Kirche, waarhij hij zich in den Haag had aangesloten, des
Zondags dáár ter kerke en ontving de broederszendelingen met hunne vrouwen te
zijnen huize, aan zijn disch, en nam hen mee op zijne dienstreizen door de kolonie.
Het is gebruik, dat de Gouverneur bij die reis-gelegenheden een klein gezelschap
mee-noodigt. Ook wijdde hij hun kerkjes in, als zij hem verzochten daarbij
tegenwoordig te zijn, - in één woord, hij deed alles wat in zijn macht stond om een
zending, waarvoor hij, als orthodox-christen, als éérlijk bijbelgeloovige, den grootst
mogelijken eerbied moest hebben, te bevorderen en tot bloei te brengen. Ik vraag
een ieder die billijk oordeelt, kan men hem dit euvel duiden? Zeker, politiek was het
misschien niet, maar was het, van een zuiver éérlijk geloofs-standpunt, niet zijn plicht
als protestantsch christen?
Neen, ‘politiek’ was het niet. Naijver vloeide er uit voort van alle zijden. In de
eerste plaats van de voorname Surinaamsche ingezetenen, die het hoogst ongepast
vonden, dat aldus een eigenlijk alleen uit
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kleurlingen en negers bestaande gemeente - hoe uitgebreid in ledental dan ook - werd
in de hoogte gestoken en op een voetstuk gezet boven de Ned. Herv. kerk, waartoe
zij-zelf behoorden, en die tot hiertoe het monopolie had van deftigheid; in de tweede
plaats van den voorganger van een klein lokaal, een bekeerd Israëliet, die, omdat hij
hollander van geboorte was, zich verongelijkt achtte door de bezoeken van den
Gouverneur in een duitsche gemeente in plaats van in de zijne. Hij-ook predikte
namelijk in orthodoxen zin, en hij eischte daarom den orthodoxen Gouverneur voor
zich op, bij wijze van reclame. In de derde plaats echter waren het de
Roomsch-Katholieken, die zich in stilte ergerden aan deze openbare bevoorrechting
van de Herrnhuters; o, niet omdat zij de pretensie hadden een protestantschen
Gouverneur naar hun R.K. kerk te willen zien opgaan, maar omdat diens zich zoo
openlijk aansluiten bij de Herrnhuters voor dezen het directe gevolg had dat zij zieltjes
wonnen op allerlei manieren. Niet alleen toch kon het wel niet anders, of het voorbeeld
van den Gouverneur moest honderden negers en negerinnen bezielen met den lust
zich aan te sluiten bij een gemeente, die den hoogstgeplaatste uit de kolonie, den
vertegenwoordiger der Koningin, onder haar gehoor telde, maar óók spreekt het van
zelf, dat de Herrnhuters gebruik maakten van hun vriendschappelijke verhouding tot
den opperbestuurder, om voor hunne tot hiertoe zoo weinig door het Gouver-
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nement geholpen en aangemoedigde zending zooveel voordeelen en begunstigingen
te verkrijgen, als doenlijk was.
Direct gevolg dus: jaloezie van de R.K. missie, en een ontstemming die naar
Nederland overwoei, naar hare machtige Kamerpartij, steun van dat
rechterzijde-ministerie, dat zijn ontstaan had te danken aan de eendrachtige coalitie
van anti-revolutionairen en Roomsch-Katholieken.
Het argument dat de R.K. missie daarbij aanvoerde tegen mijns vaders zoo
openlijken steun van de Herrnhuters was een zéér raak argument, een waartegen
eigenlijk, juist van een bijbelsch standpunt, niet veel viel in te brengen.
Het spreekt namelijk van-zelf, dat de Surinaamsche inboorlingen, de negers,
zoolang zij nog niet ‘bekeerd’ zijn, leven met zoovele vrouwen als zij verkiezen,
zonder dat zij, naar hunne heidensche gebruiken, daarin een ‘zonde’ zien. Eerst hun
overgang tot den christelijken godsdienst brengt mede, dat zij worden genoodzaakt
tot het wettige huwelijk met ééne vrouw.
En hier nu staat de gestrenge christelijke leer, met haren eisch van: géén
veelwijverij, in de praktijk tegenover een heel moeielijke questie.
De ‘leer’ en de christelijke barmhartigheid hebben hier een harden strijd met
elkander te voeren.
Immers, de Herrnhuters zeggen: ‘Wanneer wij van zulk een zich op later leeftijd
bekeerend neger eischen, dat hij slechts ééne vrouw bij zich houdt,
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die welke hij huwt voor de wet, wat moet er dan worden van de andere, die hij tot
zich nam vóór zijn bekeering, dus in onwetendheid zondigend; en wat van al de
kinderen in dezelfde onwetendheid bij die vrouwen door hem verwekt? Hebben wij
het recht, in naam van een God der Liefde, in naam van Christus, die de
barmhartigheid-zelve vertegenwoordigt, zóó wreed een eisch te stellen, die
ongelukkige vrouwen en kinderen, die er nu eenmaal zijn, te veroordeelen tot ellende
en broodeloosheid? Is dat niet de letter nemen in plaats van de bedoeling,
kwaad-stichten in plaats van het goede bevorderen?’
En zij hebben een middenweg gevonden, zij staan den ‘bekeerden’ neger toe,
behalve de ééne wettige echtgenoote, die hij zich kiest onder zijn vrouwen, óók de
andere bij zich in huis te behouden, en voor haar en hare gezinnen te blijven zorgen.
Natuurlijk is er geen sprake van nieuwe er bij nemen mogen, en natuurlijk wordt als
eisch gesteld, - maar een eisch die lang niet altijd wordt nagekomen, - géén
geslachtsomgang verder te houden met die bijvrouwen.
Neen, neen, zeggen de R.K. zendelingen, van hun standpunt. Dat is gehéél strijdig
met wat de Bijbel, met wat het Nieuwe Testament leert aangaande het christelijk
huwelijk. De Herrnhuter zendelingen kweeken door zulk een onwaardige zwakheid,
door zulk een onvergeeflijk toegeven aan slechte zinnelijke neigingen, openlijk de
onzedelijkheid der bevolking
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aan, bedekken die met een christelijk vernisje, waardoor het kwaad nog te
verderfelijker wordt.
En zij eischen: Eéne vrouw voortaan, en wegzending van de andere. Wie heeft gelijk?
Naar ‘de leer’ zijn de Roomsch-Katholieken in hun recht. Naar wat de
barmhartigheid van ons vordert, schijnt het mij-persoonlijk toe, dat de Herrnhuters
op een zuiverder standpunt staan, - al erken ik volkomen, dat zij inderdaad op die
wijze niet veel meer dan een schijn-zedelijkheid tot stand brengen, omdat het geen
betoog behoeft, hoe de meeste dier ‘bekeerde’ negers wel degelijk in
geslachts-gemeenschap blijven leven óók met de niet-wettige bij-vrouwen.
Hoe dat zij, het is een feit, dat de Roomsch Katholieke missie, bij monde van hare
partij in Nederland, mijn vader veel kwaad heeft gedaan, omdat zij hem stelselmatig
voorstelde als een bevorderaar van de onzedelijkheid dóór zijn aanmoedigen van de
Herrnhuter zending.
Mijn vader was ten slotte een doorn in haar oogen geworden, omdat hij, in plaats
van zich den nederigen dienaar te toonen van een R.-K. partij, aan welke hij immers
zijn benoeming had te danken, daar zij het rechterzijde-kabinet - dat hem had
aangesteld - had helpen tot stand brengen, in deze zijn eigen protestantsche
opvattingen getrouw bleef, en zich weigerachtig verklaarde de Roomschen naar de
oogen te zien.
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En de straf daarvoor bleef niet uit. - Er is zeker minstens evenveel door de R.-K.
missie in Paramaribo tegen mijn vader gewerkt in Holland, als door de Surinaamsche
Koloniale Staten, of door zijn liberale Nederlandsche mede-ambtenaren, wien het er
om te doen was in troebel water te visschen en op zijn plaats te gaan zitten.
Het vóóropgezette argument daarbij was er een, dat er inging: mijn vader handelde
niet ‘rechtzinnig’. Maar de achtergrond, de oorzaak van die boosaardigheid, was
geen andere dan de hierboven reeds door mij uiteengezette naijver van de
Roomsch-Katholieken op hunne Protestantsche mede-arbeiders in de zendingszaak,
- naijver op hun zieltjeswinnen. Indien ik hier dit alles zoo uitvoerig heb uiteengezet, het is juist om te doen
uitkomen, daar men mij zoo dikwijls van partijdigheid vóór de Roomschen
beschuldigt, hoe ik, in-zake politiek geknoei van de R.K. heeren, waarlijk genoeg
heb gezien om jegens hen alles behalve dankbare gevoelens te koesteren. En daarom
is het ook mijn strikt rechtvaardigheidsgevoel-alleen, dat mij de partij van de R.K.
kerk doet trekken, waar men haar aanvalt uit jaloezie op haar macht, uit onwetendheid
met het goede dat zij doet, uit kleinzielige boosheid omdat zij bloeit als een eenheid,
terwijl de Protestanten niets meer hebben dat hen onderling bijeenhoudt, en in
eindelooze verdeeldheid van ‘gelooven’ zichzelf zien ten onder gaan. Indien ik,
zooals de meeste menschen, partijdig ware
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uit wraakzucht, dan zou ik zeker - om al wat ik in Suriname ervan gezien heb, op
politiek gebied, - de Roomschen juist moeten haten en uitschelden. Daar ik echter
hoop ook te hunnen opzichte de onpartijdigheid te blijven betrachten, moet ik getuigen
dat zij als zendelingen, waar het opoffering en toewijding geldt, een voorbeeld geven
van geloofs-ijver, waarvoor men niet anders dan den grootsten eerbied kan hebben,
en dat hun kerkgenootschap is geschoeid op een zoo goed in elkaar gezet systeem,
dat het de eeuwen trotseert, terwijl het Protestantisme lang reeds in duigen viel en
zich nog alleen staande houdt, niet als een positief geloof, maar als een negatief te
keer gaan ‘tegen Rome’.
En hiermede neem ik afscheid van Suriname en van den tijd mijner ‘grootheid’ daar.
- Ik herhaal, wanneer ik nu, ‘met de ondervinding opgedaan in dit zeer leerzaam
leven’ - om met De Génestet te spreken - terugzie op dien tijd, dan komt het mij
voor, dat mijn vader in menig opzicht zich heel wat meer vrienden had kunnen èn
moeten maken - en ik met hem. Maar ook weet ik, dat hij te goeder trouw handelde
als een eerlijk Christen, als een onafhankelijk en rechtschapen bestuurder, wien het
te doen was om het heil der Kolonie, en niet om eigen eer of grootheid, maar om de
getrapte negerbevolking te helpen en haar rechtvaardig te behandelen. Toen zijn vertrek bekend was geworden, stroomden
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die negers bij duizenden en duizenden naar ‘de stad’ (Paramaribo), om hem nog eens
te zien en hem de hand tot afscheid te reiken. In dichte drommen stonden ze op het
Gouvernementsplein geschaard, en het was een aandoenlijk oogenblik, hen daar te
zien, waarachtig-aangedaan om het heengaan van dien eersten en eenigen voornamen
blanke, die zich niet aan zijn eigen-belang maar aan het hunne had laten gelegen
liggen. Wat mij betreft, - niettegenstaande ik zeer goed begreep dat wij voortaan finantiëel
een geheel andere toekomst te gemoet gingen (mijn vader was nog zoo ouderwetsch
op dit speciale punt, dat hij daarover nooit sprak met mij, ofschoon het toch mijn
toekomst in de éérste plaats gold; mijn broers waren beiden klaar als Mrs. in de
Rechten, en konden dus voor zich zelf zorgen), niettegenstaande het
weinig-aangename van de onzekerheid, waarin ik dus verkeerde, kan ik ronduit
verklaren, dat ik ons heengaan zegende, zegende als een uitredding uit een positie,
waarin ik zag dat mijn vader niet werd gewaardeerd en niet op zijn plaats was, en
die mij-zelve daardoor dagelijks zwaarder drukte en meer en meer antipathiek werd.
Misschien had ik ook heimwee. Ik herinner mij nog zoo goed, hoe ik die stille,
onbewegelijke palmen aan den waterkant haatte, positief haatte, om hun nimmer
zich bewegen; hoe ik er naar verlangde ééns nog den ijzel te zien op de boomen,
zooals ik dien had aanschouwd op den laatsten Januarimorgen vóór ons ver-
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trek, in wonderbaar geglinster; hoe ik mijn hart voelde samennijpen van een stillen
weemoed, als ik de W.-I. mail-booten zag afglijden van de rivier, naar de zee heen,
en dáárover naar 't verre vaderland, en hoe ik de orchideeën en de schelle
tropenbloemen minachtte, als ik terugdacht aan de bescheiden vergeetmijnietjes, de
wonderbare violen-gezichtjes en de blanke sneeuwklokjes van onzen heerlijken tuin
in mijn geboorte-stad; - bovenal, als de schemering inviel, ineens, plotseling, zonder
overgang van het licht, in enkele minuten volslagen duisternis, en altijd op éénzelfde
uur van zes, hoe ik dan wegkromp van een stil verlangen naar de lange,
langzaam-dalende zomer-avonden ginds, als het zoo heel vredig komt, het
nacht-worden, zoo héél voorzichtig komt aanzweven, en alles rondom dien laatsten
avond-vrede indrinkt, in een niet kunnen scheiden nog van den dag, van de zon.
In de tropen is alles zoo overweldigend, zoo groot, zoo te-veel; alles wat hier, in
Europa, lieflijk is en bescheiden van afmetingen.
De zon is er te fel; het groen is er te dicht; de regen slaat neer met te heftige kracht
en te zware droppelen; de bloemen hebben te schelle kleuren; de bosschen strengelen
zich te ondoordringbaar aaneen door woekerplanten. En de spinnen, de reusachtige,
huisspinnen, die de negers niet willen dooden uit een bijgeloovige vrees, en de
kikvorschen, ook alweer zoo reusachtig groot, die bij regen in de altijd openblijvende
huizen springen, en de gevaarlijke, met
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behaarde pooten afschuwelijk-uitziende boschspinnen (vooral in de tamarinden véél
voorkomend, zoodat wij er in den tijd van ons verblijf niet minder dan 23 in huis
hebben moeten verdelgen), volgens de negers koorts aanbrengend als zij steken,
maar ook buiten die eigenschap zoo afzichtelijk! En de kakkerlakken, en de vele,
vele ratten, en de ontelbare mieren, die plaag waarvoor je alles in water moet zetten,
je suiker, je melk, al je eetwaren!
En over dat alles heen de broeiende, vochtige, nooit ophoudende, afmattende
tropenhitte - waarvoor je nimmer, zooals in O.-Indië, verkoeling kunt gaan zoeken
in de bergen, - want die heeft de kolonie Suriname niet.
Om je heen, gonzend en stekend, en een voortdurenden strijd met je voerend, de
muskieten, wier talrijkheid in Paramaribo-zelf nog gering is vergeleken bij die in de
plantages.
Geen wandelingen bijna; alleen vlak om de stad enkele korte wegen, waarop je
weer moet omkeeren na een poosje; alles is er ingesloten door oerwouden.
Geen andere tochtjes dan naar de plantages, uiterst primitieve gebouwen, met
uiterst primitieve inrichtingen, en ook daar evenmin wandelingen, want zijook zijn
rondom door oerwouden ingesloten.
Alleen de rivieren, de Marowijne, de Commewijne, ga je met een boot op. Met
de Gouvernementsreizen van mijn vader ging ik natuurlijk ook mee. Dan zie je links
en rechts aan de oevers wouden, overal wouden,
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onbegaanbaar, onbetreden, en hier en daar een plantage, een kleine menschelijke
neerzetting, in ondoordringbaar, onafzienbaar groen.
En je denkt aan wat Suriname ééns geweest is - in den tijd van onzen bloei, - en
een ontzettend gevoel van weemoed om wat héén is, een angst ook om de toekomst,
een wanhopige vereenzaming, komt over je, een wonderbare vréémdheid van dat
land, dat niet is je eigen, van dien hemel, waaronder je niet werd geboren, van die
zwarte en bruine menschen, wier bloed niet je eigen is... een zich afvragen: Wat doen
we hier eigenlijk? - Met welk recht zijn we hier? - Waarom? - Waarom? - - - - O, dat bijwonen van die school-feesten, wanneer de Gouverneur en zijn gezelschap
op zoo'n verre nederzetting een bezoek aflegden aan de daar opgerichte ‘school’,
waar een donkerbruine of zwarte onderwijzer aan eenige even bruine en zwarte
negerkindertjes, met bloote voeten, in 'n enkel baadje, onderwijs gaf in allerlei verre,
boven hun bevatting gaande geleerdheid, welke ze later natuurlijk nimmer zullen
noodig hebben, als ze hun ‘grondje’ bebouwen en hun bananen planten. Met luider
stemme werd het dan aangeheven, ter eere van den vertegenwoordiger der Koningin,
het volkslied:
Wien Neerlandsch bloed door de aderen vloeit,
Van vreemde smetten vrij. -

En ik beet mij op de lippen om niet te lachen, -
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als het gezelschap er naar was om mee te doen, lachte ik ook wel eens openlijk, - bij
den aanblik van die luidkeels zingende ‘Nederlanders’, met niet één droppel wezenlijk
Neerlandsch bloed in de aderen, zuivere negers of vermenging van Indianen en Joden
en wat niet al, die daar, in onnoozel niet weten van hun zichzelf bespotten,
opdreunden:
Van vreemde smetten vrij!

Zeker, zeker, ik weet wel dat ook dit weer, dit lachen erom, alles behalve ‘verstandig’
was van mij, als Gouverneursdochter; ik zou het nu misschien ook niet meer laten
merken, hoe gek ik 't vond, maar toen was ik nog dom genoeg om iedereen, die bij
zulke gelegenheden bij ons was en onze gastvrijheid genoot, te vertrouwen. Sinds
heeft het leven mij wijzer gemaakt, en kan ik-ook een uitgestreken gezicht zetten bij
zulke ‘officiëele’ gelegenheden, als het noodig is, al walg ik nog altijd inwendig van
al die nonsensdingen en al die aanstellerij, waarvan niemand iets méént.
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V. Berlijn.
- - - Ik ben blij dat ik thans tot dit tijdstip in mijn leven ben genaderd; blij, omdat 't
geen ik verder heb te vertellen in hoofdzaak geldt mijn eigen zelfstandig-ik - niet
meer mijn vader, of wien ook, van mijn familie; - opzettelijk toch laat ik die er zooveel
mogelijk buiten. Het stuit mij altijd tegen de borst wanneer menschen - vrouwen
vooral zijn in dit opzicht dikwijls zoo indiscreet - in hun eigen levensgeschiedenis
allerlei klachten invlechten over hetgeen hunne ouders hun te kort deden, allerlei
‘onthullingen’ over onderlinge familie-twisten en onaangenaamheden. - Daarom
wensch ik dan ook over alles wat er toe geleid heeft mijn vader zijn eens groot fortuin
totaal te doen verliezen hier niet in nabetrachtingen, noch verzuchtingen te treden;
- al ben ik zeker van zijn drie kinderen de meest-gerechtigde daartoe, omdat, op het
tijdstip waarvan ik nu spreek,
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- namelijk ons vertrek uit Suriname, - mijn beide broers klaar waren als Mrs in de
Rechten, en dus, dank zij die zeer-degelijke en standesgemässe opvoeding, zich het
noodige konden verschaffen om op aangename wijze hun brood verdienen. Het
rechterzijde-ministerie - waarschijnlijk uit eenig schuldgevoel - bleef daarenboven
niet in gebreke hen behulpzaam te zijn, althans den jongsten hunner, door hem
terstond te benoemen aan het ministerie van Koloniën. Ik meen zelfs dat die, volgens
sommigen, partijdige benoeming nog een interpellatie in de Tweede Kamer tengevolge
had, maar in elk geval, mijn broer wàs er daardoor, had een betrekking, had den voet
in den stijgbeugel, en bekleedt dan ook nu een zeer goede positie in de rechterlijke
macht. Ook den ouderen - eerst advocaat, toen eenigen tijd in Transvaal - viel ten
slotte, onder het ministerie Kuyper, evenzeer een zeer goede betrekking ten deel, die
hij zeer zeker aan zijn naam: De-Savornin-Lohman had te danken, maar die men
hem niet had kunnen geven, evenmin als men den jongere indertijd had kunnen
benoemen, hadde hij geen behoorlijke opleiding aan de academie gehad. In die dagen is mij dan ook het groote onrecht, dat men de meisjes aandoet, als
men haar de opvoeding weigert, die men aan de zoons ten koste legt, zoo bitter, bitter
duidelijk geworden. Als kind, als jong meisje, had ik steeds gereikhalsd naar
‘examen-mogendoen’, naar ‘mogen-studeeren’ bij wijze van genot-
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middel, omdat dit mij, met een helder hoofd en goede hersenen, zooveel interessanter
leek dan altijd thuiszitten: nu echter leerde ik ondervinden, dat mijn vader mij een
wezenlijk onrecht had aangedaan, door mij toen, terwijl hij wist dat zijn fortuin al
wankel stond, een studie, een opleiding te weigeren, waarvan ik thans zoo heel-goed
partij had kunnen trekken. Hij-zelf ook ondervond dat thans tot zijn eigen gróót verdriet, - zag te laat zijn
fout in. Hij had zich namelijk in het hoofd gesteld, dat ik bij de Herrnhuter
onderwijsinrichtingen, hierboven door mij beschreven, en welke grootendeels bestaan
in gestichten gevestigd in de bakermat der gemeente, in Herrnhut, in Niesky, enz.
wel ergens een of andere positie zou vinden. Men bracht hem echter spoedig aan het
verstand, dat ook in Duitschland geëxamineerde onderwijzeressen worden geeischt.
En hiermede verviel zijn hoop mij daar achter te laten.
Wat mij persoonlijk betreft, zoo eigenaardig ouderwetsch was nog mijn vader in
die dagen, dat hij zich tegen mij nimmer vóóraf had uitgelaten over zijn plannen in
dit bijzondere opzicht. Ik slaakte een zucht van verlichting toen ik, dóór de mislukking
ervan, gelijktijdig vernam wat mij boven het hoofd had gehangen: een verkwijnen
van mijn heele jonge leven in dat afgelegen Silesische dorpje, onder die eigenaardige
gemeente. - - Als men jong is heeft men moed en kracht in zich; - ik ten minste wilde
liever den kamp met het leven opnemen, dan er
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mij voor laten wegstoppen in die Herrnhuter inrichtingen.
Maar o, de ondervindingen, de bittere, bittere ondervindingen nu, van het adellijke
meisje, van de armgeworden freule, onder 'n rijke familie en kennissenkring! - Zal
ik u de welwillende raden opnoemen, die ik bij deze gelegenheid kreeg? Deze wist
van 'n dergelijk geval, een dochter van 'n arm-geworden vriendin, die op goed geluk
naar Parijs was gegaan, en daar, o onverhoopte zegen, al ‘heel gauw was getrouwd’.
Hoe, met wien, of ze gelukkig was geworden - - dat alles deed er niet toe. Ze was
immers ‘bezorgd’. De ‘familie’ had geen last meer van haar. - Gene kwam met het
mij trouwens o zoo dikwijls aanbevolen plan: Wordt toch verpleegster - dat is een
baantje, waarin je zoo gauw vooruit komt, want er is daarvoor zooveel navraag naar
meisjes uit den beschaafden stand, omdat er zooveel meiden, uit zucht juffrouw te
worden, bij het vak van ziekenverpleging gaan. Men vergete niet dat ik hier spreek
van een vijftien jaar geleden, toen het vrije-verpleegster-worden pas in de mode
kwam. Alweder, naar roeping, naar aanleg tot het zelfopofferende van juist dat beroep
werd niet gevraagd, alleen maar gelet op de fatsoenlijkheid van dit toevluchtsoord
voor een ‘freule’. - Men ging zelfs zoover mij op zeker speciaal diaconessen-huis
attent te maken, waar in dien tijd onder de zusters de dienstboden-stand zoo
overheerschte, dat een freule er bepaald terstond zou opklimmen
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tot hoogen rang, ongeacht hare bekwaamheden.
Zeker, mijn vader-zelf had ook graag genoeg gezien dat ik dien kant ware
uitgegaan, maar hij-ook dacht er over als ik-zelve, die hem antwoordde: ‘Ik zou dat
beroep alleen kunnen kiezen uit liefde-drang, nimmers uit geldnood; en ik deins terug
voor die opperste menschenliefde, die je m.i. alleen bevrediging doet vinden in zulk
een leven.’ - Het speet hem, maar hij gaf mij gelijk. Wij waren middelerwijl, na een heel kort verblijf in Nederland, na een insgelijks
kort verblijf te Niesky en te Herrnhut, om de hierboven aangegeven redenen,
voorloopig samen in Berlijn gaan wonen. Daar heb ik - ik schaam mij niet het te
zeggen - meer dan eenmaal honger geleden. En ik zal u vertellen, menschen die nooit
rijk waart, maar ook nooit een groot fortuin hebt verloren, die altijd zijt opgegroeid
in een bescheiden middelklasse, hoè dat kwam. Gij kunt u niet voorstellen wat het
is, zich op eens van een leven van luxe en van geld-om-handen-hebben te zien
overgeplaatst in een van op elk dubbeltje te moeten passen. Zulke menschen als ik,
als mijn vader in nog veel sterkere mate, omdat hij zooveel ouder al was dan ik, dus
zooveel langer nog had geleefd op onbekrompen wijze, kunnen zich niet voegen,
met den besten wil ter wereld niet, naar de heel-bescheiden gewoonten van een
middelklasse-kleine-beurs. Zij gaan wonen in een voornaam hotel, uit vrees voor
minder zindelijke kamers; zij zoeken zich een goede buurt
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uit, uit vrees in aanraking te komen met het plebs; zij eten liever niet genoeg, dan
minder-versch vleesch of sterke boter. En zoo meer. Zoo koos ook mijn vader zich
een hotel - en later een pension - waar de inwoners tot de héél-deftige duitschers
behoorden, maar waar wij letterlijk niet genoeg te eten kregen; terwijl ik, wetend
hoe bescheiden mijns vaders beurs was, maar jong en van goeden eetlust in die dagen,
hem niet wilde laten bemerken, dat ik letterlijk honger had. Vooral vóór wij ons
pensionleven begonnen, toen wij ons ontbijt in een groot café, waar mijn vader des
ochtends de couranten las, gebruikten, en 's middags ons vergenoegden met een o
zoo bescheiden ‘Mittag-brot’, heb ik menigmaal des avonds met wezenlijken honger
naar al die meer en minder mooie restaurants gezien, waar de altijd-etende duitschers
bier en Abendessen gebruiken, meestal buiten, ten aanschouwe van iedereen. - Nog
eens, menschen die altijd van jongs af in zeer bescheiden middelmaatomstandigheden
verkeerden, die daarin zijn opgevoed, en dikwijls van hun jeugd af hebben leeren
woekeren met elk dubbeltje, zij kunnen zich, daarvan ben ik overtuigd, niet voorstellen
de omstandigheden en de behoeften, waarin zij die van huis uit tot de zeer welgestelde
klasse behooren, zijn verstrikt als het ware, zonder hun eigen wil of zin. - Als wij in
een heel goedkoop pensionnetje, ergens in 't Oosten of Noorden van Berlijn, hadden
gewoond, als wij ons hadden kunnen wennen aan de zeer slecht toebereide
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spijzen, met twijfelachtige boter en dito sauzen klaargemaakt, die men daar krijgt,
dan zeker hadden we minder geld uitgegeven, dan zooals we nu leefden, later in de
Wilhelmstrasse en eerst in een hotel Unter den Linden. - Maar - - geen van beiden
konden we dat. Ik heb later - omdat ik zoo heel veel jonger was dan mijn vader, veel geléérd in dat opzicht, ofschoon het waar blijft wat een lieve oude Silezische
vriendin, over wie ik later nog zal vertellen, eens tot mij zeide: ‘Uw
rijkelui's-kind-opvoeding zal u steeds beletten waarachtig-zuinig te wezen, al wilt
ge ook nog zoo graag’. - Maar mijn vader, op zijn leeftijd, kon zich in het geheel
niet voegen naar zulke nieuwe omstandigheden. Dientengevolge gaven wij véél geld
uit, en hadden er weinig voor. Een heel slecht kamertje ieder, op de bovenste
verdieping, maar in een duur, eerste-rangs hotel, - alleen 's middags eten, en voor de
zuinigheid 's avonds niets, - en alles naar diezelfde verhouding. Menschen die het
b.v. met mindere soorten taartjes en chocolade voor lief nemen, krijgen deze in zulke
groote steden bij honderden confiseurs voor de helft van 't geld dat een mode-confiseur
vraagt - omdat diens winkel is de verzamelplaats der elite. Maar mij-ook smaakten
de lekkernijen niet in zulke mindere gelegenheden, en de paar keeren dat mijn vader
mij wel-eens tracteerde was het dus bij Kranzler, waar je een heelklein en
niet-voedend fijnigheidje driemaal zoo duur betaalt als elders. - Voor menschen die,
zooals de
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groote meerderheid die daar komt, goed en lekker gegeten hebben, is dat ook juist
wat zij noodig hebben, zoo'n mondje-vol, maar ik, met m'n hongerige maag, had den
heelen voorraad van heerlijkheden best aangekund - maar had slechts het toekijken.
- - En toch, meen niet, dat ik niet genóót in Berlijn. - Als men jong is, ziet men de
zorg nog zoo niet als later, - - de zwarte, dreigende zorg. - Al dien tijd zon ik ook
wel, tusschen door, op een ‘betrekking’, op een middel om later in eigen onderhoud
te voorzien, deed er ook moeite genoeg voor (en wat niet al baantjes, speculaties van
den rijkdom op de fatsoenlijke armoede, zijn me toen niet aangeboden, die ik gelukkig
kon afwijzen, omdat ik Gode zij dank zóó arm nog niet was, dat ik mij moest laten
exploiteeren), maar, te midden van dat alles, genoot ik toch intens van het heerlijke
grootestadsleven, van al het interessante dat Berlijn biedt, van de musea, de paleizen,
van Potsdam, van de theaters, waarheen mijn vader mij na mijn moeders dood thans
vergunde te gaan, van den Tiergarten, van zooveel, zooveel.
En, in dien tijd ook, ontwikkelde zich voor het eerst in mijn gedachtengang het
ontwerp van ‘Vragensmoede’, nog niet als de roman die het later is geworden, maar
als een openbaring in mij zelve van mijn veranderend geloofsleven, een openbaring
waaraan ik wenschte en begeerde uiting te geven in een boek - hoe en wanneer wist
ik zelve niet; - maar
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in die dagen, als ik alleen door Berlijns straten dwaalde, nog dikwijls een straatje
omloopend na mijn schrijflessen, dan nam ik mij vast en stellig voor, dat ik eenmaal
dat boek, die openbaring van mijn eigen zielsleven zou schrijven.
Ik spreek van mijn familie, van mijn kennissen, van mijn bittere of aangename
ervaringen uit dit veelbewogen tijdperk van mijn leven opzettelijk steeds in
collectieven zin, zonder personen te noemen. Zij, die goed voor me geweest zijn, die
me getoond hebben dat er óók zijn, die trouw blijven in leed zoowel als in vreugde,
in tegenspoed zoowel als in voorspoed, weten voor zich zelf hoe ik hun niets heb te
verwijten, alleen heb te danken; de anderen, de groote hoop, die zich liet kennen van
de gewone menschelijke zijde in zulke gevallen, namelijk van een zeer minne en
zeer laffe, ik ga hun stilzwijgend voorbij zonder hatelijke toespelingen te maken;
alles welbeschouwd moet ik hun óók misschien dankbaar zijn zelfs - omdat ze mij
dóór hun gedrag leerden kennen de wereld en de menschen....
Want, er is geen beter middel om ervaring en menschenkennis op te doen dan van
rijkdom te vervallen tot fatsoenlijke armoede. - Zooals ik hierboven reeds vertelde,
merkwaardig b.v. is de hebzucht, die rijke menschen bij zulke gelegenheden aan den
dag leggen, om te zien hoeveel ze voor hun eigen toch reeds zoo goed gevulde beurs
nog kunnen profiteeren

