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Ter inleiding.
Ik vermeet mij van mijne lezers een weinig aandacht te vragen voor dit woord ter
inleiding.
Op de eerste plaats wensch ik rekenschap te geven van de opdracht, die ik aan het
hoofd van dit boekje heb gesteld.
Onder de nog levende Katholieken behoort Dr. W.J.F. NUIJENS tot hen, die de
geestelijke vaders van ons, het jongere geslacht, mogen heeten en die tevens de
veroveraars zijn van het vrije en ruime veld, waarop wij ons thans bewegen. De
plaats, die de geneesheer van Westwoud in onze Nederlandsch-Katholieke historie
inneemt, is een plaats door harden arbeid, maar met en in eere gewonnen.
Persoonlijk heb ik hem voor zeer veel te danken. Reeds voor bijna vijf-en-twintig
jaren heeft hij mij opgenomen in het Bestuur zijner Katholieke
Brochuren-Vereeniging. Later koos hij mij tot gezel bij de oprichting van ‘De
Wachter’ en te zamen hebben wij dezen en ‘Onze Wachter’ volgeschreven, zoo goed
het ging. De meeste van de opstellen, die ik hier verzamelde en mij nog voorstel te
verzamelen, hebben in die tijdschriften een plaats gevonden, meer: zij danken aan
die tijdschriften hun bestaan.
Op al mijn gangen en paden is Dr. NUIJENS voor mij een in trouwheid stoere vriend
geweest. Wij hebben dikwijls gekibbeld en met groote onstuimigheid, met de
openhartigheid van den krachtigsten ernst. Ik moet erkennen, dat ik mij tegenover
den oudere zelfs wel eens wat vermetel toonde. Maar de groote trouw van den man
is mij steeds verzekerd gebleven onder alle omstandigheden en bij welk verschil
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van meening ook. Ik kan hem hiervoor niets anders teruggeven dan mijne trouw in
leven en dood.
Mijn eerbied en mijn dankbaarheid zijn hem, en in niet geringer mate, verzekerd
voor zijn openbaar leven, zijn arbeid op zoo menig gebied.
De katholieke geschiedschrijver van de Nederlandsche Beroerten en later van het
Nederlandsche Volk heeft aan zijn geloofsgenooten in deze reeks lijvige boekdeelen
een werk geschonken, dat in den hoogsten wetenschappelijken of letterkundigen zin
misschien geen monument mag heeten, maar dat voor hen altijd een monument
blijven zal. Op die bladzijden vonden zij het bewijs, dat zij op dezen grond een
historie bezaten, zij van welke men wel eens wilde beweren dat voor hen op dezen
bodem geen historie getuigen kon. Alle kracht, die in het heden werkzaam wil zijn,
heeft als uitgangspunt een verleden noodig. Een uitgangspunt, dat tevens een steunpunt
is. Bezit men het niet bij recht van geboorte, vond men het niet als in de wieg, dan
schept men het zichzelven, dan zoekt men het door verzinsel of door vergelijking.
Sieyès zweepte de mannen der Revolutie op in naam der Gallo-Romeinen, die door
de Franken waren verdrukt; Robespierre en zijn vrienden zwoeren bij Brutus; de
eerste Napoleon riep Alexander den Groote en Charlemagne als zijn geestelijke
vaderen aan. NUIJENS heeft aan de katholieke Nederlanders getoond, dat zij om een
krachtig verleden, dat richting gaf en geestdrift tevens, te vinden tot geen verzinsel
of geen pralerij hun toevlucht behoefden te nemen. Het goed recht der katholieke
geschiedbeschouwing heeft hij verdedigd en gehandhaafd; hij heeft het weer doen
klinken in kringen waar het vergeten scheen. GROEN VAN PRINSTERER en R. FRUIN,
de fijnste en de smaakvolste onzer historiekenners, beiden mannen van hooge
wetenschap, maar de een onder strenge vormen gloeiend van geestdrift, de ander
zijn wijsgeerige kalmte soms verheffend tot een soort sereniteit, beiden ook
partijgangers in den zin van geloovigen, maar tevens onbekrompen en van
laatdunkendheid vrij, - GROEN VAN PRINSTERER en FRUIN hebben NUIJENS door hun
beoordeeling en hun bestrijding geëerd. Die eere heeft aan de
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leerlingen van NUIJENS - en zij zijn waarlijk niet weinigen - moed gegeven en kracht.
Over den inhoud van NUIJENS' boeken heb ik hier niet te spreken. Alleen wil ik
aanteekenen dat de Nederlandsche Beroerten, hoe streng zij de omwenteling ook
veroordeelen, in geenen deele een verweerschrift voor Filips en zijn Spaansche
praktijken zijn. Integendeel, onbewimpeld heeft de schrijver in den zoon van Karel
V den Caesaropapist getoond, die niet alleen uit bemoeizucht, maar ook uit beginsel
den Paus beschouwde als een soort van Groot-Ordebewaarder tegen de in- en
uitwendige vijanden der Spaansche wereldmonarchie.
Op een ander punt moet ik evenwel zeer de aandacht vestigen. Het historiewerk
van NUIJENS is in den strengsten en volsten zin een monument van heldhaftige taaiheid
en reusachtig onvermoeide wekkracht. De geneesheer van Westwoud kon de
geneeskunst niet ter zijde zetten en zich met de volle borst werpen op de beoefening
der geschiedwetenschap. Hij mocht Herodotus nastreven, zoo 't hem lustte, maar hij
moest Aesculaap blijven en Aesculaap in den vorm van plattelands-geneesheer. En
deze geneesheer had een drukke praktijk, eene drukte, die hij om meer dan éene
reden zegende. Wat inspanning heeft hem het lezen en bestudeeren van allerlei
stukken en boeken, oude en nieuwe, gekost. Hij vond den tijd tot lezen door nooit
zonder een boek te zijn. Op sjees of kar naar zijn patiënten rijdend of hotsend, liever:
gereden of gehotst, zat hij te lezen zoolang het licht was. Het lezen was nog het
minste. Er was een wonderbare kracht van geheugen noodig om het gelezene te
behouden, maar bovenal noodig was een vlug, altijd bereid, altijd even scherpzinnig,
altijd even juist toegrijpend oordeel, dat het op deze wijze gelezene schiftte, ordende
en met het passende merk voorzag. Een historie, die vier kloeke deelen vult, vordert,
zal zij door éen geest worden bezield, door éen idee worden gedragen, een kracht
van opvatting niet alleen, maar een voortdurende kracht, die helderheid is. De
geschiedenis moet geen Procustusbed zijn, waarlijk neen. De geschiedschrijver moet
niet de geheele beweging der historie pasklaar willen maken binnen een willekeurig
door hem getrokken grens.
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Maar hij, die een groot en veelbewogen tijdperk wil afbeelden, moet altijd de geheele
vaste omlijning van die periode in haar verschijningen en in haar beginselen voor
oogen hebben; anders gelijkt zijn voorstelling op een parade door een kind
saamgesteld uit zijn Neurenberger soldatendoos.
De Westwoudsche Aesculaap heeft getoond die eigenschappen te bezitten. Maar
een andere, niet onmisbare, toch hoog te waardeeren eigenschap hebben de
omstandigheden hem belet in zijn historiewerk ten volle te ontwikkelen. Ook op
Nederlandschen grond hebben de meesters der geschiedschrijving, als BAKHUIZEN
VAN DEN BRINK GROEN VAN PRINSTERER, FRUIN, MOLL en anderen ons gewend
aan een fraaien stijl, die aan hun werk een niet geringen toon van hoogheid en
voornaamheid gaf. Deze toon ontbreekt bij NUIJENS. Men kan zien, dat deze boeken
door iemand geschreven zijn, die onder de zweep van het leven als rennende schrijven
moest. In menig vlugschrift, in sommige opstellen heeft NUIJENS genoegzaam getoond
dat het hem allerminst aan letterkundige kennis, aan vernuft of smaak ontbrak. In
zijn geschiedwerk heeft hij wat den vorm betreft deze eigenschappen niet altijd
kunnen toonen.