Anna de Savornin Lohman, Herinneringen

153
ten eigen voordeele en ten bate van hun ongelukkig slachtoffer. Onze relaties, onze
stand waren oorzaak dat mij uit eigen kringen enkele aanbiedingen werden gedaan,
die werkelijk in dat opzicht treffende staaltjes leveren.
Een schatrijke douairière b.v., met één dochter, had een ‘prachtige’ aanbieding
voor mij: de bewuste dochter, die natuurlijk, volgens haar zeggen, ‘allerliefst’ was,
een ware engel, alleen maar nogal doof, den geheelen dag door tot gezelschap te
strekken; met haar paardrijden, met haar musiceeren, met haar alle mogelijke theaters
bezoeken, met haar reizen, in één woord uiterlijk als haar ‘zuster’ optreden in haren
zeer grooten en zeer aanzienlijken kennissenkring. - Op de vraag, aan de
tusschenpersoon die de onderhandelingen voerde, welke finantiëele vergoeding zij
zich voorstelde mij toe te kennen voor een leven, dat op die wijze aan mijn toilet en
speldegeld buitengewoon hooge eischen zou stellen, - immers de nadruk werd er
opgelegd, dat zij in de allereerste kringen verkeerde, véél reisde, veel uitging, en dat
voor haar gezelligheid ik geheel en al als de gelijke der dochter des huizes moest
optreden, kwam het teekenend antwoord: ‘Natuurlijk niets. - Ik kreeg toch immers
kost en inwoning; was dat niet voldoende.. -?’
Een andere hebzuchtige dame maakte het nog fraaier. Zij stelde mijn vader voor
dat ik ergens ver-weg bij hare meer dan tachtigjarige moeder als ‘gezelschaps-
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dame’ zou optreden; - een ‘beetje’ verpleging was óók wel noodig, want de oude
dame was 'n ‘beetje’ hulpbehoevend; -.. óók voor niets, zelfs geen reisvergoeding!
Gräfin Schimmelmann, eene in duitsch-christelijke kringen zeer bekende figuur,
met wie wij in Berlijn samen woonden in één pension, sloeg mijn vader voor mij
met haar naar het eiland Rügen te laten gaan, waar zij voornemens was onder de
visschers een zending te beginnen. Alles wat hij en ik echter zagen van deze
eigenaardige ex-hofdame der overleden keizerin Augusta, de vrouw van Keizer
Wilhelm I, was van dien aard, dat wij weldra meer dan genoeg van haar kregen en
beleefdelijk afzagen van het voorrecht van haren omgang. In den beginne maakte
zij, eene nog statige en knappe vrouw, ondanks haar te groote zwaarte en wat
verwaarloosde kleeding, een lang niet ongunstigen indruk. Ik zie haar nog
binnenruischen bij het Kerstfeest, dat in het pension gezamenlijk en op godsdienstige
wijze werd gevierd, - te laat. - Later heb ik gezien, dat zij altijd te laat was, opzettelijk
of uit onnadenkendheid, al naar 't haar in den zin kwam. Aan haar hand hield ze twee
kleine jongens in matrozenpakjes, die zij had ‘aangenomen’, arme visscherskinderen,
met wie zij zoo wonderlijk omsprong, dat het geheele pension zich, met recht, aan
de verwaarloozing der ongelukkige schepselen ergerde. Als ze namelijk uit was - en
ze ging zoowat den heelen dag uit, - om zelve te preeken,
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of te zitten onder het gehoor van bekende predikanten, of ook om bezoeken af te
leggen, - dan bleven die zesjarige jongetjes moederziel alleen op hunne kamer, zonder
opzicht, zonder eten, zonder speelgoed, zonder bezigheid; - waarvan natuurlijk het
direct gevolg was, dat zij weldra strekten tot schrik van het geheele huis, daar zij
zich amuseerden met electrische schellen afbreken, schoenen verstoppen, hunne
zakdoekjes ‘uitwasschen’ en héél véél leelijker kattekwaad óók. - Kwam hun
beschermster dan 's avonds thuis, dan werd er overhaast gegeten. Zij had natuurlijk
onderweg ook wel iets gebruikt, maar die twee kleine jongetjes, die op dat uur al
lang in bed hadden moeten liggen, waren dan volslagen over hun eetlust èn over hun
slaap heen en dienden zichzelf, en iedereen die hen in de eetzaal zag omhangen, tot
overlast. - Met lang blond haar en fijne matrozen-pakjes, als rijke-lui's-kindertjes
waren zij gekleed, maar de Gräfin had geen verstand of zin voor het onderhoud van
deze luxe, zoodat zij met hun eigen kleine vingertjes hun haardos bezorgden, weldra
boven hunne lage schoentjes groote gaten in de kousen hadden en een kleerborstel
blijkbaar slechts nu en dan bij hooge uitzondering over hun broekjes ging.
In dien winter brak er in Berlijn een ernstige werkstaking uit, die de Gräfin op den
inval bracht met hare ‘jongens’ in een rijtuig rond te rijden in de meest oproerige
buurten, en hen aan te moedigen het volk toe te spreken ‘over Jezus’ - hetgeen, vol-
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gens haar zeggen, héél veel indruk maakte op de oproerigen. - Over het algemeen
richtte ze de kereltjes af op het doen van lange gebeden hardop, het redeneeren over
‘den Heiland’, enz. enz. - Daarbij leerden ze, gelijk ik zeide, niets, en verveelden
zich gruwelijk thuis, zoodat de oogenblikken waarop de Gräfin hen medenam om in
lokalen voor anderen, ‘op te treden’ voor hen ware uitspanningen werden. - Bij een
van die gelegenheden deed ze ook een ‘bekeerden’ neger op, dien ze aanstelde om
voor hare rekening met de twee jongens te wandelen; nadat hij hen echter bij een
van de eerste gelegenheden al onder een rijtuig had laten komen, zoodat de kleine
Otto met een verbonden hoofd door een politie-agent werd thuisgebracht, werd deze
zwarte mannelijke kindermeid maar weer afgeschaft. - - Ook een Chinees had zij,
volgens haar zeggen, ‘bekeerd’, in een grooten theewinkel in de Leipzigerstrasse,
waarheen ze mij op zekeren dag meevoerde, om er getuige te zijn van de zeer
stichtelijke gesprekken die zij beiden te zamen voerden, maar ik ben zoo vrij te
gelooven, dat de protectie, die de slimme Chinees, dank zij zijn ‘bekeering’, van heel
het christelijke high life in Berlijn genoot, niet vreemd zal zijn geweest aan zijn
christelijke en vrome stemming. Een mijner laatste uitgangen met haar was om ‘inkoopen te doen’ voor haar verblijf
op Rügen. Zij had een eetservies noodig - zeide zij - en verdween tot dat doel in een
aardewerkkelder, waar zij zich 6
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kommen van 6 à 8 ct. aanschafte, mij, tot mijn stomme verbazing, meedeelende, dat
zij, van wege de ‘eenvoudigheid’,dáárin aardappelen, groente, enz. dacht op te
disschen; dat was zoo veel minder kostbaar dan groente-schalen enz. - Ook legde zij
mij bij die gelegenheid uit, dat ze geen tafellaken dacht te gebruiken. ‘Je kon best
aan 'n hoek van de tafel eten op een zeiltje.’ En deze zelfde vrouw huurde een week of wat later maand-equipage, met een
eigen livrei-knecht op den bok naast den koetsier, gooide het geld, als het haar zoo
in den zin kwam, met schatten weg. - - ‘Men’ zeide van haar dat ze 'n morfiniste
was, maar... ‘men’ zegt zooveel. Zeker is, dat hare broeders, die haar eenige jaren
later in een krankzinnigengesticht trachtten te stoppen, daarin niet slaagden, omdat
zij haar goed recht op vrijheid heeft weten aan te toonen. Ook geloof ik geenszins,
dat hare ‘bekeering’ aanstellerig of onecht was. Zij had als jong meisje, aan het hof
van Keizerin Augusta, heel veel genoten, heel veel meegemaakt. - Onze
Koningin-moeder Emma had ze er als jong meisje heel goed gekend, en ze vertelde
me, hoe de hofdames bevel kregen, wanneer de Waldecksche prinsesjes kwamen,
zich heel eenvoudig te kleeden, opdat zij er niet kostbaarder of moderner zouden
uitzien dan deze, die het heel bescheiden moesten overleggen. - - - Daarop had haar
‘bekeering’ een waren storm verwekt bij hare zeer invloedrijke en zeer voorname
verwanten. Zij
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had dientengevolge haar ontslag genomen als hofdame, had zich dan in Rügen, dan
elders aan inwendige zending gewijd, kwam nu, na jaren, terug in Berlijn, als een
vlinder aangetrokken tot het licht, zocht er hare oude voorname relaties weêr op,
werd door sommigen met den nek aangezien, door anderen met ware bewondering
ontvangen, en bewoog zich door dat alles zoo'n beetje als een schip zonder stuur, maar was, geloof ik, meer ijdel dan onoprecht.
Voor ik van haar afscheid neem in deze dagboekbladen moet ik nog even vertellen
van een avondje, dat zij haar Berlijnsche vrienden en vriendinnen aanbood, in de
gezelschaps-zaal van ons pension, en dat voor mij, wegens de bekende en voorname
menschen die je er zag, zooals o.a. eene zuster van Bismarck, heel interessant zou
zijn geweest, als ik mij niet vooraf om harentwille doodmoe had moeten maken. Ze kwam namelijk om 5 uur ('t feest zou om 7 uur een aanvang nemen) thuis, na den
geheelen dag afwezig te zijn geweest, en vroeg mij als de gewoonste zaak ter wereld
of ik niet zoo vriendelijk zou willen zijn een en ander voor de ontvangst te bestellen,
want.... zoo bleek het - ze had voor niets gezorgd, niets besteld. Ik begon met mij te
begeven naar de keuken van het pension, dat stond onder leiding eener duitsche
douairière, wier nichtjes, zelve heel rijk, en daar den winter steeds doorbrengend,
haar op dat oogenblik gezelschap hielden; maar ik stuitte op de vijandschap van dat
vereenigde dames-personeel tegen de
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Gräfin, wier hierboven beschreven eigenaardigheden haar gehaat maakten bij haar
omgeving, terwijl thans bovendien het misdadig feit, dat zij niet genoodigd waren
en ik wel, haar volkomen ongenegen maakte tot welke inschikkelijkheid ook. Onmogelijk nu nog iets in orde te maken, luidde het bescheid. - Ja, als ‘Frau Gräfin’
(zoo heette zij, door haar rang van Stifts-dame, ofschoon ongetrouwd,) bijtijds had
opgenoemd wat er wezen moest, dan had men haar kunnen helpen, maar nu onmogelijk! Met ware Schadenfreude zag men mij met die boodschap vertrekken. Nu is een duitsche ‘avond’, in een Grossstadt als Berlijn, wel vóór elkaar te krijgen,
al is het dan ook wat laat, maar ik ontken toch niet, dat ik er trotsch op ben dit zaakje
in twee uren tijds zoo netjes te hebben klaar gespeeld, dat er om 7 uur thee gereed
stond met theegebak, en daarna het onvermijdelijke avondbrood met ‘kalter
Aufschnitt’ etc., behoorlijk werd rondgediend, zoodat geen der gasten bemerkt heeft,
hoe eerst op het laatste oogenblik alles werd aangedragen. Onnoodig echter te zeggen
welk een heen en weer vliegen door de Leipziger en Friedrichstrasse, van
comestibles-winkel naar confiseur, etc. etc., mij dat kostte, zoodat ik nauwelijks den
tijd had zelf bijtijds in de kleeren te schieten. - 'n Andere komische herinnering uit dat zelfde pension-leven is die aan een duitschen
Predigt-ambtscandidaat, die goedvond zijn waterachtige blauwe
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oogen welgevallig op mij te laten rusten, en mij hart en hand aan te bieden. - Hier
zij tusschen haakjes gezegd, dat ik het liefde-chapiter niet anders aanroeren zal, dan
waar het episoden als deze geldt, want het spreekt van zelf dat een waarachtige,
innige liefde voor de beide betrokkenen een te ernstige zaak is, dan dat ik daarover
hier onthullingen zou willen of mogen doen. Dat onderwerp behoort tot die dingen
waarover men niet kan spreken in het openbaar omdat het twee geldt, mij en een
ander.
Mijn Predigt-ambts-candidaat echter zal deze regelen wel nooit onder de oogen
krijgen, en geschiedt dat, dan nog voel ik mij tegenover hem verantwoord, - van
wege zijn onhebbelijk volhouden, waardoor het komische op het laatst ontaardde in
voor mij pijnlijk geworden ernst.
Bij gelegenheid van datzelfde Kerstfeest, waarop we ook Gräfin Schimmelmann
voor 't eerst leerden kennen en dat uitteraard eene algemeene verbroedering stichtte
tusschen de zeer uiteenloopende bewoners van het heel groote huis, stelde hij zich
aan mijn vader voor, verzocht dezen hem met mij in kennis te willen brengen, en
onderhield ons tot mijn groote verveling een geruim deel van den avond. - Dat was
de aanvang van een intimiteit, die mij welhaast hinderlijk werd, zonder dat mijn
vader er nog aandacht aan schonk, totdat deze zich op zekeren dag liet ontvallen,
hoe hij van plan was den daarop volgenden Zondag naar de Herrnhuter kerk te gaan.
Niet
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weinig verwonderd keek hij den volgenden dag toen hij den Predigt-amts-candidaat
eveneens zag binnentreden, zich zag neervleien in onze bank, - waaruit een samen
naar huis gaan volgde.
Toevallig was het nog al een mooie preek, waarin iets voorkwam van een gewonde
duif - ik herinner mij nu niet meer precies wat eigenlijk - maar op dat oogenblik trof
mij de vergelijking als waar en mooi, en daarover wijdde ik onder het samen
huiswaarts wandelen nog al uit, ten einde de stilzwijgendheid van mijn vader te
vergoelijken. - Want mijn vader was stil, uit zijn humeur, door dat opvallend ons
naloopen in een kerk, waarin hij nooit kwam, hij, het luthersch domineetje-in-spe. Zóó was geheel mijn vaders karakter; onergdenkend gaf hij soms zelf aanleiding tot
iets wat hem dan later naïef verbaasde. Immers, toen hij, zoodra wij alleen waren,
tegen mij zijn ergernis lucht gaf over dien opdringerigen vent, die dicht naast mij in
de bank ging zitten, terwijl er overal elders ook plaats was, kon ik niet nalaten hem
onder het oog te brengen, dat hij toch zelf den man steeds met de meest-voorkomende
welwillendheid had bejegend, zoodat het dezen ten slotte niet héél kwalijk was te
nemen, indien hij die vriendelijkheid gunstiger voor zich uitlegde dan de wezenlijke
bedoeling was. Mijn vader was iemand, wien het zoo absoluut nooit in de gedachten
kwam voor zijn dochter te azen op huwelijkscandidaten, dat hij mij met plotselinge,
wezenlijk komieke verbazing
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aanstaarde bij het denkbeeld van den water-blauwoogigen dominee als mogelijken
schoonzoon.
Hij trok zich nu verder terug, koeltjes, maar 't baatte niet. - Nog dienzelfden middag
reeds herhaalde zich het gebeurde. Wij gingen nl. naar een andere kerk, waar
lithurgische dienst was, en ziet, weder treedt vriend dominee M., die ons vermoedelijk
had hespionneerd, binnen, weder zet hij zich neer in precies mijn bank, en nu maakt
hij het nog erger door mij te dwingen met hem in één gezangboek te kijken. Immers,
ik hield het mijne in de hand, om de gezangen te volgen, en terwijl de dienst reeds
begon, boog hij zich brutaal naar me over, vroeg of hij mocht mee-kijken. - Ik kon
niet anders dan toestemmend knikken, schoot toch tegelijk inwendig in den lach,
omdat het gezicht van mijn vader de uitdrukking aannam van onweer. De
thuiswandeling, waarbij hij zich weer aansloot, was benauwend van stijfheid. - In
die zelfde week waren we, mijn vader en ik, 's avonds alleen in den dames-salon,
zooals wel meer gebeurde, wanneer we daar, wat later dan de duitschers hun
vier-uur-koffie drinken, onze afternoonthee gebruikten. - Na een oogenblik stond
mijn vader op, en ging in den tegenover liggenden heerensalon een sigaar rooken.
Ik bleef alleen, maar niet lang. Dominee was namelijk óók in den heeren-salon, en
nauwelijks had hij mijn vader daar zien binnenkomen, of hij er uit, en naar mij toe.
Ik zat op de ronde canapé, in 't midden van den salon, rustig te
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lezen, toen hij ineens vlak naast mij neerplofte, dicht nevens me: ‘Gnädiges Fraulein,
ich’.... Maar tegelijk ging de deur alweer open. Mijn vader, die zijn plan had doorzien,
stond woedend op den drempel: ‘Anna, ga mee naar boven, dadelijk’. Den candidaat,
die lief-groetend opsprong, zag hij heelemaal niet meer aan. - Nu zal 't toch wel uit zijn, - dachten we beiden hardop, toen we op onze kamers
waren; maar de candidaat had een volhoudend karakter. Een half uur later werd er
door den pension-groom een groote brief boven gebracht, aan mijn adres. - Onnoodig
te zeggen dat hij was van mijn dominee. Met grooten woordenvloed bracht hij mij
in herinnering ‘die heerlijke ochtendwandeling samen uit de Herrnhuterkerk’ en hoe
ik die preek met de gewonde-duif-vergelijking zoo had geroemd. Welnu, die gewonde
duif was hij. En hij had zich gedroomd aan mijn boezem te zullen kunnen vluchten,
bij mij beveiliging te zullen vinden voortaan voor 's werelds leed - net als de duif.
In dien gezwollen toon ging de vergelijking tusschen hem zelf en de bewuste preek
vóórt. - - ‘En nu stootte ik hem van mij - - - Waarom? - Wat had hij misdaan....?’
Ik heb 'n dolle pret gehad over de ‘duif’,... maar mijn vader heeft hem doen weten,
dat er aan mijn ‘boezem’ geen toevluchtsoord was voor hem. - - Toen vond hij goed
voortaan overal waar wij hem ontmoetten smachtende, verwijtende blikken op mij
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te vestigen, als ik in de eetzaal kwam des ochtends, des avonds bij de gezamenlijke
godsdienstoefeningen; maar 't opvallendst vooral was zijn houding op de trap als wij
na afloop van die gezamenlijke godsdienstoefeningen naar boven gingen. Dan zorgde
hij grif vóór ons uit de ‘Andachtsaal’ te zijn, posteerde zich op onzen weg, waar we
voorbij moesten, aan het begin van de trap, lei de hand, met brekende, hemelwaarts
geslagen oogen op zijn hart, en zag mij zóó aan. Zoo lang hij op die wijze mij, en
het heele pension met mij, amuseerde met zijn gebroken hart, vond ik hem alleen
komiek, maar toen hij zijn vervolging ook op straat voortzette, toen ik nergens meer
kon komen of ik zag hem op mijn weg, als ik naar mijn schrijflessen ging, als ik er
weer uit kwam, dan hier plotseling opdagen, dan daar, zoodat ik er ten slotte de
voorkeur aan gaf mij door mijn vader te laten brengen en afhalen, toen werd het
grapje een beetje benauwend van langen duur, en was ik blij dat onze afreis er een
eind aan maakte...
.... Mijn innerlijk voedde zich in dien tijd, waarvan ik nu spreek, met een lectuur, die
een onbeschrijflijk machtigen indruk op mij te weeg bracht; ik bedoel Ibsen.
Ik kan zeggen, dat de Noorsche schrijver Kielland, met zijn veel minder bekende
romans Schnee en Arbeiter, Ibsen met zijn wereldberoemde drama's: der Volksfeind,
die Wildente, Gespenster, Stützen der
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Gesellschaft, mij een geheel nieuwen kijk op, een geheel nieuwe openbaring van de
maatschappij hebben gegeven, een geestelijk voedsel, waarop ik heb geteerd als op
een inwendig bezit, jaren en jaren lang.
Ik ben altijd, zoo lang als ik mij kan herinneren, een hartstochtelijke
boeken-verslindster geweest. Als klein-meisje kreeg ik standjes van mijn vader,
omdat ik de dure kinderboeken, die hij voor mij kocht, in een uur tijds had uitgelezen,
en dan ook zoo grondig, dat ik ze, dank zij mijn sterk geheugen, door en door kende,
en dus niet meer na een tijdje opnieuw ter hand nam; later werd de zeer wel voorziene
leesportefeuille in onze woonplaats mijn toevlucht, waarop ik elken Woensdag en
Zaterdag, als zij werd geruild, ‘aanviel’ om er rijp en groen in te doorsnuffelen,
zoowel de verhalen uit Eigen Haard of Europa of Nederland, als de Gids-artikelen
en die uit den Tijdspiegel, van geleerden en degelijken aard. - Over alles wat indruk
op mij maakte praatte ik veel met mijn vader, of ik hoorde hem erover spreken met
een veel ouderen broer of met anderen; in het bijzonder het vraagstuk van spiritisme,
en een geheele daarover bestaande lectuur, werd ten onzen huize dikwijls in mijn
tegenwoordigheid behandeld, en ik zat dan toe te luisteren met een kloppend hart en
stillen angst, maar tegelijkertijd óók met 'n grooten drang in me naar weten, naar
ontdekken de wáárheid in die geheimzinnige dingen. Wat eenige jaren later de Kloos-Verwey-Van
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Deyssel-etc.-beweging aangaat, die heeft me van den begin af juist even
potsenmakerig aangedaan, als zij het nog steeds doet, en als zij het in den tijd toen
zij aanving ieder criticus en letterkundige deed uit diezelfde kringen, die later, toen
zij niet meer tegen den stroom dezer brutale uitschelders durfden oproeien, als een
blad op een boom omdraaiden, zoodat zij plotseling ‘bewonderden’, uit angst voor
dit scheldsysteem, een ‘woordkunst’, welke zij vroeger met recht hadden uitgelachen
als nonsens en onmachtige zucht om de aandacht te trekken. - Mr. Paap - het zij hier
tusschen haakjes herinnerd - heeft dat in zijn nu in herdruk verschenen roman Vincent
Haman op heel aardige wijze gehekeld. Hij laat zijn roman namelijk eindigen met
een diner, waarop dezelfde professoren en literatoren, die eenige jaren vroeger niets
van Vincent Haman weten wilden, hem nu huldigen als mede-redacteur van hun
eigen tijdschrift, huldigen in een toast in ‘woordkunst’ Wie achter Vincent Haman's
geschiedenis, en achter de namen der overige in den roman optredende personen in
de werkelijkheid worden bedoeld, laat zich gemakkelijk genoeg raden voor wie in
deze letterkundige wereld van kunst en kool even maar om zich heen ziet. - Wel,
wat mij betreft, ik kan zeggen, dat ik denzelfden onbevangen, spotachtigen kijk, dien
ik heden ten dage in mijn critieken op deze woordkunst-bombast-kereltjes heb, steeds
bezeten heb, van den eersten dag af, waarop zij met de bekende groote drukte en
lawaai onze
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literatuur zouden gaan ‘hervormen’. Zoodat het dan ook wel niemand zal
verwonderen, dat hunne ‘sonnetten’ en jammerverzen en andere producten uit dien
eersten tijd mij heel koud lieten, en het voor mijn smaak verre aflegden bij b.v.
Vondel of Het menschelijk leven van Van Haren, poëzie van een vroegeren tijd,
waarop ik mij altijd heb vergast in mijn eenzame uren als op iets héél-heerlijks.
Wat de nieuwere romans, die ongeveer in dien tijd uitkwamen, betreft, ik herinner
mij hoe Eline Vere, Couperus' eersteling, en De kleine Johannes van Van Eeden mij
ieder op hunne wijze zeer sterk troffen, Eline Vere als een bijzonder goed-geschreven
en boeiend, veelbelovend stuk werk, van iemand die schrijven kan, een meening die
het vervolg bewezen heeft zeer juist te zijn, De kleine Johannes om dat
wonderbaar-fijngevoelde van den inhoud, dat zoo chrystalklaar afsteekt bij de
phrasen-prullaria, die dezelfde schrijver later, tot zijn eeuwige literaire schande, in
zijn Kleine Johannes II en III goedvond aan dit juweeltje te lijmen.
Maar niets van dat alles schokte me, greep me aan, ontroerde me, openbaarde me
een andere levensbeschouwing. Het genie van Ibsen, dat reusachtig, vernielend genie,
- want deze man, met dat wreede, koude denkersgezicht, hij heeft vernield, zijn leven
lang, vernield illusiën, en je er voor in de plaats gegeven de naakte, bittere, voor ons
arme menschen zoo moeilijk te dragen wáárheid, - het liet me in-
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eens zien de dingen en de menschen zooals ze zijn, zooals ze, ontbloot van alle
doekjes en alle mooie woorden en alle geloofs-phrasen, zijn.
Toen ik Ibsen in me had opgenomen wist ik, dat ik niets meer geloofde van die
woordenbagage, waarin men ons opvoedt, en dat ik geen illusies meer bezat, en geen
geloof meer had in de menschen, wist ik óók, dat dit alles in mijzelve reeds had
gesluimerd, dat ik reeds had geweten de wáárheid van dat alles, onbewust, totdat
Ibsen me léérde zien.
En héél, heel dankbaar ben ik Ibsen geweest om wat hij me had afgenomen, want
hij heeft er mij dat onschatbare iets voor teruggegeven, dat je alléén helpt het leven
te overwinnen, dat is: de wereld leeren verachten. - Er is geen menschensoort en
geen menschelijke toestand, waarvan Ibsen je niet leert zien het minne, het kleine,
het huichelachtige, het holle, het belachelijke. - En als je dat eenmaal begrijpt, is er
niets dat zoo vast doet staan in het leven als zulk weten, dat het niets waard is, en
dat de menschen erin óók niets waard zijn - wij zelf incluis. Nevens dien meedoogenloozen pessimist van den tegenwoordigen tijd ken ik geen
betere geeseling van de menschelijke kleinheid dan Goethe's Faust.
Er nennt's Vernunft, und braucht's allein
Nur tierischer als jedes Tier zu sein.

Die twee regels b.v., zij schijnen mij als geschreven voor al diegenen, die met zooveel
zelf-inbeelding je
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komen vertellen, dat de menschen immers ‘de rede vóór hebben op het dier’, dat
dáárin zit het hemelsbreede verschil tusschen den mensch ‘naar Gods beeld geschapen’
en het ‘redelooze’ dier, en al dien hoogmoedigen nonsens meer. Is zij niet in die twee
regels van Mephistopheles tot God zoo kort-scherpwáár gehekeld, die
zelfoverschatting van den met een ‘ziel’ zich zoo kinderachtig te goed doenden
mensch, die zich gemeenlijk zoo verachtelijk-zielloos gedraagt?
Of neem dien aanvang van de tragedie, die onvergelijkelijk fijn gedachte
alleenspraak van Faust, waarin zich zoo recht uitspreekt de menschelijke onmacht,
de menschelijke jammer, van juist genoeg weten om te begrijpen dat de mensch altijd
voor raadselen, ondoordringbare raadselen, blijft staan; en - daarnevens de domme,
ingebeelde verwatenheid van Wagner, type van alle tijden, van verleden en van heden
beide, van den gewonen domkop-geleerde, die méént, omdat hij boeken las zonder
einde, en zijn kop volstopte met alles wat anderen vóór hem zeiden of schreven, dat
hij nu zelf heel wat bijzonders is!
Du bist am Ende - was du bist;
Setz dir Perücken auf von Millionen Locken,
Setz deinen Fuss auf ellenhohe Socken,
Du bleibst doch immer, was du bist.

Hoe dikwijls ook heb ik die woorden van Mephistopheles niet spottend herdacht, als
ik al 't menschengepraal om me heen zag, van heel die kinderachtige menschenwereld,
waarin ieder voor zich geen ander

Anna de Savornin Lohman, Herinneringen

170
levensdoel schijnt te hebben, juist heden ten dage bovenal, dan iets anders te schijnen
dan hij is, geleerder, voornamer, rijker, wat het ook zij, maar vooral nimmer zich-zelf.
Spotzieke levenswijsheid van Mephistopheles, wanneer hij den aanstaanden student
voor den gek houdt, hoe zijt gij mij uit het hart gegrepen:
Es erben sich Gesetz und Rechte,
Wie eine ewge Krankheit fort;
---------Vernunft wird Unsinn, Wohltat Plage;
---------Vom Rechte, das mit uns geboren ist,
Von dem ist leider nie die Frage.

Zóóveel voor wat men verstaat onder rechtswetenschap en rechtspraak, iets wat
helaas zoo iets geheel anders is dan rechtvaardigheid en gerechtigheid: - beide op
aarde onbestaanbare dingen. - De wetenschap der ‘godgeleerdheid’ echter wordt nog
veel waarachtiger gehekeld:
‘Im ganzen - haltet Euch an Worte!
Dann geht Ihr durch die sichre Pforte,
Zum Tempel der Gewissheit ein. ----------------------Denn eben wo Begriffe fehlen,
Da stellt ein Wort zur rechten Zeit sich ein.
Mit Worten lässt sich trefflich streiten,
Mit Worten ein System bereiten,
An Worte lässt sich trefflich glauben,
Von einem Wort lässt sich kein Jota rauben.
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En de geneeskunde krijgt óók haar deel; want dat juist is ook weer zoo heerlijk in
Faust, dat niet een deel van de menschheid, maar de jammerlijke menschelijke
kleinheid in haar gehéél gezien, er in wordt belicht:
Der Geist der Medizin ist leicht zu fassen;
Ihr durchstudirt die gross' und kleine Welt,
Um es am Ende gehn zu lassen,
Wie's Gott gefällt. Doch, der den Augenblick ergreift,
Das ist der rechte Mann;
Und wenn Ihr Euch nur selbst vertraut,
Vertrauen Euch die andern Seelen.

Het wil mij altijd voorkomen, dat men het heele geheim van het gewone dokters
welslagen niet fijner kan bespotten, dan met die scherpe regels, want het is zoo waar,
dat in 99 van 100 gevallen de zeergeleerden en hooggeleerden, die aan het ziekbed
zitten met een wijs gezicht van wat ben je me, alsof ze wonderwat er van af wisten,
niets anders doen, of kunnen doen ook, dan de ziekte laten gaan zooals 't God blieft,
evenzeer als het wáár is, dat bij den ‘naam’, dien de meesten dezer heeren zich
veroverden, het veel meer een questie is ten slotte van met zelfvertrouwen weten op
te treden, waardoor zij het vertrouwen van hunne patiënten wonnen, dan van
werkelijke knapheid, - iets wat ook bij den knapsten
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dokter immers in elk afzonderlijk geval steeds opnieuw een twijfelachtig ding blijkt.
En wat er dan volgt schijnt het niet als geschreven voor de hedendaagsche
zenuwzieke dames en de zenuw-inrichtingen door haar bevolkt:
Besonders lernt die Weiber führen;
Es ist ihr ewig Weh und Ach,
So tausendfach,
Aus einem Punkte zu kurieren;
Und wenn Ihr halbweg ehrbar tut,
Dann habt Ihr sie all' unterm Hut.
Ein Titel muss sie erst vertraulich machen,
Dass Eure Kunst viel Künste übersteigt - -

Ik wil de rest van deze ironie liever weglaten; ik durf geen enkelen dokter beleedigen
door te zeggen, dat hij zoo handelt als Mephistopheles-Faust het hier fijntjes den
student insinueert, noch wil ik van welke vrouwelijke-patiënte ook veronderstellen,
dat zij bij zulke vrijpostigheden iets anders zou doen dan in deugdzame
verontwaardiging haren aesculaap de deur wijzen! Alle vrouwen zijn immers zoo
heel-‘deugdzaam’, - als men haar over zich-zelve hoort; en, alle geneesheeren zien
immers alleen in hunne vrouwelijke patiënten zieken, interessante of
beklagenswaardige ‘gevallen’, o, in 't geheel niet vrouwen - volstrekt niet - foei neen
- - óók alweer als men henzelven hoort getuigen; althans wanneer ze in
damesgezelschap zijn natuurlijk.
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- Op al de phrasen, al den hollen onzin waarvan wij van de wieg tot aan het graf
getuige zijn, en waarmee de groote meerderheid van het menschdom, dat niet denkt,
(slechts de kleine minderheid doet dat,) zoo best tevreden is, heeft mij altijd zoozeer
toepasselijk geschenen Mephistopheles' spot-uitval:
Gewöhnlich glaubt der Mensch wenn er nur Worte hört,
Es mūsse sich dabei doch auch was denken lassen.

En dan eindelijk de questie Godsdienst, zij schijnt mij door Goethe zoo héél wáár
onder woorden gebracht, eerst in die klacht van het begin, wanneer Faust, bij het
luiden der Paasch-klokken, aangedaan uitroept:
Die Botschaft hör ich wohl; allein mir fehlt der Glaube,

dan later in zijn, de kern der waarheid zoo zeer rakend antwoord aan Gretchen, op
haar angstig vragen: gelooft gij aan God:
- Wer kann sagen,
Ich glaub an Gott.
Magst Priester oder Weise fragen,
Und ihre Antwort scheint nur Spott
Über den Frager zu sein.
--------Wer darf ihn nennen?
Und wer bekennen,
Ich glaub ihn!
Wer empfinden,
Und sich unterwinden
Zu sagen: ich glaub ihn nicht!
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Der All-umfasser,
Der All-erhalter,
Fasst und erhält er nicht
Dich, mich, Sich-Selbst...

Is ooit de eeuwige onwetendheid, de eeuwige twijfel omtrent het Onzienlijke, die
daar knaagt aan ons arme menschenhart, beter en waarachtiger, en eerbiediger óók,
uitgedrukt....?
Ibsen, Goethe, Heine.... zij hebben mij geleerd de menschen en de wereld zien zooals
zij zijn, - geleerd dat er niets is van deze aarde dat niet verdient vóór en boven alles
veracht en bespot te worden.... geleerd óók, Heine bovenal, met den weemoed van
zijn humor, eigen leed op de schouders te nemen met dien glimlach, die bitterder is
dan een traan.... en dien de meesten daarom nimmer begrijpen.
Want Heine, o hem heb ik altijd zoo onuitsprekelijk lief gehad, den dichter bij
uitnemendheid, wiens verzen, in hun onnavolgbaren eenvoud van zeggen, mij de
schoonheid van ware poëzie zoo volkomen hebben leeren beseffen, dat ik nooit iets
voor den woordenbombast van would-be verzen-makers van veel woordenpraal of
diepzinnigheid heb kunnen voelen, maar, meer nog dan den dichter, den mensch in
zijn werken, den mensch in zijn onuitsprekelijk lijden, zijn tragischen levensloop,
zijn gróót hart....
IJdelheid der ijdelheden, alles is ijdelheid, het woord
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van den Prediker, wiens boek ik, met de Spreuken en de Psalmen, beschouw als een
bron van onschatbare levenswijsheid.... het is het woord, waarop zich mijn heele
levensbeschouwing en daardoor mijn heele taaie kracht tot leven heeft gegrond....
In verband met deze mijne levensbeschouwing heb ik mij steeds méér gevoeld een
eenling in de menschenmaatschappij, eene die, indien het lot mij rijkdom en daardoor
onafhankelijkheid had beschoren, mij van iedereen en alles verre zou hebben
gehouden, om mijn eigen weg te gaan, stilzwijgend. - Het lot heeft het anders gewild;
het lot heeft mij gesteld op een plaats, en geleid in omstandigheden, welke mij
noodzaakten steeds meer en meer in het openbaar op te treden; ik heb dat lot aanvaard,
zooals ik alles heb leeren aanvaarden, van lieverlede, met 'n zekere cynische
onverschilligheid, juist omdat ik het leven zoo klein en zoo onbeteekenend, en omdat
ik de plaats die elk onzer er in inneemt zoo gering vind, zoo onbeteekenend ten slotte,
dat het er weinig op aankomt of je je menschenrolletje zoo moet spelen of zus - -; ik
heb het leven van schrijfster geaccepteerd, gewenscht zoude ik een hebben van
absolute vergetelheid. Want indien in mij, heel jong al, de aanleg tot schrijven zich openbaarde,
tegelijkertijd óók werd mij reeds toen duidelijk het waardelooze van een schrijfster
meer of minder in de wereld. - Ik was namelijk zeventien jaar, nog niet gansch en
al, toen ik, nog
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in A. woonachtig, mijn eerste novelle ontwierp: ‘Een vrouwenleven’, en, heel
geheimzinnig, buiten weten mijner ouders, adresseerde aan den toenmaligen
hoofdredacteur van ‘Nederland’. - Deze was zoo vriendelijk mij eigenhandig te
antwoorden met een schrijven, waarin hij mijn werk accepteerde, behoudens eenige
wijzigingen die bij-zelf aanbracht; - ik was recht blij natuurlijk, recht trotsch op het
honorarium dat ik later ontving. Maar... daarbij bleef het ook. Mijn ‘ideaal’ is nimmer
geweest schrijfster te worden, om de zeer eenvoudige reden, dat ik alléén het
heelgeniale vereer, hóóg stel, - en zelfs dan nog niet eenmaal de scheppers ervan
benijd om hun genie. Wat aangaat echter het gebrekebeen om me heen van jan en
alleman, van al die ‘lichten’ en ‘letterkundige sterren’, die er al kuipend en knoeiend
en elkaar flikflooiend komen in 't een of ander kringetje of côterietje, en waarover
het nageslacht het juiste, onpartijdige oordeel zal vellen, ik vind hen
middelmatigheden pursang... de besten onder hen, om van de rest nu niet te spreken.
- Daar ik zelve mij nu nimmer heb ingebeeld een genie te zullen worden in de
Nederlandsche letteren, en het middelmatigheidideaal mij geenszins bekoort, - juist
op dit speciale gebied van dichters en schrijvers, van artisten in het algemeen, zijn
middelmatigheden in mijn oog eigenlijk groote overbodigheden, - leg ik er allen
nadruk op, dat ik, mijzelve geenszins minder achtende dan de meeste mijner zich
heel-artistachtig-voordoende col-
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lega's, nochtans volstrekt geen pretensie maakt van de ‘kunst’ te willen dienen uit
liefde tot haar. Juist uit waarachtige liefde tot de kunst vind ik voor mij dat de meesten
beter deden te zwijgen. - Kunst is niet gediend met middelmatigheid, alleen wordt
zij er door in het slijk gehaald. Mijn vader had, met een energie, een levensmoed, die veel te weinig bekend zijn
geworden tengevolge van het geheel teruggetrokken einde van zijn leven, in dien
tijd in Berlijn niet stilgezeten, en zich, dank zij zijn groote rechtskundige
bekwaamheden, ondanks zijn reeds gevorderden leeftijd, een opdracht weten te
verschaffen van een groote Duitsche firma naar ons Oost-Indië, waar deze firma in
moeielijkheden was geraakt met een Nederlandsche maatschappij, wegens een
leverantie, reden waarom zij den bijstand van een Hollandsch rechtsgeleerde verkoos
boven dien van een duitscher en, daar zij de zaak in der minne wenschte te schikken,
hem belastte met een reis naar Batavia voor hare rekening, tegen een hoog honorarium.
Zoo gold het dan te scheiden, - en het vooruitzicht daarvan wierp over die laatste
weken van samenzijn een droevigen glans van verdubbelde teederheid en intimiteit.
Vooraf brachten we nog eenige weken door te Dusseldorf, in de buurt waarvan mijn
vader voor de bewuste zaak moest wezen, om er de noodige vóór-studies te maken.
Toen keerden we nog eens
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naar Berlijn terug, hij om van daar uit over Holland naar Java te vertrekken, ik om
te verhuizen naar een goedkoop pension in Silezie, waarvan we door wederzijdsche
kennissen hadden gehoord, en van waar uit ik mijn pogingen om op mijne beurt iets
te vinden wilde voortzetten.
Toen mijn vader heenging schreef hij achter op zijn portret, dat hij voor die
gelegenheid voor mij liet maken, de onderstaande schoone woorden van den duitschen
dichter Karl Gerock aan zijn dochter:
Behüt dich Gott, mein Herz ist schwer;
Ich kann dich hüten nimmer mehr,
Doch sende ich dir als Engelwach
Geflügelte Gebete nach.
Behüt dich Gott.
Behüt dich Gott an Seel und Leib;
Dass Noth und Schmerz dir ferne bleib;
Des Vaters Aug, - des Vaters Hand
Sie reichen nicht im fernen Land.
Behüt dich Gott.
Behüt dich Gott an Leib und Seel
Vor Sünd und Schand, vor Fall und Fehl;
Dein kindlich Herz vom Argen rein
O hüt es wohl wie Edelstein.
Behüt dich Gott.
Behüt dich Gott; die Welt ist schlimm,
Verderblich ist ihr Hass und Grimm;
Verderblicher ihr Glanz und Glück.
Vor der Verführer goldner Strick.
Behüt dich Gott.
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Behüt dich Gott; dein Herz ist schwach;
Hab Gott vor Augen, bet und wach;
Sein guter Geist, o ruf ihn an,
Er führe dich auf ebne Bahn.
Behüt dich Gott.
Behüt dich Gott; ein starker Hort;
Sein Szepter reicht von Ort zu Ort,
Sein Arm gebeut, sein Auge schaut
So weit der weite Himmel blaut.
Behüt dich Gott.
Behüt dich Gott, und nun zum Schluss
Von Mund zu Mund der letzte Kuss,
Von Herz zu Herz das letzte Wort,
Auf Wiedersehn, - hier oder dort.
Behüt dich Gott.
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VI. Onder de menschen.
.... Zoo stond ik dan, voor 't eerst in mijn leven, alleen op de wereld, ik, het verwende
éénige-meisje, dat nimmer alleen had mogen reizen, zelfs niet van den Haag naar
Utrecht, dat slechts bij hooge uitzondering alleen uitging in den Haag. - Men vergete
niet dat in dien tijd al deze regels van wat comme-ilfaut wordt geacht voor een jong
meisje uit de eerste kringen veel strenger werden nagekomen dan heden ten dage,
maar dat bovendien ook nog mijne moeder op dat punt bijzondere opvattingen er op
nahield van alles wat ik ‘niet mocht’.
- Zeker, reeds in Berlijn had ik leeren kennen de klove, die zulke door hare ‘positie’
beschermde meisjes scheidt van den grooten maalstroom van het werkelijke leven,
waarin verzoekingen, verleidingen, aanbiedingen op haar aanstormen, van welke het
door hare positie beschermde meisje nimmer iets vermoedt of
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weet. - In den Haag immers was ik de dochter van Jhr. Mr. de Savornin Lohman;
door zijn stand, zijn betrekking van advocaat-generaal bij den Hoogen Raad, was ik
een persoon; en in nog veel sterker mate was ik dit in Suriname, waar mijn vader als
Gouverneur de allerhoogste betrekking bekleedde; - maar in Berlijn, waar hij als
particulier en als 'n van zijn heel bescheiden middelen rondkomend pensionbewoner,
als nommer-zóóveel leefde, was ik natuurlijk niemand: - een jonge vrouw van 24
jaar, als duizenden en tienduizenden met mij, ten prooi, alleen omdat ik 'n
vrouwelichaam bezat, aan mannen-blikken en mannen-voorstellen.
- Zoo herinner ik mij, hoe ik in het begin van ons Berlijnsch verblijf, staande voor
een boekwinkel, op eenmaal een ouden vent naast mij zag, wiens blikken mij
beloerden, en hoe ik op dat oogenblik zonder erg langzaam doorliep, omdat ik bij
mij-zelve overlegde, of ik het boek, waarop mijn oog was gevallen, zou koopen of
niet. Ik had niet gemerkt dat ik daarbij achtervolgd werd door den ouden vuilpoes,
eerst toen ik voor de tweede maal vóór den lokkenden winkel bleef stilstaan, ontdekte
ik tot mijn schrik dezelfde stekende, begeerige blikken, en, aangemoedigd
waarschijnlijk door mijn opnieuw voor denzelfden winkel blijven stilstaan, begon
hij in hetzelfde oogenblik een voorstel te mompelen dat mij, vliegensvlug, zonder
acht te slaan op trams of rijtuigen of wat ook, de eerste de beste straat in deed hollen,
waar

Anna de Savornin Lohman, Herinneringen

182
ik, geheel ontsteld, in een apotheek vluchtte. Het ongeluk wilde, dat juist in diezelfde
dagen mijn vader ongesteld werd, - reeds op zich zelf een vreeselijk ding voor mij
die alleen met hem was in Berlijn, terwijl hij mij kalmweg opdroeg, in geval zijn
ziekte verergerde, hem onmiddellijk naar een hospitaal te laten vervoeren en mij om
raad en voorlichting tot onzen hem bekenden gezant te wenden. - Ik was dus toch
reeds niet heel vroolijk gestemd, toen ik korten tijd later voor hem een medicijn ging
halen uit een naburige apotheek, en de schrik sloeg mij om het hart, toen ik denzelfden
ouden smeerpoes tegen het lijf liep, die, daar hij waarschijnlijk aardigheid had
gekregen in mijn vlucht van een paar dagen geleden, goed vond mij nu, vlug genoeg
voor zulke oude-karkas-beenen, opnieuw te vervolgen. - Ik heb mij achteraf
verwonderd hoe ik niet overreden ben in de volte van Unter den Linden, hoek
Friedrichstrasse, waar ik overstak op een drafje, zonder verder één andere gedachte
dan mij te redden voor mijn belager, te verdwijnen in de veiligheid van mijn huis.
Zeker, ik weet wel dat opzichzelf beschouwd elk meisje veilig is tegen zulke
aanrandingen, maar ik weet ook, dat zij daardoor leert kennen datgene, wat ten slotte
in den diepsten, den innerlijksten zin de heele vrouwen-werk-questie beheerscht,
namelijk de beteekenis van haar vrouwenlichaam boven en voor alles in de
maatschappij, als zij daarin wil werken, zelfstandig wil zijn, zich eene positie wil
veroveren.
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Want, van tweeën een, of zij stuit overal op hare misdeeldheid van zóó-leelijke, dat
ze daardoor overal moet achterstaan bij hare den mannen meer bevallende zusters,
of zij moet, als zij een lichaam en een gezicht heeft dat hun aanstaat (en dat is al héél
gauw zoo), voortdurend strijden en worstelen om zich te beveiligen tegen die
oneerbare voorstellen, die begeerige aanrandingen, die op haar weg liggen als zoovele
voetangels en klemmen, bij elke sollicitatie, bij elke betrekking die zij bekleedt, bij
elke gelegenheid, in één woord, waar zij met den man te doen heeft. En zoodra ze
zelfstandig in de maatschappij optreedt, heeft ze altijd met den man te doen, op de
eene of de andere manier. Nog een ander voorbeeld.
Ik heb reeds verteld hoe mijn candidaat in de theologie mij vervolgde; ik had, op
weg naar mijn schrijflessen nog een anderen vervolger, die mij dagelijks lastig viel,
totdat ik van plan was ze reeds daarom alleen op te geven, indien niet op het bewuste
instituut-zelf iets was voorgevallen, dat mij deed besluiten er niet meer heen te gaan.
- Ik zou namelijk op wensch van mijn vader lesnemen in het dubbel boekhouden,
en, daar deze lessen insgelijks werden gegeven op het bewuste schrijf-instituut, sprak
mijn vader met den directeur af voor zoo- en zooveel lessen, welke natuurlijk extra
betaald moesten worden, en die ik te zamen met nog een ander jong meisje zou
nemen.
Toen ik op den bewusten middag kwam, werd ik
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met deze in een apart kamertje gelaten, en onze leeraar bleek te zijn niet de
directeur-zelf, of diens dochter of vrouw, welke alle twee ook les gaven, maar zijn
zoon. - Ook deze gaf schrijfles - de heele familie deed daaraan - maar die schrijflessen
werden door ons allen gezamenlijk genomen, mannen en vrouwen; wij waren allen
volwassenen, die ons slecht schrift wilden verbeteren, en voor 't grootste deel
behoorden mijne medescholieren tot de bescheidene burgerklasse. Ik viel daaronder
dus misschien eenigszins apart op, en schreef de attentie en de beleefdheid, door den
bewusten zoon mij steeds bewezen, dan ook toe aan die apartheid van mij als
vreemdelinge van stand. - Wel had het mij onaangenaam getroffen dat, toen mijn
vader mij had verzocht een stuk, dat hij wenschte gecopieerd te hebben, naar het
bewuste instituut mede te nemen, hij zich had veroorloofd dat afschrift niet alleen
zelf in persoon te komen brengen in ons pension, maar het ook in persoon was gaan
afgeven aan mijn kamerdeur, die gelukkig op slot was, en waaraan hij, tot mijn
verbazing, toen ik hem toeriep het maar voor de deur neer te leggen, omdat ik niet
gekleed was tot opendoen, nog een geruimen tijd bleef morrelen en roepen, - totdat
de thuiskomst van mijn vader daaraan een einde maakte. Maar van de
handtastelijkheden, die hij zich veroorloofde zoodra hij met het bewuste jonge meisje
en mij alleen in de kamer was, had ik toch absoluut geen vermoeden, en zij en ik zijn
dan ook letterlijk weggevlucht, - om nooit terug te komen,
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wat althans mij-zelve betreft, - met achterlating van het geld voor de reeds
vooruitbetaalde boekhoudlessen. Aan zulke dingen, dat heb ik mijn heele leven lang ondervonden, van het oogenblik
af waarop stand en positie mij niet meer beschermden, staat elke jonge, zich alleen
een weg door de wereld slaande vrouw onophoudelijk bloot, indien zij niet bij toeval
zóó leelijk is dat zij daardoor het nog moeilijker heeft, dan namelijk doordat zij den
onwil en den spot van de mannen tegen zich heeft, wat niet minder pijnlijk is.
Overal, bij elke gelegenheid, bij elk samenzijn, bij elke intimiteit van het dagelijks
met den man samenverkeeren als ‘vrije’ vrouw, staan wij voor de dubbele moeilijkheid
van eenerzijds ons zelve verdedigen tegen zijn begeerten, anderzijds tegen die van
ons eigen hart, die er misschien óók zijn. O, het is waar, bitter wáár, wat Magda, uit
Sudermann's onvergelijkelijk Heimat, dienaangaande haren vader voor de voeten
werpt na haren ‘val’, waarover hij haar, de ‘officiersdochter’, zoo bittere verwijten
doet:
‘Ich gehörte längst zu jener Kategorie von Geschöpfen, die sich schützlos wie nur
ein Mann, und auf ihrer Händearbeit angewiesen, in der Welt herumstössen. Wenn
ihr uns aber das Recht aufs Hungern gibt - warum versagt ihr uns das Recht auf
Liebe... O, man weiss ja was die Familie mit ihrer Moral von uns verlangt. Im Stich
gelassen hat sie uns, Schütz
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und Freuden giebt sie uns keine, und trotzdem sollen wir in unserer Einsamkeit nach
den Gesetzen leben die nur für sie Sinn haben. - - Und derweilen verzehrt uns der
Kampf ums Dasein Seele und Leib.’
Ieder woord van die self-made vrouw uit beschaafden stand, die fier en
onafhankelijk terugkeert te midden der haren, door hen aan haar lot overgelaten toen
ze arm was, nu haar vierend als beroemde artiste, maar niet begrijpend wat ze heeft
doorgeleden en doorgestreden om zoover te komen, ieder woord van Magda is mij
uit het hart geschreven. Want dáárom bekommert de familie zich niet, om je moeite,
je nood, je verleiding, je stillen strijd als de verzoeking op je toetreedt, alleen maar
om de vraag bekommert zij zich: ben je nog wel wáárd om met ons om te gaan, om
bij ons te worden ontvangen? Voor je zelf zorgen, o ja, dat vinden ze best; niet graag
zouden ze met den last van je onderhoud zijn opgescheept; dat je alleen staat midden
in de wereld, met je vrouw-lichaam, en je vrouwbegéérten misschien ook, God, dat
vinden ze alles héél natuurlijk, staan er geen oogenblik bij stil wat dat voor je inhoudt,
maar, verbeeld je, dat je zou ‘vallen’ te eeniger tijd, vallen zooals Magda viel, verleid
door een schurk, zelf te goeder trouw liefhebbend, en dat je dan met opgeheven
hoofde in hun midden zou durven treden en zeggen: Ich bin ich, zooals Magda, dan
zou je eens wat hooren: van moraal, van goede zeden, van in 't slijk gesleurde
‘familie-eer’, al die dingen, die de familie dan bedenkt
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als een verplichting die je aan háár hebt, als een recht dat zij heeft op je, - zonder dat
het haar ooit inviel, dat juist je alleen-zijn, midden in den strijd van 't leven, je immers
los maakte van haar en van haar begrippen, los van je ‘verplichtingen’ tegenover
haar.
Ik kan dit alles zoo neerschrijven, omdat ik me niets heb te verwijten tegenover
mijn familie of tegenover de goede zeden in deze, omdat ik zonder kleerscheuren
ben heengekomen door den nood en de verleiding en de aanbiedingen en de
verlokkingen, maar ik herhaal het hier nog eens: elk van Magda's woorden is me uit
het hart geschreven:
‘Wenn ihr uns aber das Recht auf's Hungern gibt - und ich habe gehungert1 - warum
versagt ihr uns das Recht auf Liebe, wie wir sie haben können, und das Recht auf
Glück, wie wir es verstehn? - O, man weiss ja was die Familie mit ihrer Moral von
uns verlangt. - Im Stich gelassen hat sie uns, Schütz und Freuden giebt sie uns keine,
und trotzdem sollen wir in unserer Einsamkeit nach den Gesetzen leben, die nur für
sie Sinn haben. - Knebelt uns meinetwegen, verdammt uns, sperrt uns in Harems,
und in Nonnenklöster - und das wäre vielleicht noch das Beste. - Aber wenn ihr uns
die Freiheit gibt, so wundert euch nicht, wenn wir uns ihrer bedienen’.
Juist, zóó is het; de ‘vrijheid’ geeft de familie ons graag genoeg, opdat zij vooral
niet veroordeeld worde

1

Ook dat kan ik insgelijks nazeggen.
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ons te onderhouden, vrijheid tot verhongeren desnoods, in fatsoenlijke armoede,
maar als zij zich onzer herinnert, dan is het om ons vóór te houden onze verplichtingen
van fatsoen aan háár, de familie, om ons te kapittelen, omdat we die niet genoeg in
het oog houden, die verplichtingen aan den goeden naam der familie. Zich er in verdiepen wat het lot is van 'n alleenzwervende vrouw, juist in dit
bijzondere opzicht van haar vrouw-zijn, dat doet de familie nooit. Daarvoor heeft zij
het veel te druk met haar eigen deftigheid en baantjesnajagerij. Het is mij gebeurd dat een getrouwd man mij voor de keuze stelde: of mij aan hem
geven, of mij 't slachtoffer maken van zijn wraak, die mij op dat oogenblik mijn
finantieelen ondergang zou kosten, omdat hij mij geregeld werk verschafte.
Bijzonderheden kan ik hier, met het oog op de nog levende betrokkenen, onmogelijk
meedeelen; een ander man, door zijn loyaal tusschenbeide komen, heef mij gered. Maar stel u voor, dat ik had toegegeven, of omdat die man mij beviel, of ook uit
nood, uit honger, - hoe zou ik gesteenigd, hoe zou ik door heel mijn aristocratische
familie uitgeworpen zijn geworden als een melaatsche! Aan den anderen kant, stel
u voor dat zijn wraakneming ware gelukt, denkt gij dat de familie mij voor mijn
standvastigheid zou hebben beloond of gedankt? Zij zou 't niet meer dan hoogst
natuurlijk hebben gevonden; niet anders van een ‘welopgevoed,
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fatsoenlijk meisje’ hebben verwacht. - Zóó wordt er met twee maten gemeten, als
het ons-vrouwen aangaat. - We hebben geen keuze; ‘vallen’ we, dan zijn we verloren
voor onze omgeving, voor heel de maatschappij; blijven we staande, dan gaat ons
leven, dan gaan de beste jaren van ons bestaan voorbij in een voortdurenden kamp
om ons zelf te bewaren, èn tegen wat we niet willen, èn tegen wat we wèl zouden
willen misschien, als ons hart of onze zinnen meespreken. Dat is de kern van de vrouwenquestie, die waarvan de nuttige juffers bij papa en
mama thuis niet weten, als ze in haar boudoirs zitten te studeeren op de sociale
vraagstukken, evenmin weten als de getrouwde of van haar man gescheiden
feministen, die zichzelf daardoor eerst finantiëel onafhankelijk maakten, dóór dien
wettelijken verkoop, en zich aldus kochten het recht tot meeschetteren over strijden
en nooden waar ze-zelven buiten staan, juist dóór haar ‘toelage’, geaccepteerd van
den man van wien ze gescheiden leven.
Ik herhaal, juist omdat ik er ongedeerd in ben gebleven, in dien strijd, omdat
niemand me dus kan nageven zoo te spreken uit zelfverdediging, juist dáárom heb
ik het recht hier uit eigen ondervinding te getuigen, eenerzijds tegen de eenzijdigheid
en de zelfzucht van een stand- en familie-opvatting, die er niets tegen heeft een jong
meisje te slingeren in de verleiding en de ellende van de maatschappij, om er,
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hoe dan ook, haar brood te verdienen, maar moord en brand schreeuwt van deugdzame
verontwaardiging over haar ‘onteeren’ van haar naam, als zij daarin, in dien kamp
om haar bestaan, nog iets anders durft doen dan hard-werken, als zij genieten wil op
hare beurt, anderzijds tegen de oppervlakkigheid van het zeker soort feminisme, dat
de waarheid verbergt en haar uit valsche schaamte lastert, wanneer het ontkent de
ongelijkheid van den strijd om het bestaan van de beide sexen, juist door dat niet
weg te nemen of niet weg te redeneeren feit, dat de vrouw altijd en onder alle
omstandigheden om haar lichaam tegen den man heeft te kampen, in de meeste
gevallen omdat hij het begeert, in enkele andere, die nog droever zijn, omdat hij het
zóó van alle bekoorlijkheden ontbloot acht, dat hij haar juist dáárom achterstelt bij
ieder harer zusters, en wreed in den hoek duwt als zij hem voor 't een of ander van
noode heeft. In dat laatste geval voelt ze zich misdeelde-óók-nog - en daarom geloof
ik, dat die levens, van zulke van den strijd om haar lichaam verschoond-geblevenen
wel de allerdroevigste zijn van allen. Maar bitter moeielijk zijn de andere óók.
Den dag na mijns vaders afreis vertrok ik naar Silezië. Wij hadden door wederzijdsche
kennissen van een pension daar gehoord en de eigenares ervan, echtgenoote van een
gepensioneerd majoor, ook zelve leeren kennen in Berlijn. - Zij haalde mij 's middags
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af van het naaste station. Van daar was het nog een uur rijden naar het dorp waar zij
eene allerliefst gelegen villa bezat. De overige bewoners hiervan bestonden uit haar
man, haar ongehuwde zuster, en twee jonge dames, de eene daar uitbesteed door
eene niet van haar houdende moeder, welke zelve óók daar in de buurt woonde, de
andere afkomstig uit duitsch-Polen ‘om het huishouden te leeren’.
Ziedaar mij opeens overgebracht, uit een centrum van wereldverkeer als Berlijn,
bij menschen en in toestanden van minstens een eeuw geleden. Voortdurend moest
ik denken aan Frits Reuter's typen, terwijl ik onder die eenvoudigen van harte
verkeerde. - Mijn majoor en zijn vrouw waren beide van adel, als officier had hij
natuurlijk een dóór en dóór beschaafde opvoeding gehad, en met de omwonende
Silezische Ritterguts-bezitters, waaronder de meest-klinkende oud-adellijke duitsche
namen waren te vinden, verkeerden ze met Du en Du. - 't Geen niet wegnam, dat ze
schimpten op die ‘moderne dwaasheid’ van er 'n badkamer op na te houden, dat mijn
bruinleeren laarsjes en een paar wit-linnen zomer-schoenen in hunne oogen behoorden
tot een geheel-ongepermitteerde soort luxe, dat hunne manieren aan tafel zich in
hoofdzaak kenmerkten door afwezigheid van wat men manieren noemt, en dat hun
eten en de toebereiding ervan mij met, het woord is niet te hard, walg vervulden!
En toch ben ik van diezelfde menschen met oprechte
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tranen weggegaan, toch kostte het mij een groote zelfoverwinning vrijwillig mijn
veilige haven bij hen te verlaten, om de wijde wereld in te trekken, teneinde de mij
geboden gelegenheid om mijn brood te verdienen aan te grijpen. Dat kwam, omdat die menschen, en geheel de Silezische bevolking in die streek,
datgene bezaten wat mij doet heenstappen over alle kleinigheden en
onaangenaamheden van den bovenbeschreven aard: warme harten, beminnelijkheid,
eenvoud, oprechtheid, - al datgene in één woord wat mij doet denken, als ik de boeken
van Frits Reuter lees: hoeveel gelukkiger moet het geweest zijn in dien tijd te leven,
onder die menschen, dan onder de hedendaagsche egoïsten en hunne ‘eischen’ van
de ‘samenleving’.
- Als een vreemde eend in de bijt bezag mijn ex-majoor mij dien eersten dag, toen
ik hem vroeg naar een badkamer, en hij gaf mij het verontwaardigde antwoord, ‘dat
hij wel wist hoe die kunsten in Berlijn tegenwoordig in de mode kwamen, maar dat
hij daar niet aan deed’. Als een vreemde eend in de bijt óók zag mevrouw-majoor
mij aan, toen ik haar vertelde dat bij ons elke dienstbode ervoor zou bedanken, haar
middageten te ontvangen van de tafel van binnen, opgediend op de vuile borden van
meneer en mevrouw. En zoo was er meer.
Het ergste voor mij om aan te gewennen was de etensquestie. Niet het feit dat op
zich zelf reeds de Silezische keuken veel eigenaardigs heeft, zelfs voor
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Duitsche smaken, was voor mij een heel ding om mij mede te verzoenen, maar de
bekende duitsche zuinigheid in toebereiding ging dikwijls over tot wezenlijke
smerigheid. Zoo gebeurde het dat een ham, waar de wormpjes gemoedelijk uit en
over kropen, maar eens werd ‘overgekookt’, nu en dan, om dan weer aan ons, avond
na avond, opgedischt te worden bij 't Abendbrot; zoo behoorde het tot de
huishoudelijke regels, dat mevrouw elken maandag uit de naaste stad een halve koe
inééns in huis nam, voor vleesch-gebruik gedurende de gansche week; niet alleen
was een deel van dat vleesch natuurlijk half-bedorven als 't einde van de week naderde
(onnoodig te zeggen dat zulke ‘moderne kunsten’ als een ijskast niet aanwezig waren),
maar bovendien werd de filet steeds als bepaalde Zondagstractatie bewaard, en was
dus, als zijnde van den vorigen Maandag afkomstig, absoluut ongenietbaar.
En deze duitsche dame had toen niet alleen een jong meisje in huis ‘om haar het
huishouden te leeren’, maar maakte reeds sinds jaren bepaaldelijk haar werk van
deze specialiteit van opleiding tot het huishouden; iets waarin zij, blijkens de mij
met trots getoonde brieven en getuigschriften, een zeer goeden naam had verworven!!!
In den beginne trok ik den neus op, en liet dergelijke spijzen onaangeroerd
voorbijgaan. Maar honger is de beste saus. Ik was jong, ik was gezond, ik kon niet
alléén met brood en boter mij voeden; daarenboven,
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en dat vooral stemde mijzelve gewillig en zachtmoedig, mijne majoors-vrouw-zelve
deed haar best, op hare manier, om voor mij te zorgen met extra'tjes; al waren die er
dan ook naar, ik kon toch niet anders dan hare lieve moederlijkheid waardeeren; aan
den anderen kant moest ik dus om harentwille een ‘goed voorbeeld’ geven. Op
zekeren dag namelijk, nadat ‘Mariechen’, het Poolsche meisje, onbeschaamde
opmerkingen had gemaakt over het onder háár speciaal toezicht opnieuw opgekookte
ham-gerecht met de wormpjes, riep mevrouw mij apart, en beweerde dat ik de eerste
aanleiding was tot die oproerigheid. ‘Mariechen’ namelijk had vroeger niets aan te
merken gehad; mijn ‘verwend’ voorbeeld werkte zoo aanstekelijk. - ‘Als ik dan al
zelve zoo “verwend” was, wilde ik dan in elk geval 't om haar, mevrouw, te pleizieren,
toch maar niet doen alsof ik 't met háár eens was?’ - Wat kan men in zoo'n geval, als
men houdt van de menschen, anders doen dan hun den zin geven? Zoo at ik blijmoedig
ham met gekookte wormpjes! Ik ben in die paar maanden heel veel van die
beminnelijke familie, man en vrouw en zuster, gaan houden. En daarom schikte ik
mij zoo goed en zoo kwaad het ging in hun eten, schikte mij naar hunne
voor-wereldlijkheden, en voelde mij, alles saamgenomen, bij hen heel tevreden. Zij van hun kant praatten graag met mij; ik werd hun in wereldsche dingen een ware
raadsvrouw. Moest mevrouw een nieuwe japon hebben, dan moest ik haar helpen
kiezen,
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en vermakelijk was het daarbij de winkeliers, in dat afgelegen gat, de echt-duitsche
woorden: nobel, ‘hoch fein’, ‘apart’ om zich heen te hooren gooien voor de
onmogelijkste ouderwetsigheden. - Toen meneer zijn jaarlijksche reis naar
Oost-Pruisen, vanwaar hij afstamde, ging ondernemen, haalde hij al zijn verschillende
fantazie-hoedjes bij elkaar (en wat is onmogelijker dan duitsche fantazie-hoedjes
voor mannen) en verzocht mij te beslissen, welk daarvan nog het meest-moderne
was. - Harerzijds stopte mevrouw voor mij de stukjes taart of tulband, waarvan zij
wist dat ik hield, in een apart trommeltje, en zette mij een of ander extragerecht voor,
wanneer hare Silezische keuken voor mijn smaak al te barbaarsch werd. In één woord,
wij konden het hoe langer hoe beter samen vinden; in menig intiem gesprek, op
menige lange wandeling, leerde ik in deze ouderwetsche vrouw kennen een hart van
goud, een trouwe ziel, en daarbij iemand met een gezonden, practischen kijk op de
dingen. - Zij was het die tot mij zeide, dat ik steeds, met den besten wil ter wereld,
zou hebben te lijden onder de gevolgen eener opvoeding van luxe en gewaanden
rijkdom, iets waarin ik geloof dat zij groot gelijk had, en dat mij daarom altijd doet
afkeuren de overdreven weeldezucht, waarin heden ten dage zoovele ouders hunne
kinderen groot brengen. - Het kan verkeeren. Dat weet ik uit eigen ondervinding.
Zij was ook een zeer vrome vrouw, eenvoudig en oprecht, zonder tot eenige richting
of partij te behooren;
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en voor haar man en haar zuster geldt in dit opzicht hetzelfde. - De twee jonge meisjes
brachten in dezen kring het vroolijker element; althans ‘Mariechen’, een
allervermakelijkst type van boerschheid, welke moest en zou ontwikkeld worden tot
dame, en telkens terugviel in hare vroegere natuurlijkheid van boerinnetje; - daarbij
echter een lief, goed, hartelijk wezen; de andere aanwezige jonge dame, van adel,
was een slachtoffer van moederlijke onrechtvaardigheid; leelijker en minder-begaafd
dan hare twee oudere zusters, werd zij door hare moeder in alles bij deze twee
achtergesteld, en gemakshalve toevertrouwd aan de zorgen der majoors-vrouw,
vriendin harer familie, terwijl hare mama zelve, met de twee andere dochters,
rondreisde en zich amuseerde, in Berlijn en elders. Men ziet, slechte moeders zijn
overal te vinden, komen ook elders voor dan in Holland.
.... Midden in dien kalmen, rustigen zomer (ik was in Mei of Juni gekomen), viel een
brief, die in eens mijn geheele levensplan veranderde, die mij de veilige haven uit,
opnieuw de wijde wereldzee indreef. - - Die brief kwam uit Schotland....
De eigenaressen eener particuliere meisjesschool in dat land, waar het geen absoluut
vereischte is geëxamineerd te zijn door den Staat en ‘actes’ te bezitten die machtigen
tot het geven van openbaar onderwijs, hadden door gemeenschappelijke duitsche
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kennissen van mij gehoord. Zij zochten, tegen behoorlijk salaris, uit het buitenland
een beschaafd jong-meisje, in staat onderwijs te geven in fransch en duitsch, en zij
boden mij, op recommandatie der bedoelde duitsche vrienden, aan bij den aanvang
van den nieuwen cursus, aan het eind van den zomer, tot haar over te komen om,
indien ik er den moed toe had, als onderwijzeres op te treden. Zeker, ik was een hollandsche, maar ik sprak engelsch zoowel als duitsch en
fransch vlot, en ik durfde het wel aan die laatste talen te onderwijzen, dank zij mijn
eigen genoten goed onderwijs en mijn kennis van fransche en duitsche literatuur. Vrije woning, natuurlijk, vrije kamer (het was geen kostschool, enkel een dagschool,
zoodat wij onderwijzeressen met ons vieren apart samenwoonden, voor rekening der
haar eigen afzonderlijk huis bewonende zusters-eigenaressen), en bovendien ƒ 300
salaris! Voor iemand die er naar snakte haar eigen brood te verdienen, en tegelijk
graag wat van de wereld wilde zien, was dit aanbod er een om zonder voorbehoud
aan te nemen, al kostte mij het heengaan van mijn Silezische vrienden veel. - Zij
hunnerzijds waren zooveel onafhankelijkheid in het besluiten van een alleen-staand,
nog jong-meisje (ik was toen 24 jaar) niet gewoon, maar ik had geen tijd tot heen en
weer schrijven naar Indië, om te vragen hoe mijn vader er over dacht. Ik moest
terstond ja of neen zeggen, omdat de bewuste dames natuurlijk in het laatste geval
naar een andere hulp
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moesten gaan zoeken. Ik zei ja, en ik vernam daarop natuurlijk terstond van mijn
rijke familie in Holland het aanmoedigend vonnis, dat ik het toch wel niet zou kunnen
volhouden, en daarvoor toch wel te veel verwend zou zijn, en hiervoor toch niet was
opgevoed, en dat toch wel te moeilijk zou vinden, enz. enz. Het is namelijk
verbazend-amusant op te merken, hoe juist rijke menschen, die zelf nooit een hand
uit de mouw steken en zich den ganschen dag met hun eigen kwalen bezighouden
bij gebrek aan andere bezigheid, het hun arme bloedverwanten eigenaardig moeilijk
weten te maken wanneer deze zich ‘aanpakken’. O ja, vóór dat aanpakken zijn ze
van ganscher harte; ze keuren het ten hoogste af, als deze nog eenige andere lusten
en begeerten er op na durven houden dan die, welke voor een arm geworden familielid
‘pasgeven’, en welke in hunne oogen van hoogst bescheiden aard behooren te zijn,
maar tegelijkertijd legge n zemet al hun pessimistische op en aanmerkingen
voortdurend bezwaren in den weg, en wekken daardoor bij hun slachtoffer
moedeloosheid en troosteloosheid. Laat mij dan ook al dadelijk zeggen dat, wat mij
betreft, die pessimistische voorspellingen gelukkig niet zijn bewaarheid, dat ik op
die school niet alleen met veel genoegen en tot wederzijdsche tevredenheid ben
geweest, maar dat mijn chefs, de bewuste dameseigenaressen, mij ook uitdrukkelijk
verzochten het contract voor een tweede jaar te hernieuwen, hetgeen ik om straks te
vermelden redenen weigerde,
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wijl mijn vader mij toen bij zich verlangde. Ook bleef onze onderlinge verhouding
zóó vriendschappelijk, dat ik een volgend jaar lang bij hen heb gelogeerd, en zelfs
bij familie van hen in de Highlands ook nog.1
- - - Zoo had ik dan met de noodige tranen en zoenen afscheid genomen van mijn
Silezische ‘Heimat’ en was aan het naaste station, waarheen mijn majoorsechtgenoote
(haar man was toen op zijn Oost-Pruisische reis), mij per rijtuig uitgeleide had gedaan,
in den trein gestapt. Geen vroolijke reis; het was een nachttrein, ik moest drie malen
onderweg overstappen, ik werd lastig gevallen door een indringerigen medereiziger,
en kwam 's ochtends vermoeid en verreisd aan in Berlijn, vanwaar ik, na een uur,
door moest naar Holland; met de van Rotterdam uit direct op Schotland varende
goedkoope booten wilde ik dan, na mijn familie in den Haag bezocht te hebben,
verder. Aan het station te Berlijn haastig ontbijt, toen weer

1

Ik vestig er nogmaals de aandacht op, dat ik van mijn familie steeds spreek in collectieven
zin, om geen bepaalde namen te noemen en daarmede onnoodige persoonlijke hatelijkheden
te zeggen. - Uitzonderingen zijn er ook in mijn familie vele op de bovengenoemde beweringen,
en, waar beide mijn ooms, van vaders-zijde Jhr. Mr. A.F. de Savornin Lohman, lid van de
Tweede Kamer, van moeders-zijde wijlen Jhr. Mr. W.C.A. Alberda van Elkenstein, lid van
de Eerste Kamer, door hun positie grootere bekendheid hebben in ons klein landje dan de
overigen, meen ik voor hen een uitzondering te moeten maken door hun namen hier openlijk
te noemen als behoorende tot diegenen mijner familie, op wie niets toepasselijk is van wat
ik zoowel thans als in het voorgaande opmerkte aangaande ‘rijke familie’, omdat zij steeds
blijk gaven van onbekrompen en onbevooroordeelden zin en van groote hartelijkheid. -
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den trein in; door een misverstand 's avonds aankomst aan het Hollandsche spoor,
terwijl ik werd afgehaald aan het Rijnspoorweg-station, zoodat ik, het was reeds in
den nacht, met geld en goede woorden iemand moest overhalen mij een rijtuig te
bezorgen. Dat was mijn éérste reis alléén door Europa!
Toen de zeereis naar Schotland, een volle boot, met voornamelijk Schotsche
jongelui aan boord, die op die wijze een goedkoop plezierreisje hadden gemaakt naar
't vasteland, en wier vroolijkheid en druk gedoe, bij het zien hunner vaderlandsche
kusten, voor mij pijnlijk afstaken bij de onzekerheid en twijfel waarmede ik diezelfde
kusten zag opdoemen. - Het is een weemoedig gevoel, als gij het verwend
eenig-meisje zijt geweest van rijke ouders, als gij in Suriname een tijd lang het rolletje
hebt gespeeld van nommer-een als Gouverneurs-dochter, plotseling als ondergeschikt,
arm onderwijzeresje in den vreemde te staan, uzelve afvragende, dank zij de
hierboven-aangehaalde familie-voorspellingen: zal ik kunnen volbrengen wat ik op
mij nam, zal ik straks niet worden afgedankt als onbruikbaar, - tot spot van iedereen?
Ik had echter een vasten wil om mijn best te doen. Ik geloof dat die wil, als hij er
is, veel kan helpen om te slagen in het leven. Niet achterwaarts maar voorwaarts
zien. Niet vragen, hoe zou ik hebben willen leven, maar: hoe moet ik nu eenmaal
leven. ‘Es muss’. Die lijf-woorden van mijn vader hielden mij boven water.
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Die flinkheid, die bereidwilligheid waren gelukkig voor mij een bijzondere
aanbeveling in de oogen mijner nieuwe omgeving, wier verwachting niet
hooggespannen was betreffende meisjes van het vaste-land, dank zij mijn
voorgangster. Deze namelijk, evenals ik van adel, een duitsche, had meer voor haar
plezier, dan omdat zij moest, deze betrekking aanvaard, aangelokt door hare
bekendheid met een der Engelsche mede-onderwijzeressen. Eenmaal echter in functie,
geraakte zij door haar hoogmoed en haar onwilligheid om zich naar de gewoonten
van het land te schikken weldra in een tweeslachtige positie. Zij voelde zich steeds
het ‘gnädige-Fräulein’, dat als zoodanig een beetje neerzag op hare niet
adellijke-collega's; zij ergerde deze met verhalen over hare duitsche familiegrootheid,
zij smaalde op alles wat Schotsch was, tot de natuur incluis, om er haar Duitschland
tegenover te stellen als ‘het’ Eldorado; en zoo was het geen wonder dat de met het
‘continent’ volslagen onbekende Schotsche onderwijzeressen, mijne collega's, waarvan
alleen de oudste in Duitschland geweest was, van mij dezelfde gebreken en dezelfde
eigenschappen verwachtten, welke haar zoo gehinderd hadden in mijn voorgangster.
Hollanders en Duitschers scheerden ze over één kam - iets wat mij vooral daarom
ergerde, omdat zij in het begin de ongemanierdheid van de Duitschers beschouwden
als een algemeene eigenschap van alle ‘continent’-bewoners. - Ik was daarenboven
óók van adel; ze wisten van mijn verleden genoeg
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af, om te hebben vernomen, dat ik niet voor het onderwijzersvak was opgeleid of in
die klasse thuisbehoorde, - zij verwachtten dus te zullen stuiten op heimwee, tranen,
onwil, al datgene waarmee mijn voorgangster had te kampen gehad, en het viel haar
zeer mee, dat ik integendeel van den eersten dag af mijn nieuwe positie onder de
oogen zag met zooveel opgewektheid als maar mogelijk kon zijn, dat ik er niet aan
dacht mijn adel uit te spelen als een soort bevoorrechting boven hen, dat ik hun
prachtig land oprecht bewonderde, en het waardeerde zooveel van de heerlijke natuur
te leeren kennen op lange wandelingen en tochtjes, vooral dat ik, in plaats van, zooals
mijn duitsche voorgangster steeds had gedaan, te klagen over wat ik onvermijdelijk
miste, heel innig waardeerde het vele goede dat mijn deel was.
Want, dit zij hier met dank aan dit stuk verleden gezegd, ik had een goede
betrekking gevonden. Ik had datgene, wat iemand die in betrekking is nooit genoeg
kan waardeeren, maar m.i. lang niet altijd waardeert, zeer goede en
menschelijk-denkende chefs in mijne twee zusters-eigenaressen. - Laat mij tusschen
haakjes hier even zeggen, dat zij het zijn geweest die mij het eerst van heel nabij
leerden, hoe men bij een volbloed modern-godsdienstige levensbeschouwing wezenlijk
veel ‘christelijker’ kan handelen, dan bij een orthodoxe pur-sang, wanneer die alleen
(en dat is zoo dikwijls het geval) met de lippen wordt beleden. Tot hiertoe had ik èn
in den Haag èn in Berlijn, waar wij
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in een beslist christelijk-orthodox-getint pension woonden, èn in Silezië bij mijn
majoor, steeds geleefd onder een geheel orthodoxe ‘beademing’, om het geliefkoosd
woord van Abraham Kuyper in zijn Heraut te gebruiken. Nu, hier in Schotland, waar
de Kerk en de levensbeschouwing er over het algemeen eene is van steil Calvinisme,
geraakte ik bij toeval, bij uitzondering, bij twee dames, die, zonder het heel openlijk
te durven bekennen, in stilte door en door modern waren, maar die in hun leven
handelden en wandelden vromer, liever, zachter, toegevender voor andersdenkenden,
dan ik het ooit in orthodoxe christen-kringen gewoon was geweest te zien. Zoo leerde
ik vergelijken - niet ten nadeele van de modernen.
Zonder twijfel was het aan de redelijkheid, aan den door en door beschaafden aard
dezer twee eigenaressen te danken, dat ik bij haar het zoo naar wederzijdsche
tevredenheid kon uithouden. Zij hadden een groote kieschheid voor mij, vroegen mij
b.v. eens, toen zij constateerden dat ik er slecht begon uit te zien, of ik, door mijn
rijkelui's-kindje-opvoeding, wellicht gewoon geweest was van kind-af wijn te drinken,
in welk geval zij zich verplicht rekenden, in het belang mijner gezondheid, mij aan
tafel die gewoonte voor hare rekening te laten volgen! Glimlachend kon ik het tegendeel verzekeren, daar mijne ouders mij goddank
zonder wijn hebben opgevoed, en mijn slecht-uitzien dus zeker niet aan de onthouding
daarvan kon zijn toe te schrijven. Maar de
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goede, kiesche bedoeling waardeerde ik bijzonder.
Eén ding dat ik óók vóór had op mijn voorgangster, en dat mij in mijn omgang
met de schoolmeisjes bijzonder te stade kwam, was mijn kennis van het Engelsch,
dat ik vlot sprak en schreef, zoodat ik mij niet alleen geheel en al kon verstaanbaar
maken natuurlijk, maar ook boodschappen verrichtte voor mijn collega's, en haar
andere diensten van dien aard bewees, waarover zij zich te meer verbaasden, omdat
eensdeels Engelschen-zelf weinig taalkennis hebben, anderdeels mijn duitsche
voorgangster slechts met moeite en gebrekkig zich had weten uit te drukken, en dan
ook hoofdzakelijk tot het aanleeren der Engelsche taal bij hen was gekomen. - Mijn
betrekking als zoodanig viel mij heel erg mee. Ik erken dat ik er in stilte tegen had
opgezien, plotseling en onvoorbereid les te moeten geven aan meisjes van tien tot
zestienjarigen leeftijd in fransche en duitsche spraakkunst en literatuur, enz. Maar
toen mijn chefs, zelve in die vakken geëxamineerd en er dus uitstekend van op de
hoogte, mij hadden ingewijd in hun leerplan, en in de door haar gebruikte boeken,
ging alles van een leien dakje, had ik weldra de routine volledig beet, en voldeed,
wat in deze het voornaamste was, zoo geheel en al aan de van mij gekoesterde
verwachtingen, dat ik meermalen het compliment ontving: al ben je dan niet
geëxamineerd, en al heb je geen actes, je geeft veel beter onderwijs dan menigeen
die theoretisch veel heeft geblokt om het een of ander
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diploma te halen, maar die mist gezond verstand en aangeboren scherpzinnigheid. Datgene waarvoor ik dus het meest had gevreesd, namelijk dat ik de op mij genomen
taak niet aan zou kunnen, viel mij zoo bijzonder mee, dat ik mij weldra geheel en al
thuis en op mijn gemak gevoelde.
Ik leerde ondertusschen het leven van een geheel nieuwen, practischen kant kennen;
ik gaf les op de school, maar ik leerde zelve óók, in ander dagelijkschleven zien.
Zooals ik namelijk reeds met een enkel woord zeide, wij woonden met ons vieren
samen in een klein huisje, zonder meid; de oudste onder ons, een nicht van de
schoolbezitsters, was nommer een, aan wie wij, drie jongeren, hadden te gehoorzamen.
Zij bestuurde ons huishouden, d.w.z. wat daarvan huishouden genoemd kon worden,
want wij aten steeds op de villa der schoolbezitsters; als wij des ochtends om 9 uur
naar de school gingen, bleven wij er tot 2 uur (de lessen werden in éénen door van
9-2 gegeven). Dan volgde het gemeenschappelijk middagmaal daar aan huis, en eerst
daarna keerden wij, na gewandeld te hebben, alleen of te samen, terug naar ons eigen
‘home’, waar we de afternoon-tea, en des avonds nog een boterham, zelve toebereiden
moesten; daartoe was ieder van ons om de beurt ‘Betsy-Jane’, een algemeen-woord
in Schotland voor ‘meid’, en als zoodanig heb ik geleerd o.a. vuur aanmaken, deur
open doen, den boel omwasschen, tafel-
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dekken, bed-opmaken, kruiken-bezorgen, allerlei werkjes van dien aard, die ik thuis
steeds de door mijn moeder welgedrilde dienstmeisjes had zien doen, waarvoor mijn
hoogmoedige voorgangster meer of minder den neus had opgetrokken, maar waarvan
ik begreep dat ik, eenmaal de betrekking op mij genomen hebbende, den plicht had
ze blijmoedig te volbrengen, zoo goed mogelijk. - We maakten ieder van ons ons
eigen bed op, we hadden ieder een afzonderlijk kamertje, en gingen ons om de beurt
wasschen in de badkamer, op de even keurige als practische en zindelijke Engelsche
manier ingericht, met warm en koud water-kranen, en een waschtafel daaronder,
waarin het vuile water verdwijnt, zonder dat er sprake is van het omslachtig
waschtafel-doen en vuile-emmer gedraag van onze vasteland-manier, welke eerst
langzaam en moeilijk van lieverlede wordt verdrongen door de bovengenoemde
Engelsche. - Het eigenlijk vuile werk van kamer- en keuken-doen geschiedde door
een werkvrouw, die des ochtends om 7 uur kwam, zich zelve met den sleutel inliet,
ons wekte, en om 9 uur tegelijk met ons weer verdween. - Bed-opmaken was voor
mij een volslagen geheim, omdat ik het nooit had behoeven te doen, maar ik wilde
dit niet laten merken, en deed het dus maar zoo goed en zoo kwaad als het ging,
totdat op zekeren dag onze oudste, die de kamers wel eens naging, er achter kwam,
en mij glimlachend vroeg: of ik niet ongemakkelijk lag. Ik bekende haar toen gul,
dat ik nooit bed-opmaken
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had geleerd, en zij was zoo vriendelijk er mij les in te geven, tot ik het kende. - Wie
onzer 't eerst na twee uur thuis kwam van de school, moest aan háár den sleutel van
het huis vragen om zich in te sluiten, en dan vóór alles naar het vuur kijken in de
keuken, dat, zorgvuldig ingerekend door de werkster van 's ochtends, smeulend
wachtte op onze terugkomst. Dan was het gauw den ketel opzetten voor kokend
water, opdat onze afternoon-thee, waarop we allemaal dol waren, precies om 4 uur
kon worden gedronken. - Eens, het was na de Kerstvacantie, die ik had doorgebracht
bij heel rijke menschen in Glasgow, familie van mijne familie in Holland, en waar
ik dus weer onwillekeurig in luxe-gewoonten was verstrikt geraakt, vergat ik, het
eerst thuisgekomen, dien ketel- en vuurplicht. Ik ging direct naar mijn kamertje,
knoeide er wat rond, en hoorde op eens een verontwaardigde stem beneden in huis:
‘Miss Lohman, waar ben je, waarom heb je niet naar het vuur gekeken?’ - Het was
onze oudste, die, met de twee anderen toevallig laat thuis kwam, en vrij vinnig keek
om mijn vergrijp en de daardoor te late thee. Enfin, het is de eenige keer geweest,
gelukkig, dat ik in dit opzicht door nalatigheid heb gezondigd. Mijn groote
bereidwilligheid in al deze dingen werd mij zeer hoog aangerekend, juist omdat ik
een vreemdelinge was, onbekend met 's lands gebruiken, en van wie men dus
integendeel onwil of onhandigheid had verwacht. Zoo verwekte ik ook een groote
verbazing van goedkeu-
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renden aard, toen ik den eersten Zaterdag den besten aanbood de huishoudelijke
boodschappen voor mijn rekening te nemen. - In Schotland namelijk wordt de Zondag
met zulk een calvinistische gestrengheid gevierd, dat men dientengevolge des
Zaterdags op scholen enz. vacantie geeft. Wij waren dus feitelijk, van Vrijdagmiddag,
na het diner op de school, af, tot Maandag-ochtend vrij, en aten die middagen,
Zaterdag en Zondag, dan ook in ons eigen huisje. Onze oudste bezorgde het diner,
dat natuurlijk van hoogst eenvoudigen aard was, de ‘Betsy-Jane’ van de week moest
haar daarbij helpen met klaar-zetten en omwasschen en weer wegbergen. - De
boodschappen deed zij, of een van de twee anderen, des Zaterdagochtends zelve,
maar niemand had er gewoonlijk véél lust toe, en het was dus een meevaller, toen
ik voor die boter- en ham-boodschappen enz. mij zelve niet te voornaam bleek te
vinden, en ook niet te veel vreemdelinge was in de taal, om ze te kunnen uitvoeren.
Grooter verschil dan tusschen de voorwereldlijke manieren en vuile gewoonten van
den Silezischen adel en de properheid, zindelijkheid en goeden smaak in
tafelgewoonten enz. van deze gewone middelklasse-Schotten is niet denkbaar! - Hier
was alles even helder, keurig, ordelijk. Een bloem op het witte tafellaken deed
vriendelijk aan, ook bij het eenvoudigste middagmaal. De disch was bescheiden,
maar brood en boter waren van goede kwaliteit. Van slechte manieren
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geen sprake. - En dat alles geldt niet van deze Schotten alleen, met wie ik in toevallige
aanraking kwam, maar van het heele Schotsche volk. In elke derde klasse van den
trein kunt gij er, naast wien ook, gaan zitten, zonder vrees voor minder-frissche buren;
de arbeiderswoningen zijn even proper en welverzorgd, als die van de meer-gegoeden.
En badkamers en water-closets (waarvan men mij drie jaren geleden in Amsterdam,
toen ik daar een woning zocht, in huizen van 500 gld. en méér huur, zei: ‘Die worden
door niemand verlangd’) ontbreken in Schotland nergens, mag men gerust zeggen.
Ons huisje b.v. stond in een straat, eigenlijk geheel gebouwd voor fabriekswoningen,
en dan ook bevolkt door meesterknechts enz. van omliggende fabrieken. Het was
dus ook gelijk en gelijkvormig aan al zijn buren in de straat, en het bezat, evenals
deze, een uitstekende badkamer, ingericht op de boven beschreven wijze, met een
practische waschtafel, steeds voorzien van warm en koud water, verder ook in de
keuken koud en warm water beide, en overal gas, om van iets in Engeland en
Schotland zóó van zelf-sprekends als een water-spoeling-closet niet eens te spreken.
Antwoorden als het door mij hierboven meegedeelde, welke ik in Amsterdam gedurig
ontving, zijn, geloof ik, in den hedendaagschen tijd in geen ander land meer denkbaar.
Één huisheer in Amsterdam zeide mij zelfs, dat hij ‘wel een waterspoeling-closet
had gehad, maar het, op verzoek van de vorige bewoners, had laten wegnemen. Die
vonden het zoo lastig!!’
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Met dat al, ondanks die ten nadeele van Silezië uitvallende vergelijking in zulke
dingen, had ik veel meer moeite om aan den Schotschen volks aard te gewennen dan
aan den Silezischen, den Duitschen in het algemeen genomen. - ‘Wij zijn net
Hollanders,’ zeiden de Schotten tot mij, bij wijze van compliment, ‘want wij geven
ons niet gemakkelijk; men moet ons leeren kennen, om ons te kunnen waardeeren’.
Ik had veel moeite om hen te doen begrijpen, dat ik op déze hollandsche eigenschap
van zoo groote terughoudendheid alles-behalve reden zie trotsch te zijn. Daardoor
is men lang reeds weer gescheiden voorgoed, vóór men elkaar heeft leeren kennen,
als men zóó lang werk heeft eer men zich geeft. Het leven is m.i. daarvoor te kort. Maar het was wáár wat zij zeiden, zij hadden die hollandsche stijfheid en koelheid
inderdaad met ons gemeen. Het beminnelijke, het spontane, het eenvoudig-lieve, dat
mij in de Sileziërs, en in de duitschers in het algemeen, doet over het hoofd zien hun
onsmakelijke manieren en burgerlijke gewoonten, de nuchtere, berekenende,
stilzwijgende, melancholische Schotten missen dat! - Hun natuur, vooral in de
Highlands, heeft dat óók: dat heel-zwaarmoedige in de luchten, de tinten, - al is zij
wonderbaar-lieflijk. - Ik stal overigens hunne harten door mijn oprecht enthousiasme
over die natuur, want er is misschien geen volk zoo aandoenlijk-gehecht aan zijn
geboortegrond, zoo naief-trotsch er op als de Schotten. Bij de Zwitsers wordt die
liefde voor hun
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land te veel geinfluenceerd door liefde tot het geld, dat de vele vreemdelingen er
brengen; de speculatiegeest overheerscht bij hen de ingeboren vaderlandsliefde; hun
land behoort ook reeds niet meer hun-zelf, maar den Engelschen, door de vele
maatschappijen, hotels, enz. welke deze er met Engelsch geld hebben opgericht en
waardoor zij er den baas spelen. Maar de Schot leeft in zijn verleden, kent al de sagen
daarvan, al de historische bijzonderheden op zijn duimpje, en groeit reuzenhoog van
blijdschap om elk woord van hulde, dat gij zijn wonderschoon land brengt. Mijn
kennis van de Bruces, de Stuarts, van de rol, die deze helden weleer speelden in hun
geschiedenis, mijn belezenheid in Walter Scott's romans en balladen wekten hun
verbazing en hun tevredenheid in hóóge mate. Een Engelschman weet gewoonlijk
zoo weinig af van iets anders dan zijn eigen land en historie, dat hij iedereen
beoordeelt naar eigen-ik, zoodat ik, die bijna bij Walter Scott ben opgevoed door
mijn vader, die een geschiedenis van Schotland in mijn jeugd-dagen onder diens
leiding ‘verslond’, en die een gróóte liefde heb voor natuurschoon, door dat alles
zéér rees in hun achting.
Nooit misschien is mijn verhouding tot mijn vader zoo intiem geweest, als door de
briefwisseling, welke ontstond tusschen ons beiden in dit jaar van scheiding,
veroorzaakt door zulk een anderen samenloop van omstandigheden, dan wij ons
hadden kunnen denken.
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Ik zal nimmer den weemoed vergeten van dien eersten brief, dien ik ontving, nadat
hij de tijding van mijn vertrek uit Silezië had ontvangen. Hij billijkte mijn besluit
niet alleen, hij juichte mijn kordaatheid zéér toe, en prees mij hoogelijk om mijn
wilskracht, maar tegelijk sprak uit elk woord een aandoenlijk zelfverwijt om het zoo
andere lot, dat mijn deel was geworden, zoo anders dan dat hetwelk ik tengevolge
mijner finantieel-zorgelooze opvoeding had mogen verwachten, ja recht had gehad
te eischen. De herinnering aan het verleden, waarin hij mij tot een werkeloos
rijke-lui's-kindje-leven, tegen mijn zin, had gedwongen, riep hem pijnlijk voor den
geest het verschil tusschen dat toen en het nu. - Een nieuwe verhouding ontstond
daardoor tusschen ons. Ruiterlijk, zooals alleen een superieur mensch het kan, bekende
hij mij ongevraagd zijn ongelijk, van mij te hebben laten opgroeien in een gewaanden
rijkdom, door een te groote toegefelijkheid aan de denkbeelden mijner moeder;
ruiterlijk verweet hij zich daardoor thans de oorzaak te zijn, dat mijn positie nu een
veel minder standesgemässe was, dan die mijner in de rechten gestudeerd hebbende,
dus tot elke voorname carrière geschikte broers.
- Onnoodig te zeggen, dat ik hem slechts te liever had om die eerlijke woorden,
dat, zoo er sprake kon zijn van vergiffenis, ik hem die reeds duizendmaal in mijn
hart had geschonken. - Zoo werd dan onze briefwisseling er eerlang eene van twee
vrienden, meer
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nog dan eene van vader en kind. Zeer-belezen, zich voor alles wat politiek, godsdienst,
wat ook van dien aard, betrof steeds interesseerend, liepen de brieven van mijn vader,
bladzijden en bladzijden vol, veelal over zulke onderwerpen, beschouwingen erover,
overdenkingen. Menigmaal, als er geregeld wekelijks zulk een lijvige enveloppe
verscheen, verbaasden zich mijne collega's over ‘alles wat wij elkaar te zeggen
hadden’, benijdden mij (en met recht) een zoo heerlijke verhouding van intimiteit in
geestelijke gemeenschap. - Ik had die trouwens ook wèl noodig, want ik heb nooit
zoo gevoeld het eenzijdige van enkel opinies van vrouwen, dan in het jaar van
samenwonen met die drie zeer feministisch-aangelegde juffers, wier horizont niet
verder reikte dan haar onderwijzeresschap, wier gedachten steeds draaiden om het
gewichtige daarvan, en die het maar niet konden begrijpen, dat ik in een geheel andere
wereld had geleefd en leefde. Toch zou ik met alle genoegen nog een tweede jaar
mij hebben verbonden, indien niet mijn vader op zeer voordeelige voorwaarden uit
Indië ware teruggekeerd, waardoor hij blijvende relaties onderhield met de Duitsche
firma, die hem had uitgezonden, en waardoor het hoogstwaarschijnlijk werd, dat hij
een tweede maal een reis naar Batavia voor hare rekening zou gaan ondernemen. Hij
wilde zich, nu zijn finantieele omstandigheden daardoor zeer waren veranderd, niet
opnieuw van mij scheiden voor zoo langen tijd, en ik mijnerzijds had zooveel angsten
om hem uitgestaan, terwijl ik hem
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daar, volstrekt niet meer jong, in Oost-Indië wist, dat ik het een groot voorrecht achtte
hem dien tweeden keer te mogen vergezellen. Zoo geschiedde het dan ook ruim een
jaar later; van uit Marseille zeiden wij te samen Europa vaarwel, om met de Fransche
mail over Singapore naar Batavia te reizen, waar mijn vader ongeveer een jaar dacht
te moeten verblijven.
Hiermede, met het einde van die reis naar Oost-Indië, sluit zich straks af dit gedeelte
van mijn levensgeschiedenis, en het laatste, thans nog voortdurende, dat van mijn
auteurs-loopbaan, vangt aan. - Want, gedurende dat verblijf in Batavia rijpte zich in
mij mijn eersteling, het boek Miserere, schreef ik het, en nam mij voor het een uitgever
ter kennismaking aan te bieden, als ik in Nederland terug zou zijn. - O, het was geen
artisterige jacht op roem of ingebeelde ijdelheid op mijn talent, dat mij tot dit besluit
brachten, maar het rustig vergelijken mijner eigen gaven met die van andere
hedendaagsche ‘sterren’ op letterkundig gebied. Ik heb het vroeger reeds gezegd, ik
acht mijzelve volstrekt niet minder ‘begaafd’ dan de meeste mijner schrijvende,
dichtende en recenseerde collega's, ja, ik acht mij zelfs begaafder dan heel velen
hunner; hetgeen niet wegneemt dat ik er nooit aan gedacht zou hebben als auteur in
het openbaar op te treden, omdat ik alleen het geniale, het nog-nie-dagew esene de
moeite van het publiceeren wáárd acht; eenmaal echter staande voor de
noodzakelijkheid van op den duur in eigen onderhoud te
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zullen moeten voorzien, rees in mij steeds sterker de overtuiging: Wat die anderen
kunnen, waarmee zij geld kunnen verdienen, dat kan ik óók, en misschien even goed
als zij, ja beter.
Een kleinigheid, kort vóór onze afreis naar Batavia voorgevallen, had mij nog
aangemoedigd. Ik had namelijk aan het toenmalige Haagsche ‘Dagblad’, eens zoo
groot onder Hogendorp, toen onder redactie van diens opvolger Visser, een paar
kleine schetsjes gezonden, spelend in Suriname; en ziet, zij waren terstond
aangenomen en gehonoreerd. - Ik heb reeds vroeger gezegd, hoe jaren geleden mijn
eerste inzending aan ‘Nederland’ insgelijks een gunstig onthaal had gevonden. Welnu,
terwijl ik den overvloed van pas-uitgekomen nieuwe romans doorbladerde, waarmede
ik mij vóór ons vertrek, bij Nijhoff in den Haag, had uitgerust, en die ik in een
uitstekend-voorzienen Indischen leestrommel steeds opnieuw zag aanvullen, vergeleek
ik altijd weer opnieuw het kunnen van die schetterende, schrijvende en betaald
wordende mannetjes en vrouwtjes, met dat waarvan ik zelve mij bewust was, en ik
zeide tot mij-zelve: Dáár ligt uw weg, een weg die u tegenstaat, dien gij nooit
vrijwillig zoudt zijn gegaan, maar... de weg die alléén zal voeren tot uw doel:
onafhankelijkheid. Zoo schreef ik dan Miserere. Ik had veel vrijen tijd daartoe, in de doodelijke kalmte
van een Indisch leven. Ik had echter toen tegelijk te kampen met die rheumatische
aandoeningen, die mijn gestel hebben
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aangetast, van de ernstige jicht-ziekte af, die ik in diezelfde dagen kreeg, en waaruit
een hartaandoening volgde, die echter daarna tijdelijk in Nauheim is genezen, althans
veel verbeterd. Jicht, rheumatiek, wat het geweest moge zijn, het was in elk geval
een zoo hevige aanverwante aanval, dat de mij behandelende dokter het voor bepáálde
jicht verklaarde, en ook als zoodanig behandelde, tegelijk erkennende, dat op een
zoo jeugdigen leeftijd jicht zich bijna nooit vóórdoet. - Ik genas, werd tot verder
herstel nog een beetje naar de Preanger gezonden, en voltooide, onder dat alles door,
mijn manuscript, zoodat het gereed was toen het uur van ons vertrek aanbrak, omdat
mijns vaders opdracht was volbracht.
Ik ben uiterst blij, juist omdat ik in de West ben geweest, ook Oost-Indië, dat zoo
hemelsbreed verschilt van Suriname, misschien evenveel als beide Koloniën het doen
van Europa, te hebben leeren kennen door een verblijf aldaar van bijna twaalf
maanden, ofschoon het hotel-leven natuurlijk weer een geheel andere ondervinding
is dan wanneer men er zijn eigen huishouding voert. Van de gastvrijheid en
hartelijkheid der bewoners van Indië kan ik niet genoeg getuigen; een dame, die mij
nauwelijks kende, zond mij b.v. zes weken lang elken dag een volledigen
dieet-maaltijd, omdat ik volgens het medisch voorschrift het hôtel-diner niet mocht
gebruiken en afzonderlijke schotels niet altijd zorgvuldig worden toebereid in zulke
omstandigheden. Staaltjes van dienzelfden
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hulpvaardigen aard zou ik in menigte kunnen opnoemen. Wat de bediening aangaat,
Maleiers en Javanen zijn oneindig intelligenter en ontwikkelder dan negers, maar
daardoor ook veel minder goedig en eenvoudig van harte dan deze Surinaamsche
inboorlingen. Onze baboe, die mij trouw mede oppaste in de bovenbedoelde zware
ziekte, was mij heel lief geworden, en toen zij ons vroeg haar naar Europa te willen
medenemen, hadden wij het graag genoeg gedaan, indien de omstandigheden dit
mogelijk hadden gemaakt. Wij konden, bij onze eigene onzekere plannen, daaraan
echter natuurlijk niet denken.
Singapore, Colombo, Aden, Port-Said, wat al heerlijke herinneringen wekt gij bij
mij op van heen- en thuis-reis! - Maar wel het schoonste moment van alles is geweest,
toen mijn vader mij, op den ochtend van onze aankomst in Alexandrië, zeide: ‘Wij
blijven een veertien dagen à drie weken over in Egypte!’ - Er waren meerdere reizigers
aan boord, die datzelfde plan hadden, ik had er dus reeds dagen lang over hooren
spreken, hoe aardig en practisch men dat kan inrichten: in Alexandrië van boord
gaan, na het bezichtigd te hebben doorstoomen naar Caïro, en dan van daar weer
terug naar Alexandrië, om er een volgende fransche mailboot af te wachten. - Maar
mijn vader had zijn geheim plannetje voor zich bewaard, zich verheugend in stilte
om mijn van Sehnsucht brandende oogen, als ik telkens en telkens opnieuw hoorde
van Egypte. - Ik herinner mij hoe we reisden

Anna de Savornin Lohman, Herinneringen

218
o.a. met een gezelschap fransche officieren, met wie wij nog al bevriend waren
geworden, en die zich hartelijk amuseerden met de wilde vreugde, waarmede ik
opjuichte, toen ik 't hoorde: ‘Wij óók blijven in Alexandrië; ga maar gauw je hutkoffer
inpakken.’ - Als een feestroes staat de nu volgende tijd in mijn herinnering: Caïro,
de Pyramiden, later Nice, Monte-Carlo, Parijs. - Ik schrijf geen reisbeschrijving; dus
zal ik over die herinneringen slechts heenglijden; alleen een enkele bijzonderheid
uit Egypte wil ik niet onvermeld laten, omdat zij later zelfs in tijdschriften is
beschreven buiten mijn weten. Het was op een tocht naar de Pyramiden; ik was, met
mijn vader, alleen met een Arabischen gids. Plotseling vroeg deze mij, of ik er niet
binnen-in wilde gaan met hem, en ik, onnadenkend, geen gevaar ziende, stemde toe,
en verdween, nog vóór mijn vader begreep wat er gebeurde, met mijn leidsman in
den geheimzinnigen ingang. Men moet het griezelig-donkere van zulk een tocht,
glijdend, en hortend, en stootend, kennen, om te begrijpen aan welk een gevaar men
zich, alleen met een vreemden man, blootstelt, als men zoo iets waagt. Ik begreep
het te laat. Plotseling, bij het lichtje, dat hij had aangestoken, schemerig-griezelig,
met groote gemeene oogen, brandend van begeerte, greep hij mij aan, dreigde, indien
ik niet... De doodsangst gaf mij kracht en intuïtie. Ik zag het licht van den weg naar
boven, hoe flauw en onzeker ook; ik stootte mijn belager met een stomp, die doel
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trof, naar beneden; hij viel, ik hoorde hem vloeken, maar de korte voorsprong, dien
ik op hem had gekregen door dien val, redde mij; ik klauterde, hoe weet ik zelf niet,
omhoog. Het was bij geluk de rechte weg, ik zag mijn vader aan den ingang, op
hetzelfde oogenblik waarop achter mij mijn ‘gids’ mij weer had bereikt. Ik viel, bijna
flauw, in de armen van mijn vader, maar eerst in het hôtel kon ik hem een duidelijk
relaas doen van het ontzettend gevaar, waaraan ik was ontsnapt. Wij hebben het toen
aan meerdere reizigers verteld, en zoo is het vermoedelijk in Engelsche of Fransche
tijdschriften ter sprake gekomen, want later, in Holland, aan kennissen hetzelfde
verhalende, vernam ik van hen, dat zij het gebeurde in l' Illustration of the Graphic
hadden gelezen, als waarschuwing, weinig vermoedende hoe ik de ongelukkige
heldin was geweest van het feitin-questie.
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VII. Schrijfster.
Toen ik nog een kind was, kreeg ik eens van een oom een boek cadeau, getiteld:
‘Beroemde mannen’, waarin de levensbeschrijving stond van Stephenson en anderen,
verlevendigd door plaatjes; een daarvan stelde Charles Dickens voor, op het oogenblik
waarop hij zijn eerste manuscript in de bus deed, bestemd voor een of andere courant.
- Weinig vermoedde ik toen, dat ik-ook eenmaal, aarzelend en beschroomd, met een
eerste manuscript de wijde wereld zou intrekken; ik zal mijn reis naar Amsterdam,
waar ik-zelve eigenhandig aan den mij geheel-onbekenden uitgever Van Kampen
mijn werk ter lezing wilde aanbieden, niet licht vergeten. Weinigen zijn waarschijnlijk,
op het oogenblik waarop zij hun letterkundige loopbaan beginnen, zoo verstoken
geweest van alle relaties op dat gebied, als ik het was. Ik kende niemand om mijn
werk vooruit ter beoordeeling aan te bieden; de vrees
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onbescheiden te zullen zijn weerhield mij een mij-onbekende lastig te vallen om raad
of voorlichting; en in de uitgevers-wereld was ik eveneens geheel en al vreemd. Maar
ik had den naam Van Kampen ontmoet op vele nieuwe uitkomende werken, ook juist
van vrouwenhand, en, op die éénige aanwijzing, besloot ik bij hem mijn geluk te
beproeven. Schoorvoetend!
Ik slaagde. O, de brief, enkele weken later reeds, waarin hij mij berichtte, dat hij
mijn boek had gelezen, en mij aanbood het uit te geven, op een voor een eerstbeginner
als ik vrij hoog honorarium! Hoe gelukkig voelde ik mij op dat oogenblik, kinderlijk
gelukkig! - Laat mij, om niet te uitgebreid te worden, er maar dadelijk bij zeggen
dat mijn loopbaan, van dat eerste succes af, verder altijd heel voorspoedig is geweest.
Vragensmoede, Het ééne noodige, De brochure: De Liefde in de Vrouwenquestie
(eerst in artikelen verschenen in het Soerabaya'sch Handelsblad), mijn verdere romans:
Geloof, Na het Ontwaken, Gelukswegen, enz. enz., volgden elkaar geregeld op; bijna
onmiddellijk na de verschijning van Miserere werd ik tot geregeld letterkundig
medewerkster aangesteld van een onzer grootste Indische Bladen, waaraan ik nog
steeds werkzaam ben: het Soerabaya'sch Handelsblad. Ik had dat te danken aan een
studie over Multatuli, die ik in een toen verschijnend, weer ter ziele gegaan
tijdschriftje had gepubliceerd, en die de goedkeuring van den toenmaligen
hoofdredacteur zoozeer wegdroeg, dat hij mij de bovenbedoelde aan-
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stelling aan zijn blad aanbood. Oók een óngedacht blijde emotie, toen de post de
kennisgeving van een aangeteekenden brief uit Indië voor mij afgaf en ik dien ging
afhalen, zonder eenig vermoeden van wien hij kwam, en voor mijn verbaasde oogen
ineens dat mooie aanbod zag schitteren.1
Dat eenige jaren later, door het plotseling krankzinnig worden van mevrouw Van
Wermeskerken, de uitgever Veen mij de redactie aanbood van de Hollandsche Lelie,
waarin deze herinneringen het eerst het licht zagen, gaf aan mijn optreden in het
publiek eene nieuwe richting, eene die mij, bij de vrijheid mij door den uitgever
gelaten, het blad geheel in mijn eigen geest te wijzigen, hoogst welkom was. Mijn
voor een tijdvak van drie jaren met het dagblad De Telegraaf geteekend contract,
daarin te zullen optreden als redacteur voor de rubriek tooneel en letteren, moest ik
na één jaar reeds verbreken, omdat mijn gezondheid niet was bestand tegen de
vermoeienis van het bijna dagelijks avond aan avond uitgaan naar schouwburgen.
Dit was voor mij-zelve natuurlijk een groote teleurstelling wat mijn arbeid betreft;
daarentegen

1

In dienzelfden tijd, een jaar na de verschijning van Vragensmoede, werd mij mijn verkiezing
tot Lid van de Nederlandsche Maatschappij van Letterkunde te huis gezonden. Eerst dóór
dat lidmaatschap heb ik gemerkt hoe er door vele beginners om wordt gekuipt en jarenlang
soms moeite gedaan, om die onderscheiding deelachtig te worden, eerst om iemand te vinden
die je voordraagt, en dan om de leden tot keuze van je persoon over te halen. Ik heb dus
daardoor begrepen, dat ik mijn zoo volslagen ongedachte èn onvermoede keuze, op voordracht
van ik weet nog stééds niet wien, eigenlijk zeer moet op prijs stellen.
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keerde ik het verblijf in Amsterdam, als zoodanig, gaarne den rug toe. - Ziedaar, in
groote trekken, mijn leven, zooals het na onzen terugkeer uit Oost-Indië werd; mijn
vader, toen mijn bezoek bij den uitgever Van Kampen zoo goed afliep, was het met
mij eens, dat ik niet in het buitenland kon blijven, indien ik van literairen arbeid een
wezenlijke levensbestemming wilde maken; hij keerde dus alleen terug naar
Duitschland, waarheen hem zijn werk voor diezelfde firma, die hem tweemalen naar
Indië had gezonden, blijvend riep, en ik woonde eerst korten tijd te zamen met een
mijner broers, en vestigde mij, na diens huwelijk, dat reeds kort daarna plaats had,
in het pension, waar ik mijn tegenwoordige vriendin leerde kennen, en dat ik verliet
om met haar te gaan samenwonen; een samenwonen, dat nu reeds bijna negen jaren
duurt, en dat, hoop en geloof ik, niet anders zal eindigen dan door den dood van een
onzer. Onze Marie, die toen reeds vele jaren bij mijne vriendin diende, sloot zich
van dat begin onzer samenwoning af bij ons aan, omdat zij zooveel hield van haar,
dat zij haar niet wilde verlaten; het was zelfs eigenlijk terwille van deze, dat wij ons
eerste plan, te zamen op gemeubelde kamers te gaan wonen, opgaven en een eigen
huishouding begonnen.
Enkele bijzonderheden van hoe het achter de schermen toegaat, wat letterkundige
relaties betreft, zullen den lezer misschien interesseeren. Reeds toen ik Miserere had
geschreven, en er succes mee had, bemerkte ik, hoe
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jaloezie en verkeerd-begrepen-worden beide dingen zijn, waaraan elke schrijver, die
iets beteekent in ons kleine landje, bloot staat; maar hoe veel meer nog leerde ik het
achter de coulissen kennen na den opgang, dien Vragensmoede maakte. - Misschien
zijn er nog wel, die zich herinneren hoe in het koor van lof spraken op mij een schrille
wanklank voorkwam in een veel gelezen blad, waarin ik letterlijk werd beschimpt.
Wilt gij het ‘dessous’ daaromtrent van mij vernemen? Ik kreeg namelijk in die dagen,
vóórdat die recensie verscheen, brief op brief van een mij geheel onbekend jong
auteur, die van mij eischte, dat ik hem een som gelds zou leenen, ‘omdat ik wel rijk
zou zijn als freule’; ik beantwoordde hem niet eens; ten slotte kreeg ik een laatste
schrijven, waarin hij mij meedeelde: indien hij op den volgenden avond niet het
verlangde zou hebben ontvangen, zich op mij in dat en dat blad te zullen wreken
door Vragensmoede uit te schelden. - Natuurlijk antwoordde ik alweder niets, en
inderdaad las ik kort daarna de scheld-recensie in het mij aldus onder vier oogen met
name aangekondigde blad, onderteekend met de initialen van mijn briefschrijver.
Men zal zeggen, waarom hebt gij hem niet aan de kaak gesteld? Eenvoudig omdat
ik, in mijn eigen eerlijkheid, zijn brieven terstond had verscheurd, en dus geen
bewijzen kon aanvoeren. Ik had ze verscheurd, omdat ik niet geloofde aan de
mogelijkheid van zoo iets, - zoo onervaren was ik toen nog in redactie-ge-
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meenheid; omdat ik het voor uitgesloten hield, in mijn onervaren eerlijkheid, dat de
redactie van een als ‘fatsoenlijk’ bekend staand gróót blad zonder onderzoek de
‘recensies’ zou opnemen van een zoo ondeugdelijken zwendelaar en afzetter. De
bedoelde auteur is vóór eenige jaren jong gestorven; in meer dan één woord, door
geestverwanten aan zijn nagedachtenis gewijd, ontmoette ik naar aanleiding van zijn
werk de verzekering, dat hij zoo ‘fijngevoelig’ was; ik moest dan altijd denken aan
zijn minne brieven om geld van mij af te dwingen, en aan zijn laffe wraakneming,
en ik dacht dan schouderophalend: Daar zie je weer hoe weinig wij toch in den grond
van elkaar afweten! Die man wordt nu, door die velen, die van dit streekje niets
vermoeden, gehouden voor ‘fijngevoelig’. En hoe menigeen heeft hij waarschijnlijk
op dergelijke oneerlijke manier goed of slecht gerecenseerd - al naar gelang zij
betaalden!!
Met een onzer allergrootste critici, dien ik, tot op hetgeen ik nu ga vertellen toe, hield
voor een fatsoenlijk man, is mij het volgende gebeurd. ‘Men’ gelieft steeds in mijn
boeken werkelijke personen op te speuren. Ik zal hierop nog nader terugkomen; het
woord hieromtrent van Paap, den schrijver van Vincent Haman, schijnt mij zoo heel
waar, namelijk dat een goed auteur steeds zijn personen teekent naar levende modellen,
zonder dat het hem intusschen erom te doen is wezenlijke menschen uit te beelden
bij wijze van
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schandaalbejag. De bedoelde criticus dan had in een mijner boeken, volgens ‘men’,
een bekend Hagenaar meenen te ontmoeten: een toevallige gelijkenis tusschen diens
bijnaam en den door mij gekozen boeknaam maakte het in zijn oogen nog duidelijker,
dat ik dien man werkelijk had willen aan de kaak stellen, en hij schreef mij een
vrij-pedant briefje om mij zijn hooge afkeuring daarover uit te spreken. Ik had nooit
gehoord zelfs van dien bijnaam (ik weet zoo weinig af van Haagschen laster,
goddank), en dus schreef ik mijn beschuldiger op verontwaardigden toon de eerlijke
waarheid, namelijk dat hij zich vergiste, en dat ik nimmer aan dien man had gedacht
om hem uit te teekenen, even weinig als ik zijn bijnaam kende, zoodat ik dus zijn
beleedigend briefje terugwees.
Het merk der waarheid laat zich gewoonlijk wel herkennen; zoo ging het dus ook
mijn criticus bij dat briefje van mij. Hij begreep dat hij mij verkeerd had beschuldigd,
schreef mij nogmaals, om mij van zijn herwonnen hoogachting te verzekeren en mij
zijn excuses aan te bieden, en gebruikte onder anderen de uitdrukking, hoe hij in
mijn schrijven geheel en al had herkend: ‘de fiere freule Anna de Savornin Lohman’.
Men zou denken, wat ik toen ook dacht, dat hier althans een fatsoenlijk man zich
liet kennen. Maar het vervolg bewijst het tegendeel. Mijn eigen critischen arbeid, in
het Soerabayasch Handelsblad, in
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de Hollandsche Lelie, aan de Telegraaf1, maakt het voor mij tot plicht eerlijk en
onpartijdig mijn oordeel te zeggen over welk boek of welken schrijver ook, of ik
hem persoonlijk kende of niet. - Nu behoort het tot der Nederlandsche auteurs
kruiperigheden, juist dezen bovenvermelden criticus in den zak te kruipen en te
ontzien, omdat hij aan meer dan één groot blad critiseert, en als redacteur van meer
dan één groot tijdschrift invloed heeft op het weigeren of aannemen van aangeboden
stukjes en gedichten, en eindelijk ook nog, omdat hij zeer ijdel is, en al wie hem in
het gevlei komt, daarvoor beloont, door hem zijnerzijds vóórt te kruien op den
letterkundigen weg. Ik werd dus een uitzondering op dien regel, toen ik meer dan
eenmaal den spot dreef met sommige zijner onware en partijdige critiekjes en
laffigheden. Zeker, ik heb óók het goede, dat hem als schrijver ontwijfelbaar kenmerkt,
steeds eerlijk aangetoond, maar ik heb de fouten, die hem aankleven, tegelijk
onbeschroomd en scherp gehekeld. - En wat was nu zijn wraak? Dit, dat hij het
hierboven meegedeelde laster-verhaal over mij, en de bewuste hierboven meegedeelde
briefwisseling daarover, als een feit ging vertellen aan een niet-in-den-Haag-wonend,
dus met den roman en de zaak-in-questie onbekend redacteur, met wien ik te maken
had, en dat wel in

1

Aan die twee laatste bladen werkte ik echter toen het gebeurde voorviel nog niet, en ik schreef
dus toen hier te lande geen recensies.
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dier voege, dat hij alléén het eerste briefje van hemzelf meedeelde, en op mij den
schijn wierp, dat ik hem na dien tijd slecht recenseerde uit ergernis over de door hem
ontvangen verdiende terechtwijzing. Van zijn eigen schriftelijke amende honorable
daarna, na mijn antwoord, van zijn erkenning dat hij ‘de fiere freule de Savornin
Lohman onrecht had aangedaan’, had hij geen woord gerept. - Zóó zijn onze manieren.
Als deze man straks dood gaat, weet ik dat heel ‘letterkundig’ Nederland zijn
fatsoenlijkheid en zijn eerlijkheid en zijn braafheid zal huldigen; maar ik weet, dat
hij geen eerlijk criticus en schrijver is, omdat hij, uit laffe ergernis dat iemand zijn
literairen arbeid durft aanvallen, niet alleen opzettelijk leugens omtrent dien aanvaller
verspreidt, maar zich zelf niet schaamt zijn eigen schriftelijke schuld-erkenning te
loochenen.
Zoo is critiek achter de schermen!
Vragensmoede bezorgde mij eerst den lof, daarna de woede van alle mogelijke
moderne dominees. Het was in die dagen dat het feit voorviel van dat groote Dagblad,
dat van zijn wekelijkschen causeur verlangde ‘nooit iets goeds, wat ook, van freule
Lohman te zeggen’, omdat deze de dominees zoo ‘uitkleedde’, terwijl de
hoofd-redacteur van bedoeld blad toen tot den dominees-stand behoorde en zich,
evenals een collega-dominee-redacteur, daardoor gekwetst voelde. Inderdaad ben ik
van toen af, week aan week, wat ik ook schreef, roman of novelle, werk voor de
Hollandsche Lelie of wat ook, gehekeld en veroordeeld
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in die brave en eerlijke courant, wier medewerkers ik dat intusschen volstrekt niet
kwalijk neem, omdat het gaat om hun broodje; als zij niet doen wat hun aldus wordt
besteld, dan raken zij hun betrekking waarschijnlijk kwijt. En de meeste journalisten
kunnen zich die luxe van betrekkingloos te zijn niet veroorloven, en schrijven dus
zooals de hoofd-redacteur het verlangt: zonder eigen opinie.
Al weder, zoo is critiek achter de schermen.
Waarom ik eerst zooveel opgang maakte bij de moderne dominees met Vragensmoede,
en later hun zondebok werd?
Om dezelfde reden, waarom ik een paar jaren daarna het evenzeer heb verkorven
bij de feministen, omdat ik namelijk, in plaats van mij aan te sluiten bij hun richting,
zooals zij dat van mij verwachtten, een eenling bleef, een eigen-persoonlijkheid, die
noch lust noch verplichting gevoelde, zooals dat met de meeste menschen wèl het
geval is, zich vóór deze of die partij, of groep, of richting, of levensbeschouwing te
verklaren en tegen gene.
Immers, Vragensmoede, eerlijke, oprechte, spontane uiting van eigen denk-leven,
dat ik, juist omdat het dat was, had opgedragen aan hem, die dat begreep, die, na zelf
mij heel-streng-orthodox te hebben grootgebracht, hoog- en edeldenkend genoeg
was om te kunnen billijken en waardeeren mijn afkeer van het gehuichel en wereldsch
gedoe van zeker soort christen-
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dom en calvinisme, aan mijn vader, het was in de oogen van o zoo velen een boek
van belofte, dat ik nu weldra zou behooren tot de hunnen, de modernen. Ik werd
overstroomd met brieven, en daaronder in overgroot aantal van moderne dominees,
van min-ofmeer tegen de orthodoxen, of tegen de richting van Kuyper, of ook tegen
mijn oom Jhr. Mr. A.F. de Savornin Lohman ingenomen menschen, voor wie
Vragensmoede vóór en boven alles was: een wapen tegen die orthodoxen, tegen de
richting van Kuyper, tegen mijn oom, wiens naam ik droeg, voor wiens dochter ik
telkens verkeerdelijk werd gehouden. Die soort menschen konden geen van allen
begrijpen, dat er niets ‘achter school’, achter een zoo oprechten, gedurfden roman,
niets van particuliere wraakzucht, of van schandaalbejag, of van ruzie met mijn vader.
En daarom werden hunne brieven zoovele aanbiedingen aan mij, om in hun
modernisme, in hun partij, in hun richting, te hervinden gemoedsrust, vrede,
vriendschap. En mijn beleefdelijk daarvoor bedanken, mijn vèr-blijven-staan, mijn
niet de minste begeerte toonen die uitgestoken handen aan te nemen, maakte hen
boos, stelde hen te leur, werd hun een ergernis. Het was voor dezulken zulk een
satisfactie, eene freule De Savornin Lohman zich te zien keeren tegen haar opvoeding
en de tradities van haar geslacht, zulk een Schadenfreude gaf zoo'n opzienbarend
feit, dat de ontgoocheling toen ik door den door mij-zelf-verwekten storm heel onbe-
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roerd bleef daardoor slechts te sterker werkte. Door mijn boek had ik mij, in de oogen van zulke moderne drijvers, als ik hier
bedoel, als het ware verplicht geheel en al tot hen over te komen; op die eerste schrede
behoorde nu immers van rechtswege de tweede te volgen. Maar die bleef uit; ik stond
stil op den drempel van het huis dat ik den rug had toegekeerd, dat van mijn opvoeding
en van de tradities van mijn familie, maar ik voelde niet den minsten lust een nieuw
huisje van nieuwe begrippen en andere geloofshaarkloverijen, en van ‘zoo is het’ en
‘zoo behoort het’, binnen te treden. - De ervaring, die ik had opgedaan, door het
leven-zelf, had mij vrij-gemaakt, innerlijk-vrij. Ik was mij-zelve van toen af, op mijn
28ste jaar, een vrijgemaakte, - en dat vergeeft ‘men’, ‘de compacte Majorität’, om
met Ibsen te spreken, nooit ofte nimmer aan een mensch, dat hij zichzelf is, en zich
niet laat binden of vasthouden door partijbelangen en godsdienstige en menschelijke
voorschriften. Kent gij Ibsen's onsterfelijken Volksfeind -? Dr. Stockmann, met zijn
illusies, zijn innig geloof in de eerlijkheid van anderen, omdat hij-zelf eerlijk is, met
zijn droevig uiteinde van ondergang, met zijn verloochend en belasterd worden juist
door de menschen zelf die het meest aan hem hebben te danken, hij heeft mij altijd
weemoedig herinnerd aan mijn vader, vooral wat het Surinaamsche deel van zijn
levensgeschiedenis daarvan aangaat. Dezelfde naïeve zorgeloosheid, hetzelfde
onbegrensde vertrouwen in de onbaatzuchtig-
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heid en eerlijkheid eener hem ondertusschen exploiteerende, hem schijnbaar
vriendschappelijk-gezinde, in den grond alleen zich-zelf-dienende quasi ‘intieme’
omgeving, hetzelfde blinde vertrouwen in het zegevieren-moeten der goede, eerlijke
waarheid, dezelfde jammerlijke ontnuchtering, hetzelfde niet-kunnen-begrijpen toch
hoe gemeen en hoe valsch de meeste menschen nu eenmaal zijn, zelfs niet na die
bittere ondervinding, en eindelijk het alleen-staan, heel-alleen, opgeofferd aan een
beginsel, dat voor iedereen die het heette te handhaven slechts was een dekmantel
om zichzelf te dienen, dat hij-alleen ernstig had genomen als 'n beginsel, waarvoor
men desnoods moet bereid zijn te vallen, maar dat heilig blijft.
Ik heb reeds vroeger gezegd hoezeer Ibsen mij heeft gevormd voor de
mensch-verachtende, nuchtere levensbeschouwing, die de mijne is. Zijn zoo
scherpware teekening van partij-belang en geknoei-achter-de-schermen, onder 't
motto: het heil van 't volk, in Der Volksfeind, heeft er niet weinig toe bijgedragen
mij ook in dit bijzondere opzicht met heldere oogen te leeren zien 't minne van de
menschheid, en van haar gescherm met groote woorden en heilige idealen, - voor de
leus.
Maar, om op Vragensmoede terug te komen, zeker, er waren onder de talrijke
brieven, die ik naar aanleiding van dat boek ontving, ook vele het
goed-met-mij-meenende, hartelijke, geloovige menschen, en het spreekt van zelf dat
ik hun dankbaar was, en
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steeds zal zijn, voor hun belangstelling in mij; ook van Roomsche zijde werd mij
dikwijls in alle oprechtheid zulk een: ‘Kom tot ons!’ toegeroepen, en ik heb dan altijd
gevoeld hoeveel gelukkiger het is Roomsch-Katholiek te zijn grootgebracht dan
Protestantsch, omdat men ons Protestanten van kind-af africht op twijfelzucht en op
critisch onderzoek, en zich dan verbaast dat wij meer leed dan vreugde hebben van
ons Protestantsch godsdienstleven.
Met Vragensmoede begon ook dat gewroet van: Wie zou deze zijn? en Wie is met
dien bedoeld? waarin het Nederlandsche lezerspubliek zoo zeldzaam uitmunt,
vermoedelijk omdat ons landje zoo heel klein is, en daardoor iedereen alles van
anderen afweet. Daardoor kan er geen boek uitkomen van actualiteit, of ‘men’ speurt
en zoekt en gist: Die meneer is daarmee bedoeld, en die freule heeft daarvoor tot
model gezeten, en die juffrouw is bepaald in de werkelijkheid gene dame. 't Spreekt
van-zelf, als in een roman de erin optredende menschen maar eenigszins gelijken op
levende werkelijkheidstypen, dat men altijd wel iemand kan vinden die erop lijkt in
't werkelijke leven; juist daarin zit 'm immers het talent van den begaafden auteur,
dat hij geen tooneelpoppetjes maar menschen maakte, zooals hij ze zag, zooals ze
zijn. Onlangs kwam ik - ik meen in de Telegraaf - een onderhoud tegen, door Willem
Paap gevoerd naar aanleiding van zijn boeken; men weet hoe hij o.a. Jeanne Collette
en Vincent Haman schreef, en hoe het toen
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niet ontbroken heeft aan beschuldigingen, dat hij bepaalde personen had willen aan
de kaak stellen; welnu, Paap merkt zeer terecht aan, dat een goed auteur altijd werkt
naar levende modellen, juist omdat zijn werk anders slecht zou uitvallen, maar zonder
dat het hem met dat al ook maar in de verste verte te doen is om dezen of genen
persoonlijk te ‘beschrijven’. Zoo is het inderdaad. Zoo is het ook mij gegaan met al
mijn boeken. Ik zie om me heen en merk op, en ik verwerk de levende typen die ik
gadesla tot een geheel van roman. Is het mijne schuld, juist omdat mijn typen wáár
zijn, leven, dat men in het kleinsteedsche dorp Den Haag altijd wel mannen en
vrouwen te over kan vinden, die min of meer lijken op mijn verbeeldingspersonen,
en die men dan op afternoonteas en aan societeits-kletstafels ‘herkent’, om zoowel
die werkelijke personen als mij te bekladden. - Zoo ook ‘herkende’ de een in Van
Uytweerde mijn oom, de ander mijn vader, zoo wist een derde precies wie Huberte
was, en wie haar man, etc. etc. - En eerst recht kwamen de tongen los bij den daarna
volgenden roman: Het ééne noodige. Natuurlijk, nu wist ‘men’ daardoor ineens
precies alles en nog wat over mij en mijn levensgeschiedenis, door de namen te zetten
op de personen van mijn boek! - Ook werd ik bij die gelegenheid gewaar - wat ik
eerlijk beken, bij al mijn levenservaring toen nog niet te hebben geweten - hoe vuil
de menschen zijn op zedelijk gebied. - Ik ben er Frans Netscher altijd dankbaar
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voor geweest dat hij hierin zoo juist en zoo eerlijk voelde, toen hij in een bespreking
van mijn roman wees op het smerig-vieze, waarmee zeker soort mannen zich
vermijden in goorheid, door hun eigen natuur uitgedacht, omdat zij niet in staat zijn
een eerlijk liefdegevoel van vrouw te begrijpen in een eerlijke schildering. - Trouwens,
hij is niet de eenige man geweest, gelukkig, die mij beter verstond dan de massa;
heeft men mij met veel vuil geworpen, men heeft mij ook begrepen hier en daar; met Ibsen zeg ik, het oordeel van de minderheid is voor mij meer waard in zulke
gevallen, dan dat der meerderheid; want die begrijpt per-se verkeerd en onjuist en
oppervlakkig. Niets is dommer en onnoozeler dan de ‘meerderheid’, op welk gebied
ook! - Amusant, tot afwisseling, is het aantal huwelijksaanzoeken, dat ik door dien
roman, en later nog door de brochure: ‘De liefde in de Vrouwen-questie’, kreeg; er
waren er hoogst-zonderlinge onder, en ook hoogst-beredeneerde; zij gingen uit van
mannen voor wie het vaststond, dat ik met dat geschrift bedoelde: Trouw me toch
als je blieft! - en die dan heel verbaasd waren, dat ik, wel verre van verrukt in hun
armen te vallen, heelemaal geen behoefte aan zoo iets aan den dag legde, om de heel
eenvoudige reden, dat mijn eigen liefde-roman al was 'n afgesloten stukje leven,
waardoor ik zoo intens had geleden, dat ik tegelijkertijd voor goed met alle ‘liefde’
had afgerekend. Ware dat niet het geval geweest, ik zou misschien niet eens er toe
gekomen zijn juist den roman
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‘Het ééne noodige’ en die brochure zoo onbevangen te schrijven, zoo geheel en al
als eene, die zelve reeds voor altijd staat buiten die dingen, en die juist daarom ze
zoo eerlijk-kalm beziet. - Er zijn naturen, die maar ééns liefhebben kunnen, die alles
ineens geven, en die nimmer meer een tweede maal opvlammen, omdat ze zich den
eersten keer al verteerden voorgoed. De mijne is nu eenmaal zoo, wat liefde aangaat;
maar men heeft dat volstrekt niet nagevoeld, natuurlijk niet, daarvoor is ‘men’ veel
te grof besnaard. Het ééne noodige was nog nauwelijks uitgekomen, toen een oud
heer, die het onmiddellijk had gelezen, lachend tot mij zeide: ‘Nu zal je eens zien,
hoe gauw je trouwt; nu zullen ze op je af komen’. - Ik begreep hem niet; ik vond het,
eerlijk gezegd, een flauwe aardigheid. Maar later, toen ik al die baard-likkende
mannen en mannetjes inderdaad op me zag afkomen, op hoop van zegen, van vrije
liefde, van 'n huwelijk om zichzelf aan mij te verkoopen soms, hun lichaam tegen
mijn geldverdienende pen, - ja, toen heb ik begrepen en de voorspelling van dien
ouden heer en de geheel andere beweegredenen, die ‘men’ zocht in mijn werk, dan
die, welke mijn pen hadden bestuurd. - Ik was toen 29 jaar, en dus nog jong genoeg
om door die vuile bezoedeling van mijn vrouwenziel pijnlijk te worden aangedaan,
dat erken ik volmondig; maar ik leerde er van lieverlede de schouders voor ophalen
met die minachting voor ‘Publiek’, die ik deel met Multatuli; wat kan het mij schelen,
ten slotte, nu de
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omstandigheden mij immers dwongen mijn ziel te openen voor de
Jan-en-alle-man-lezers-wereld, nu moet ik er mij dan ook in schikken, dat Jan en
alleman die ziel begluurt en betast, met vieze, zwarte straatvingers. Dat is mijn leven
nu eenmaal. - ‘Es muss’ - om met mijn vader te spreken. Want immers, mijn ziel kan
ik niet weren uit mijn boeken. Ik ben nu eenmaal die ik ben, ik ben een
persoonlijkheid, een karakter. Ik kan geen onpersoonlijke, onoprechte leuterkouserij
bij elkaar pennen, zooals een middelmaatmensch, auteur of schrijfster
nommer-zooveel. Van den dag af waarop ik in het openbaar optrad voor het publiek,
kon ik niet anders dan mij-zelve zijn, dat wil zeggen, eerlijk, waar, oprecht, zonder
doekjes er omheen te winden.
Dat is mijn succes, en het is de reden van mijn verkeerd-begrepen-worden, van
den haat dien ik opwek en dat ik zoo veel gelezen word. Men heeft mij zoo dikwijls
gevraagd, hoe hebt u den moed of den lust dit of dat openlijk te zeggen, hoe hebt u
dit of dat durven schrijven? Ik kan slechts antwoorden: hier is sprake noch van willen,
noch van durven, doch slechts van een niet anders kunnen schrijven dan zoo, met
mijn heele ziel er in. En vandaar dat niemand zoo verbaasd is geweest als ik-zelve,
in alle nederigheid, over den storm, dien ik reeds menigmaal verwekte, want ik heb
nooit iets anders bedoeld of gewenscht dan de eenvoudige waarheid zeggen, en ik
heb daardoor nooit vooruit vermoed, hoe die waar-
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heid in anderer oogen zoo merkwaardig is, of zoo gedurfd, of zoo beleedigend. Toen ik de brochure: De Liefde in de Vrouwen-quaestie uitgaf, nadat ze eerst
artikelsgewijze was verschenen in het Soerabayasch Handelsblad, vond ik heel den
inhoud zulk een gewoon en van-zelf-sprekend iets, dat de er op gevolgde woede van
de feministen, en het geharrewar en het ingezonden-stukken gedoe, enfin, al de
ijselijke toorn van de dames, getrouwde en ongetrouwde, voor mij, in alle oprechtheid,
bepaald komiek was van gekheid en onzinnigheid, maar vooral van huichelarij en
aanstellerij.
‘Men’ heeft mij dikwijls gevraagd: Hoe is het toch mogelijk, dat gij u alles wat ze
over u zeggen en schrijven, al de hatelijkheden van critici, al de scherpe uitvallen
tegen u gericht, niet méér aantrekt?
In zal u zeggen, hoe dat komt.
Ik ben heel-beredeneerd zoover het dit alles aangaat. Ik begrijp namelijk
volkomen-goed, dat iemand die, zooals ik, ronduit en onverbloemd de waarheid zegt,
meedoogenloos soms, en zonder er doekjes om te winden, zich buitengewoon veel
vijanden maakt, en heeft gemaakt; het ligt dus in ons klein landje voor de hand, dat
al die vijanden zich daarover graag wreken, door mij mondeling en schriftelijk te
vervolgen wáár zij kunnen, en op wèlke wijze ook; hetzij door per-se mijn werk af
te breken, hetzij door mijn persoon te belasteren. Waar ik in al mijn eigen critieken
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jaar in jaar uit onverbloemd en zonder ooit mij aan persoonlijke vriendschap of
vijandschap te storen, mijn eigen eerlijke meening zeide, ligt het eveneens voor de
hand, dat al mijn daarin-door-mij-gegriefde kunst-broeders-en-zusters, en niet het
minst al degenen, die dezen weer naar de oogen willen zien, namelijk de geheele
bent van mindersoortigen, die met naamlooze critiekjes onze tijdschriften en couranten
opvult, maar achter de schermen wèl met name bekend zijn bij de invloedrijken onder
de letterkundigen, zich op hunne beurt er in vermeien mijn werk uit te schelden en
naar beneden te halen, zonder eenig ander doel daarbij dan mij persoonlijk daarmede
een hak te zetten; om niet te spreken nog van de jaloezie die ieder succes-hebbend
en veel-gelezen auteur opwekt bij de minder-bevoorrechte collega's.
Dat alles is zóó natuurlijk, zoo-van-zelf-sprekend m.i., dat ik, eenmaal deze
loopbaan-gekozen-hebbende, niet anders kan dan dit natuurlijk gevolg ervan
accepteeren als een niet te veranderen iets. Ik schrijf eerlijk en waar, en critiseer
zonder aanzien des persoons, ik zoek geen vrienden te maken onder de letterkundigen
en critici, ik ben een eenling, en maak mij door dat alles dus vele vijanden; het logisch
gevolg daarvan is, dat die vijanden zich tegen mij keeren, en hetzij zelf, hetzij door
hun vriendjes, mij bekladden en uitschelden. Zou ik hun nu de satisfactie gunnen
mij dat ‘aan te trekken’? Ik denk daarover, wat mij zelve en mijn werk betreft, precies
zoo als ik vroeger
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schreef naar aanleiding van de brieven van Frederik van Eeden, waarin hij niet anders
doet dan zichzelf beklagen en bejammeren, om de hem vervolgende en beleedigende
critiekjes zijner collega's.
Kan het onnoozeler en zelfverblinder, aldus zijn vijanden, op wier domheid,
boosaardigheid, bekrompenheid en onmacht om hem te waardeeren hij bovendien
hemelhoog neerziet, de vreugde te gunnen van zich te verkneukelen in het leed dat
zij hem hebben aangedaan. Maar bovendien, getuigt het niet van een jammerlijke
bekrompenheid en enghartigheid, dat Frederik van Eeden zich deze, te goeder of te
kwader trouw geschreven op- en aanmerkingen op zijn arbeid, zóó overdreven en
kinderachtig-overgevoelig aantrekt?
Zijn werk is hem niets anders dan een oorzaak tot pijn en verdriet, omdat hij zich
alles gelieft aan te trekken, elke scheldpartij, elke hatelijkheid. Hij ‘ergert’ zich over
een recensie in de Telegraaf, en dat wel zóó ernstig, dat hij die paar woorden van
een zoo snel-vergeten couranten-artikel nog eens plechtig neerschrijft in zijn brief,
als ware het heel wat vreeselijks, wat door een of anderen nul van hem is gezegd;
hij ‘doorsnuffelt’, als hij ‘niet slapen kan’, De Nieuwe Gids, om er in te zoeken naar
insinuaties en hatelijkheden aan zijn adres en, als hij die kwistig vindt, zich dan
erover te ‘bedroeven’.
Zie, juist omdat ik Frederik van Eeden een persoon vind, en mij-zelve bewust ben
dat óók te zijn, een persoon, begrijp ik niet, hoe hij zich, in zulk een

Anna de Savornin Lohman, Herinneringen

241
questie als deze, zoo dwaas kan toonen. Van tweeën één, òf de menschen meenen
niet de hatelijkheden die ze van je neerschrijven, en doen het om je te ergeren, te
beleedigen, te bedroeven; welnu, kan je hun dan grooter satisfactie geven, dan door
in je, met je eigen toestemming uitgegeven brieven, na tien jaar nog, openlijk te gaan
vertellen, hoe goed ze hun zin hebben gekregen, en hoe vreeselijk je nog altijd lijdt
onder hun afkeuringen? òf, wat ook mogelijk is, natuurlijk, ze meenen het wèl, in
alle oprechtheid, en dan hebben ze even-goed recht hun meening te zeggen, ja is het
hun plicht dat te doen, evenals Frederik van Eeden-zelf, of ik, of wie ook ons dat
veroorloven. Met andere woorden, wat de mensch zaait, dat moet hij oogsten. Een
auteur en een criticus staan dóór hun werk er aan bloot, dat zij zich veel vijanden
maken, tenminste als zij eerlijk en onbevreesd zijn en een scherpe pen hebben. Zij
moeten dus de consequentie van hun optreden kalm weten te dragen. Dat heb ik mij
van den beginne af zelve gezegd, en het heeft mij aan den eenen kant geholpen nooit
van mijn stelregel: onafhankelijk en eerlijk te blijven, af te wijken, en aan den anderen
kant geheel onverschillig gemaakt voor de houwen, stompen en
achterbuurtscheldwoorden, die ik tot straf voor mijn onafhankelijkheid naar mijn
hoofd krijg.
Natuurlijk, gelijk ik reeds hierboven zeide, er zullen er ook wel zijn die meenen
wat ze leelijks van mij zeggen, in alle oprechtheid en zonder bijbedoelingen,
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die dus even eerlijk en te goeder trouw zijn als ik. Welnu, indien ik-zelve eerlijk en
onversaagd zeg hoe ik 't meen, en natuurlijk daardoor dikwijls pijn doe, niet uit
persoonlijke vijandschap, maar omdat het mijn plicht is eerlijk te critiseeren, dan
mag ik 't een ander niet kwalijk nemen, dat hij of zij evenzeer datzelfde standpunt
inneemt ten mijnen opzichte, en onpartijdig zegt wat hij of zij van me vindt, zonder
zich met de vraag op te houden of dat mij persoonlijk bevalt of niet.
Ik zal de ruim tien jaren, die liggen tusschen den aanvang van mijn letterkundige
loopbaan en nu, niet op den voet volgen, omdat niet van elk jaar iets bijzonders valt
te vertellen; maar de grootere gebeurtenissen eruit stip ik even aan, en zeker is eene,
die aanleiding gaf tot groot gerucht in den lande, en tot ontzettend veel gepraat en
gelaster over mij, mijn ernstige ziekte in het jaar 1898, in den zomer na de verschijning
van Het ééne noodige, door welken samenloop van omstandigheden eerst recht de
praatjes in de wereld kwamen. - ‘Men’ heeft namelijk, niemand weet dat beter dan
ik, bij die gelegenheid rondgestrooid, dat ik zenuwziek, ja zelfs krankzinnig was,
‘men’ wist precies te vertellen, dat ik ginds was in dat gesticht, of daar in die
inrichting; een verloopen meneer, dien ik even te voren een blauwtje had laten loopen,
heeft er zich over gewroken door het in een Haagsch blad opgenomen onware nieuwtje
van mijn engagement met een bekend iemand te ver-
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spreiden, enz. Welnu, de waarheid, de eenvoudige, nuchtere waarheid, die ik,
goddank, met een bewijs kan staven, is geen andere, dan dat ik nimmer zenuwziek
was, noch krankzinnig, noch ook in welk gesticht of welke inrichting ooit heb ziek
gelegen aan zulk een zielsziekte, maar alleen dat ik was vergiftigd door een mij op
voorschrift van mijn toenmaligen arts in te groote hoeveelheden toegediend, en veel
te langdurig gebruikt geneesmiddel: trional, waaruit zich bij mij een levensgevaarlijke
trional-vergiftiging ontwikkelde, - niet ontdekt door den medicus die mij hier in den
Haag behandelde, maar wetenschappelijk vastgesteld in het stedelijk hospitaal te
Bonn, gelijk blijkt uit het Berliner Klinische Wochenschrift (Organ für practische
Aerzte) van 2 October 1899, waarin dr. Vogel, een der mij aldaar behandelende
doktoren, schrijft onder den titel: Ein Fall von chronischer Trionalvergiftung1.
Ik maak mijne lezers mijne excuses, dat ik hun al deze medische bijzonderheden
onder de oogen breng; ik ben daartoe verplicht, omdat juist dit zorgvuldiggesteld
wetenschappelijk medisch opstel van de mij in Bonn behandelende artsen, in een
medisch blad, bewijst, hoe elk mijner woorden hieromtrent de eenvoudige waarheid
is, en hoe al de omtrent mij in omloop geweest zijnde praatjes onwaar zijn. Ik werd

1

Zie de Bijlage hierachter.
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ziek enkele dagen slechts vóór ik naar Bonn werd gebracht, stervend, gelijk in dit
stuk staat beschreven; mijn dokter, dezelfde die mij den heelen winter trional had
gegeven tegen slapeloosheid (ik nam het nooit zonder zijn voorkennis, want de
apotheker zou het zelfs niet hebben gegeven zonder telkens opnieuw een recept),
hield mijn plotselinge pijnen voor ‘zenuwen’, hij riep een anderen doktor in consult,
die datzelfde óók zeide, en te zamen rieden zij toen het hospitaal in Bonn aan, wegens
de bekwaamheid van den chef-arts: Geheimrat Burkart. Ik reisde dus daarheen,
stervend, maar toen zelve in de meening, dat ik slechts aan zenuwpijnen leed, en het
éérste woord van dien chef-directeur Geheimrat Burkart was een van
verontwaardiging, dat men mij in zulk een letterlijk stervenden toestand had vervoerd.
Nog vóór hij mij had onderzocht stond het reeds bij hem vast, dat ik iets anders had
dan een zenuwziekte, en in levensgevaar verkeerde door den toestand van mijn hart.
Hij liet mijn vader, die mij had gebracht met het voornemen terstond terug te gaan,
wegens het bestaande gevaar voorloopig blijven, daar ik stervend was, en reeds den
volgenden dag ontdekte hij, bij de eerste onderzoeking, de hierboven beschreven
vergiftiging door trional. Hij had de goedheid, vóór ik genezen vertrok, mij den brief
te laten lezen, dien hij had geschreven aan den arts, hier in den Haag, die mij het
trional maar steeds had gegeven, en daarna zoo onvoorzichtig had laten afreizen, in
de meening dat het niets dan een
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ongevaarlijk iets, een ‘zenuwziekte’ was. In dien brief zeide hij hem onvervalscht
zijn meening over het met mij gebeurde, en ik ben hem, Geheimrat Burkart, altijd
zeer dankbaar daarvoor geweest, omdat ik mij op dien mij dus bekenden inhoud van
zijn brief kon beroepen tegen den bewusten arts en den anderen, die bij mij in consult
was geweest, nog vóór ik het volgend jaar dit hierachter-afgedrukt opstel uit het
Berliner Klinische Wochenschrift bezat, dat alle tegenspraak, wetenschappelijk en
openbaar, tot zwijgen bracht.
Ik erken volmondig dat, waar ik van slechte critiek of persoonlijke beleedigingen
mij niets aantrek, om de hierboven-uiteengezette redenen, ik het mij wèl heb
aangetrokken, telkens en telkens weer het verhaal de ronde te zien doen, als ware ik
zenuw ziek geweest, of krankzinnig, of wat ook van dien aard, wegens met den
inhoud van Het ééne noodige in verband gebrachte redenen. Daarom heb ik steeds
het exemplaar van het Berliner Klinische Wochenschrift gaarne aan al wie het
wenschte te lezen uitgeleend, in het bijzonder aan tallooze medici, en ik ben er blijde
om de gelegenheid te hebben den inhoud van het op mijn ziekte betrekking hebbende
artikel woordelijk te kunnen overnemen, terwijl ik er ten overvloede nog bijvoeg dat
ik noch vóór, noch na die ziekte ooit in welk gesticht of welke inrichting ben
opgenomen geweest, noch wegens zenuwziekte, noch zelfs wegens eenige andere
kwaal, en dat het stads-hospitaal in Bonn, onder den toenmaligen chef-arts Geheimrat
Burkart,
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en diens collega, professor dr. Schäde, niet was een zenuwinrichting, maar een
gewoon stads-hospitaal, waar een groote afdeeling bestond voor enkel geopereerden,
onder de directie van professor Schäde, en waar, eveneens onder diens leiding, vele
gewrichtszieke kinderen werden behandeld, terwijl Geheimrat Burkart enkel de
inwendige ziekten onder zijn beheer had, en dr. Carl Vogel als beider hoofd-assistent
hen bijstond.
Dat ik mij aan deze beide doktoren levenslang verplicht voel, maar bovenal aan
het eerlijke optreden van dr. Burkart die mij vertelde van welk een vergissing ik het
slachtoffer was geworden, en vooral mij zijn scherpen brief aan zijn hollandschen
collega liet lezen, zal wel niemand verwonderen. Hij was diep verontwaardigd over
de aan mij begane vergiftiging, en de mij daardoor en lichamelijk en moreel
berokkende schade.
Mijn vader heeft het hierboven beschrevene nog meebeleefd; met mijn vriendin en
een mijner broers bracht hij mij naar Bonn. Helaas, een jaar later legden deze laatste
en ik dien zelfden weg langs den Rijn met hem af, ik genezen, hij een
ter-dood-veroordeelde, dien men als zoodanig uit Nauheim terugzond, waar hij op
raad van den arts genezing moest zoeken, zonder dat men hem intusschen daar zelfs
de kuur had durven laten beginnen, en inderdaad, slechts veertien dagen na die
droevige thuisreis overleed hij, in den Haag, in Bronovo liefdevol verpleegd. - Zijn
leven was rijk, tot aan zijn dood toe, naar het inwendige,

Anna de Savornin Lohman, Herinneringen

247
en van veel beteekenis naar het uitwendige bestaan, als hooggeschat jurist, eerst als
officier-van-justitie, daarna als akvocaat-generaal bij het Gerechtshof, dan in diezelfde
functie bij den Hoogen Raad, maar het is ten slotte jammerlijk vernietigd door dien
vloek: de politieke knoeierij.
En zoo bleef ik alleen achter, vrij om de inspraak van mijn hart te volgen, en mijn
leven voortaan te wijden aan haar, met wie ik nog steeds samenwoon, en van wie,
hoop en geloof ik, alleen de dood mij eens zal scheiden, - en God geve dat ik dan de
eerste zijn moge. - Lachend noemen wij ons dikwijls een gezin, zij de vrouw, die
voor alles zorgt en alles regelt wat het departement van de vrouw des huizes aangaat,
ik het hoofd, de man, op wien de finantieele zorgen rusten, - en onze kinderen: onze
hondenjongens, ons lief, klein, schuw, teer Fritsje, die van den begin af ons
samenwonen deelde, en onze drukke, ondeugende, vroolijke, opgewonden,
hartstochtelijke Benjamin, Benjamin van het huis inderdaad, zonnestraal uit zijn
zonnig vaderland, lief lastpostje, zooals ik hem heb gedoopt, van wege zijn
onbeschrijfelijkerge en toch-zoo-juweelig-aardige, ondeugende invallen, streken en
dieverijen, en dwingelandij van bedorven kindje. Sentimenteel nietwaar? Écht-oude-jufferachtig! - Och, ik noem het een beetje
poëzie in het proza van het zoo gauw vliedende leven!
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En zoo begonnen wij dan, in dat jaar na den dood van mijn vader, ons eigen
huishoudentje, met onze Marie; en wij reisden veel, en genoten veel, en maakten
samen óók veel leed door, tengevolge van mijn wankele gezondheid, die, na die
ernstige rheumatiek-ziekte in Batavia, altijd slecht bleef. En steeds, van jaar tot jaar,
werd de band, die ons verbond, nauwer, en onze zielsgemeenschap inniger, en onze
verzoening met ons eigen levenslot daardoor volkomener. Is dat nu geen mooi slot, geen ‘bevredigend’ einde van een roman uit de
werkelijkheid?
O ja, ik weet wel, ik ben nog niet aan het einde van mijn levensloop, heel wat
stormen kunnen nog varen over mijn hoofd, heel wat leed kan mij nog treffen, waarvan
ik zelfs niet kan vermoeden hoe of wat het zijn zal. - Maar dit weet ik toch ook, dat
ik van het leven heb ontvangen datgene, waarnaar ik van kind-af heb gesmacht:
geluk, 'n eigen, intiem, geluk voor-mij-alleen. - Het is anders gekomen dan ik eens
meende. Maar daarvoor dank ik thans God. Want ik weet nu, dat ik mij toen vergiste,
en dat wat ik ontving méér waarde heeft, dan wat ik eenmaal idealiseerde als iets o
zoo moois, en waarin ik mij bitter bedroog, omdat hij wien het gold slecht was. - Er
zijn menschen, die van het leven niets leeren, die het doorgaan blind en gedachteloos,
en ten grave dalen even egoïst en even kleinzielig en even weinig ruim van blik, als
toen zij begonnen te leeren op de
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kleine kinderschool. Mij heeft de ondervinding veel, veel geleerd, vaak ontnuchterd,
veel afgenomen, maar óók veel teruggegeven. - En, wat dit laatste betreft, ik erken
volmondig, dat zij mij óók teruggaf een gelouterd, een schooner, een vaster geloof
dan dat van mijn opvoeding of van mijn belijdenis, een geloof in een leidende
Vaderhand, die mij gevoerd heeft langs bergen en dalen, langs afgronden en diepten,
die soms het water hoog mij aan de lippen liet komen, maar die leidde toch.
Het voor mij, voor mijn rheumatisch gestel, zoo hoogst nadeelige vochtige en gure
hollandsche klimaat deed mij steeds min of meer sukkelen, totdat ik, nu vijf jaren
geleden, in Wiesbaden een arts consulteerde, die mij zóó dringend den raad gaf ons
klimaat in den winter te ontvluchten, en, ondanks alle finantieele bezwaren, naar het
Zuiden te trekken, dat wij dienzelfden winter nog naar Menton afreisden, waar ik
inderdaad zóóveel verbetering vond, door de zon en de drogere lucht, dat wij van
toen-af een min of meer zwervend leven zijn gaan leiden, in Zwitserland 's zomers,
aan de Riviera 's winters, slechts onderbroken door een jaar in Amsterdam, gedurende
mijn arbeid aan het dagblad De Telegraaf. Ik was in Interlaken, met het voornemen
het gansche najaar nog aan de Italiaansche meren te blijven vertoeven, toen mij
plotseling een brief gewerd, waarin de hoofdredactie van De Telegraaf mij, op voor
mij zeer voordeelige
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voorwaarden, voorstelde de door het vertrek van Henri Borel naar Nederlandsch-Indië
vacant geworden betrekking van redacteur voor Tooneel en Letteren aan dat dagblad
te aanvaarden. Ik moest vrij snel besluiten, en ik deed dat door aan te nemen, omdat
ik meende een zoo gunstige finantieele positie niet te mogen afslaan, ondanks de
groote nadeelen verbonden aan een zoo inspannende betrekking, en aan het
voortdurend-wonen-moeten in Amsterdam. Zelve stelde ik tot voorwaarde een contract
van drie jaren, en ik ben er dus der redactie steeds hoogsterkentelijk voor, dat zij
geen bezwaar maakte, toen ik reeds na één jaar genoodzaakt was zelve dat contract
te verbreken, omdat ik door mijn gezondheid daartoe werd gedwongen. De
lichamelijke inspanning van het bijna avond aan avond uit moeten, en dat natuurlijk
dikwijls in slecht en regenachtig weer, dan naar deze comedie, dan naar gene
voorstelling, had reeds toen mijn hart aangedaan, zoodat een Zwitsersch arts mij,
toen ik mijn zomervacantie in Zwitserland doorbracht, bepaaldelijk aanried niet naar
Amsterdam terug te keeren, en, vooreerst althans, in een gezonder en droger klimaat
dan het Hollandsche te blijven wonen.
Zoo braken wij dan ons huishoudentje in Amsterdam op, en vestigden ons
gedurende eenigen tijd in Montreux, van waar uit mijn vriendin en ik een reis naar
Italië ondernamen, eindigend met mijn te huis komen met den typhus, welken ik
vermoedelijk in Napels heb opgedaan. - Na mijn volledig herstel, verleden jaar,
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tijdelijk hier in Holland teruggekeerd, blijven we nu steeds dit voor mijn gezondheid
zich het meestleenende reisleventje voortzetten, nu hier, dan daar, met in Holland
het blijvende pied-à-terre te Scheveningen.
En hiermede ben ik gekomen aan het eind van mijn herinneringen, die uitteraard niet
méér kunnen zijn dan losse bladen uit een gedeeltelijk gesloten blijvend dagboek.
Immers, gelijk ik reeds in den aanvang zeide, waar het anderen, nog levenden geldt,
moet men uit discretie dikwijls zwijgen. Laat mij u alleen tot slot nog dit zeggen,
dat ik dankbaar ben, ondanks alle stormen en leed die over mijn hoofd gingen, om
wat ik ben geworden door en in het leven. Wanneer ik zie op de nulligheden om me
heen, in mijn eigen oorspronkelijken kring, juist wat het meisjesbestaan daarin
aangaat, dan zegen ik het, dat ik intijds daaruit werd gerukt, en leerde vroegtijdig
denken, en vroegtijdig voor mijzelve oordeelen, in plaats van te loopen aan den
leiband van ‘zoo hoort het’, en ‘zoo geef het pas voor iemand uit onzen stand’. Zeker, botsingen met familieleden, die in dat opzicht anders denken, zijn daardoor
nu en dan onvermijdelijk; niemand kan zich ongestraft losrukken uit zijn of haar
oorspronkelijke aristocratische omgeving, opvoeding, denkbeelden-kring. Nevens
de ruim-denkenden, de begrijpenden, zijn er altijd óók familie-leden die vinden
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dat je er zijt in de eerste plaats om háár, om de familie, dat je je zelve moet vertrappen,
en in een hoekje schuil houden, honger lijden desnoods, alles ter wille harer grootheid.
En dezulken hebben het dan noodig nu en dan eens op hun plaats te worden gezet.
- Bij voorbeeld: verlies uw fortuin, geheel buiten uw eigen schuld, omdat uw vader
het verloor, sla u-zelve moedig en zonder klagen door de wereld, verdien uw eigen
brood onafhankelijk, - als gij tot een rijke aristocratische familie behoort, dan zullen
daaronder dezulken die ik nu bedoel zich toch, bij alle eigen luxe en eigen pronkzucht
en eigen genot-aanbidding, het recht toekennen zich met alles wat u aangaat te
bemoeien, met elke mooie japon die gij draagt, met elke kostbare reis die gij
onderneemt, met elk geld-kostend uitgangetje dat gij u veroorlooft. Gij zijt immers
arm, voor u behoeft dat niet. Gij zoudt nog eens te hunnen laste kunnen komen,
nietwaar? Zij, die geld te over innen, bij wijze van rente van hun kapitaal, of van
luieren op een staatsbetrekking van niets-uitvoeren, met vast pensioen straks, zij
mogen genieten van het leven, hunne vrouwen mogen zich goed-kleeden, zij mogen
zich permitteeren wat ze willen voor eigen pleizier en zinnen-streeling. Maar gij, die
behoort tot de hunnen, en niet door uw eigen schuld uw fortuin hebt verloren, gij
moogt alleen den hemel danken, dat het u werd gegeven geld te kunnen verdienen.
Het nog willen uitgeven ook! Hoe komt het in u op! Potten, nog eens: potten; dat is
uw plicht van arme-bloedverwante.
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Want als gij straks de oogen sluit blijft er dan zelfs wat te erven ook nog; hoe meer
men reeds zelf heeft, hoe hebberiger men gewoonlijk nog is op de paar honderd
gulden, die zoo'n gestorven ongehuwde nog misschien bij toeval nalaat. In plaats
daarvan te durven zeggen: ‘ik wil leven zooals ik verkies; ik moest mijn eigen leven
maken zonder uw hulp, ik deed dat, en ik zal het nu ook leven, zooals 't mij belieft,
en zooals ik prettig vind; ik zal uitgeven wat ik verdien, zonder te vragen hoe gij het
vindt’, ziedaar buitensporige brutaliteiten van 'n arm-geworden familielid, die lang
niet altijd zonder onaangenaamheden afloopen; om nog niet eens te spreken van de
niet te dempen klove, die door verschil van denkwijze, door het durven neerschrijven
van geheel en al tegen de familie-tradities indruischende overtuigingen en opvattingen,
van lieverlede wordt gegraven, en die zich nimmer laat overbruggen.
Maar laat mij niet met een wanklank eindigen. Ik sprak opzettelijk collectief, van
‘de’ familie, om niet persoonlijk te wezen. Het zijn slechts enkelen die ik bedoel,
niet de meerderheid. - Ik heb geen reden tot beklag, ook niet in dit bijzondere opzicht.
- Ik heb reden tot dank, tot heel veel en heel grooten dank, en dat in de allereerste
plaats, omdat het mij gegeven is, wat ook daarbuiten in den ernst van den levensstrijd
op mij moge aanstormen, te vinden hierbinnen, in mijn thuis, het beste en het mooiste
wat het leven kan bieden, het eenige wat het leven de

Anna de Savornin Lohman, Herinneringen

254
moeite waard maakt: de alles verheerlijkende en goed-makende blijheid van mijn
liefde-ontvangen en liefde-geven van en aan haar, die nu sinds negen jaren mijn
leven deelt, als mijn vriendin, mijn moeder, mijn zuster, - alles bijeen.
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Bijlage.
Aus dem St. Johanneshospital zu Bonn. Interne Abtheilung (Chefarzt Herr
Geheimrath Burkart).

Ein Fall von chronischer Trional-vergiftung
von Dr. Karl Vogel, Assistenzarzt.
Die Patientin ist eine junge, 28 jährige Dame1, geistig sehr rege und thätig, hat sich
besonders litterarisch eifrig beschäftigt und oft bis spät in die Nacht hinein gearbeitet.
Sie berichtet, schon als Kind eine gewisse nervöse Reizbarkeit gezeigt zu haben.
Auch hat sie schon früher viel an Gesichtsschmerz gelitten. Vor ca. 10 Jahren reiste
Pat. mehrere Jahre in Südamerika und Holländisch-Indien, und litt in Batavia 2
Monate lang an Gelenkrheumatismus mit hohem Fieber. Zur Reconvalescenz nach
Nauheim geschickt, ging sie 7 Wochen später gesund nach Hause. Im Herbst 1897
klagte Pat. dann über allgemeine Schwäche, Gesichtsschmerz, und besonders über
hartnäckige Schlafbehinderung. Hiergegen nahm sie zuerst am 15. Januar 1898 auf
ärztliche Verordnung Trional. Seit diesem Zeitpunkte bis zum 3. Juni wurden im
Ganzen in regelmässigen Zwischenräumen 127 gr Trional genommen2. Das Mittel
hatte die gewünschte Wirkung, und wurde zuerst auch gut vertragen.

1
2

Uit vergissing of uit beleefdheid maakt dr. Vogel mij hier twee jaren jonger dan ik toen was;
'k had mijn juisten leeftijd bij de opname opgegeven.
Steeds opnieuw op recept van den mij toen behandelenden arts hier, van wien ik dat recept
telkens opnieuw ontving.
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Erst Ende März fiel es zuerst den Angehörigen der Patientin auf, dass sie ‘schlecht
aussehe’, und beim Gehen mit dem linken Bein etwas ‘schleppte’. Zugleich zeigte
sich zunehmende Mattigkeit und eine gewisse psychische Depression, Widerwillen
gegen das gewöhnliche Alltagsleben, und öfterer Wechsel der Stimmung. In den
ersten Tagen des Mai ‘erkältete’ sich die Kranke, hatte Schmerzen im Kopf und
Rücken, und sehr grosse Abgespanntheit. Zugleich hatte sie von Ende April bis Mitte
Mai täglich mehrere Male auftretende dünne, fleischwasserähnliche Stühle, die viel
Schleim enthielten (früher hatte Pat. normalen Stuhl gehabt). Am 11. Mai schlug
dieser Durchfall plötzlich in Verstopfung um. Zugleich traten jetzt heftige colikartige
Schmerzen im Leib auf, mehrere Tage lang öfteres Erbrechen sowohl nach der
Nahrungsaufnahme, als in den Zwischenzeiten, und Appetitlosigkeit. Zur selben Zeit
traten Veränderungen des Urins auf. Einige Tage lang soll fast gar kein Urin entleert
worden sein, trotz starken schmerzhaften Dranges, dann wurden geringe Mengen
entleert unter heftigem Wehgefühl in der Blasen- und Urethragegend. Die Secretion
blieb dann sehr spärlich. Jener nach der mehrtägigen Pause entleerte Urin soll zuerst
eine charakteristische burgunderrothe Farbe gehabt haben, die dann in den nächsten
Tagen an Intensität zugenommen hat. Ende Mai nahm Pat. nur mehr äusserst wenig
Nahrung zu sich, die Schmerzen im Leib wurden so heftig, dass der Arzt Morphium
gab. Am 1. Juni konnte sie Morgens plötzlich nicht mehr gehen, die Beine knickten
beim Auftreten zusammen, und versagten vollkommen den Dienst. In diesem Zustande
kam Pat. in unser Hospital.
Status bei der Aufnahme: Pat. klagt über grosse Hinfälligkeit und Schwäche, ferner
über sehr lebhafte colikartige Schmerzen im Leibe, besonders in der linken Bauchseite.
Gegen diese Schmerzen hat sie in den letzten Tagen Morphium subcutan bekommen,
zuletzt zu Beginn der ca. 8stündigen Reise hierher, Während der Fahrt hat sie Trional
genommen1.

1

Ook dit op voorschrift van den arts hier.
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Der Puls ist klein, schwach, 120-130 pro Min. aber regelmässig, die Athmung normal.
Die Organuntersuchung ergiebt Folgendes: Grosse Blässe der Haut und der
sichtbaren Sehleimhäute; an den Beinen und Armen ist die Haut schlaff, derart dass
die Angabe der Patientin, in letzter Zeit sehr abgemagert zu sein, dadurch bestiätigt
wird. Herzgrenzen nicht erweitert, Töne rein, Herzaction schwach, Lungenbefund
normal. Leib etwas eingezogen, auf Druck recht empfindlich, besonders in der linken
Seite vom Rippenbogen bis zum Lig. Poupartii.
Die Tastempfindung beider unteren Extremitäten, hinaufreichend hinten bis zur
Höhe etwa des 4. Lendenwirbels, ist herabgesetzt. Die linke untere Extremität ist
unempfindlicher als die rechte. Die Kreuzbeinlendengegend ist besonders
unempfindlich, tiefere Nadelstiche werden hier nicht empfunden. Augen- und
Kniereflexe nicht verändert. Active Beweglichkeit der Körpermuskulatur qualitativ
anscheinend normal, quantitativ sehr herabgesetzt. Pat. vermag selbständig nur
mühsam wenige Schritte zu machen. Darmentleerung soll seit mehreren Tagen nicht
mehr erfolgt sein.
Besonders auffallend ist der burgunderroth gefärbte Urin der Patientin. Derselbe
ist wenig getrübt, reagirt stark sauer, spec. Gew. 1022, Menge in den ersten Tagen
nur 300-500 cc. Mikroskopisch enthielt der Harn viele hyaline, granulirte und
Epithelcylinder, verfettete Nierenepithelien, keine Blutbestandtheile. Er war sehr
eiweissreich. Behufs spectroscopischer Untersuchung wurde der Harn in mehreren
grösseren Portionen zum hiesigen physiologischen Institut geschickt, wo Herr Prof.
Bleibtreu die Güte hatte, denselben zu untersuchen. Der Harn zeigte hierbei ein ganz
analoges Verhalten, wie der von Quincke in der oben erwähnten Arbeit bei
Sulfonalvergiftung beschriebene: Spectroskopisch zeigte er ein breites
Absorptionsband von F bis b, mit diffuser Verdunkelung des violetten Endes des
Spectrums. Aether und Chloroform nahmen den Farbstoff nicht auf. Der Farbstoff
ist kein Haematoporphyrin, sondern ein diesem änhnlicher unbekannter Korper.
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Ueber seine Versuche, den Farbstoff zu isoliren, sagt Herr Prof. Bleibtreu: ‘Aus dem
Harn liess sich durch Bleiessig der Farbstoff vollständig ausfällen, so dass der Harn
nach der Ausfällung seine natürliche Farbe bekam. Durch Durchleiten von
Schwefelwasserstoff durch den mit Wasser aufgeschwemmten Bleiniederschlag
gelang es zunächst nicht, den Farbstoff aus der Bleifällung wieder aus zu scheiden,
jedoch gelang diese Ausfällung durch längeres Erhitzen unter gleichzeitigem
Durchleiten von Schwefelwasserstoff. Durch Abfiltriren erhielt man so den Farbstoff
in wässeriger Lösung. Die Lösung zeigte dasselbe Spectrum, wie der ursprüngliche
Harn. Nach Eindampfen schied sich der Farbstoff zum Theil krystallinisch ab.
Versuche, den Körper durch Umkrystallisiren zu reinigen, führten leider nicht zum
Ziel, da das Material nicht ausreichte.’
Herr Dr. Kaiser, Assistent am hiesigen mineralogischen Institut, hatte die
Freundlichkeit, jene durch Eindampfen gewonnenen Krystalle mikroskopisch zu
untersuchen. Sein Urtheil ist folgendes: ‘Die mir übergebenen hellgelben Kryställchen
sind kurzsäulenförmig und gehören entweder dem quadratischen oder rhombischen
System an. Bei der Kleinheit der Krystalle und der geringen Beweglichkeit des
Präparates ist eine genauere Bestimmung nicht möglich. Die Krystalle sind stark
doppelbrechend (zeigen äusserst lebhafte Interferenzfarben) und besitzen einen
geringen Pleochroismus (hellgelb - weingelb).’
Die Krystalle zeigten in ihrer Form einige Aehnlichkeit mit Harnsäurekrystallen.
Der Harn verlor auf die hier angewandte Therapie hin bald die burgunderrothe
Farbe, so dass leider aus Mangel an weiterem Material eine genauere Untersuchung
des seltsamen Farbstoffes unmöglich war.
Der weitere Krankheitsverlauf war folgender: Am zweiten Tage nahm die bereits
bei der ersten Untersuchung besonders in den Vordergrund tretende Schwäche der
Herzaction an Intensität noch zu. Die Zahl der Pulse stieg auf 160, er wurde sehr
klein. Patientin klagte neben excessiv heftigen colikartigen Schmerzen im Leibe über
eine starke Athembeklemmung.

Anna de Savornin Lohman, Herinneringen

259
Die Untersuchung des Herzens ergab denselben Befund, wie am vorigen Tage:
Herztöne rein, Grenzen normal, Action schwach, Cyanose besteht nicht. In der Nacht
vom 3. zum 4. Tage wurden die Symptome der Herzschwäche (Tachycardie,
Beklemmung, Blässe der Haut) so ausgesprochen, dass Campherinjectionen gemacht
werden mussten. Wegen der überaus heftigen Coliken konnten trotz jener
Herzsymptome neben Campherinjectionen solche von Morphium (2 × täglich 0,01)
nicht umgangen werden.
Vom 3. Tage an, nachdem die Urinuntersuchung, Visceralcoliken, hartnäckige
Obstipation und intensive Herzschwäche die Diagnose: ‘Chronische
Trionalvergiftung’ gefestigt hatte, wurde die Behandlung, natürlich neben Aussetzen
des Trionals, auf reichliche Zufuhr von Natronsalzen (Natr. bicarb. und Natr. sulfur.)
basirt und, wie schon angegeben, die Herzschwäche mit Campher, die Coliken mit
Morphium behandelt.
Im weiteren Verlaufe der Krankheit ist bemerkenswerth die Zunahme der
Gefühlsstörung der unteren Extremitäten und besonders der Kreüzbeinlendengegend.
Die Abstumpfung der Empfindung an letztgenannter Stelle war so hochgradig, dass
mit Heisswasser gefüllte Metallfläschen, die wegen der Colikschmerzen an den
Körper gelegt wurden, in der Kreuzbeinlendengegend eine breite, tiefgehende
Hautverbrennung veranlassten, ohne das Pat. bemerkt hatte, dass durch eine Wendung
des Körpers die Umhüllung der Flaschen sich gelockert hatte und jene dadurch in
direkten Contact mit der Haut kamen.
Eine genauere Bestimmung der Empfindungsstörungen liess sich mit Rücksicht
auf den hochgradig geschwächten Allgemeinzustand der Kranken zunächst nicht
ausführen.
Weiter zu bemerken ist im Anschlusse hieran eine weitere Abnahme der
Gebrauchsfähigkeit der Beine: in der 3. Woche ihres hiesigen Aufenthaltes war Pat.
ausser Stande, das Bett selbständig zu verlassen und bedurfte besonderer Stütze, um
einige Schritte mühsam im Zimmer zurückzulegen.
Knie- und Augenreflexe blieben dabei unverändert normal, doch
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zeigte sich bald eine Abnahme der activen Beweglichkeit der Unterextremitäten auch
im Liegen, besonders der linken.
Die noch ausstehende electrische Untersuchung konnte erst in der 6. Woche des
hiesigen Aufenthaltes der Pat. gemacht werden. Hierbei ergab sich: Verminderte
Reaction beider Unterextremitäten gegen galvanischen und faradischen Strom vom
Nerven und vom Muskel aus. Besonders starke Verminderung zeigte die Reaction
sowohl faradisch wie galvanisch vom N. peroneus der linken Seite indem die
bezüglichen Zückungen erst bei sehr viel stärkeren Srömen und sehr viel schwächer
als rechts erfolgten. Zuweilen schienen links bei direkter Muskelreizung trägere
Muskelcontractionen zu erfolgen.
Erst im September bei erneuter Untersuchung war die electrische Erregbarkeit zur
Norm zurückgekehrt. Noch immer bestand jedoch genau nachweisbare Herabsetzung
der Tastempfindung der linken unteren Extremität gegenüber der rechten. Die früher
intensiv herabgesetzte Empfindung der Kreuzbeinlendengegend indessen war wieder
vollends zur Norm zurückgekehrt.
Die bedrohliche Herzschwäche liess erst gegen Anfang der 3. Woche allmählich
nach, der Puls wurde langsam kräftiger, die Frequenz sank. Hiermit ging zugleich
eine Vermehrung der Urinsecretion und ein allmähliches Verschwinden der rothen
Farbe und auch der nephritischen Symptome einher, jedoch war erst nach ca. 8.
Wochen der Urin vollkommen eiweissfrei und klar.
Die Patientin bedurfte eines Hospitalaufenthaltes von 4 Monaten, um gekräftigt
und nahezu vollends genesen nach Hause zurückkehren zu können.
Der ganze Krankheitsverlauf ist für den ursächlichen Zusammenhang mit der so
lange Zeit fortgesetzten Einnahme von Trional beweisend. Es folgt also aus unserem
Falle, dass bei länger dauernden Zuführung van Trional der Stoffwechsel einen
Farbstoff producirt, der dem Haematoporphyrin zwar ähnlich, aber nicht mit ihm
identisch ist, sondern einen bisher noch unbekannten Körper repräsentirt.

Anna de Savornin Lohman, Herinneringen

261
In anderen Fällen ist, wie aus den Krankengeschichten (s. oben) hervorgeht, echtes
Haematoporphyrin nachgewiesen worden.
Im Uebrigen sind die Analogieen unseres Falles mit den früher veröffentlichten
in die Augen fallend. Besonders charakteristisch sind bei uns die Anomalieen des
Stuhles, die intensive Herzschwäche, die zeitweilig sehr für das Leben fürchten liess,
die sehr ausgeprägten nephritischen Erscheinungen in Verbindung mit dem
eigenthümlich gefärbten Urin, die heftigen Visceralcoliken und die nervösen
Erscheinungen. Es ist zu bedauern, dass letztere wegen der grossen Schwäche der
Patientin nicht genauer untersucht werden konnten, ebenso, dass die Untersuchung
des Farbstoffs nur bis zu gewissen Grenzen möglich war, indem, allerdings zum
Heile der Patientin, die bekannte Therapie (Erhöhung der Alkalescenz des Blutes,
Aussetzen des schädlichen Medicamentes, allgemein roborirende Cur) die Quelle
bald versiegen machte, aus der das Material für weitere Untersuchungen zu schöpfen
war.
(Berliner Klinische Wochenschrift, 2 October 1899)
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