Het was waarlijk niet zijn schuld. Het monumentale van zijn arbeid lijdt daardoor
geen schade. Alles ontbrak hem wat tot het uitvoeren van een kunstwerk noodig is:
de eenvoudige, natuurlijke, lichamelijke en geestelijke rust en daarbij de omgeving
van gelijkgezinden. In een man, die zijri kunstgenot moet zoeken in wat vriendelijke
briefwisseling, moet ten langen leste, zoo zijn leven overigens een bewogen leven
is, de kunstenaar gaan sluimeren.
Wonder klinkt het wel niet, dat de geschiedschrijver der Nederlandsche Beroerten
zich ook bezighield met de staatkunde van den dag. Ook op dit stuk vordert hij eerbied
en dankbaarheid, niet alleen als polemist, maar in breederen zin.
De ideeën door NUIJENS op staatkundig gebied voorgestaan, hingen met zijn
geheele ontwikkeling op het allernauwst te zamen. De beoefening der Nederlandsche
geschiedenis, in het bijzonder de kennisneming van hetgeen onze katholieke vaderen
in de dagen der beroerten hadden doorstreden en geleden, maakte hem in niet geringe
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mate afkeerig van alles wat op Calvinisten, Gomoristen en hunne geestverwanten
geleek. De verdraagzaamheid door Oldenbarneveldt en de Arminianen ten toon
gespreid trok hem aan. Hij meende zelfs een tijdlang dezen geest in onze
hedendaagsche liberalen terug te vinden en was in menig opzicht van hunne practische
staatkunde niet afkeerig. De theorie van het liberalisme heeft hij steeds eenvoudig
verworpen. De samenwerking met de anti-revolutionnairen heeft hij aanvaard,
misschien wel een weinig door persoonlijke sympathieën genoopt. De ideale zijde
ook van deze politiek kon hij niet miskennen, ik geloof niet, dat zij ooit zijn ideaal
is geweest.
NUIJENS is in staatkundige zaken van top tot teen een idealist. Al zijn geschriften,
die bladzijden bevatten in den toon van den minister MODDERMAN gedacht en
geschreven, getuigen het. Geen wonder ook! Hij had aan de voeten gezeten der groote
fransche meesters, die tusschen 1830 en 1852 de wereld vervulden met den breeden
klank hunner welsprekendheid en de zielen meêvoerden op de breede vlucht hunner
stoutmoedige bespiegeling. Het was een grootsche, maar een gevaarlijke school. Wat
er aan verheven waarheid stak in de beschouwingen van Montalembert en Lacordaire
blinkt op dit oogenblik als onvergankelijke waarheid en zegeviert; de kerk is voor
allen en voor alle tijden; terwijl zij alleen aan haar eigen wet gebonden, door haar
eigen vorm gehouden is, zijn alle rechtmatige vormen van het staatkundig en
maatschappelijk leven evenzeer van haar zegen en haar steun verzekerd; de
openbaringen en de vormen der nieuwere tijden zijn niet uitteraard en zonder meer
als onchristelijk te doemen; alles hangt af van den geest die ze bezielt; vervorming
en ontwikkeling zijn wet der historie; zoolang de historie zich om het kruis beweegt,
geen nood!
De gedachten waren de gedachten van den ouden, kloeken geest, maar de toepassing
liet wel eens to wenschen over. Met name ten opzichte van sommige moderne rechten
en vrijheden vergaten de meesters wel eens dat het onvermijdelijke en somtijds zelfs
rechtmatige der praktijk nog niet altijd het beginsel rechtvaardigt; dat het verheffen
van sommige praktijken - het woord in den gezonden zin genomen - tot beginselen
niet altijd geoorloofd is. Zij
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zondigden, evenals zoovelen gezondigd hebben, door de soort van idealistische
overdrijving, die dikwijls in liefde en geestdrift haar wortels heeft.
Van deze school heeft NUIJENS zijn dikwijls hoog steigerend idealisme geleerd,
niet geleend. De geestdrift was in hem. Zonderde gave van het woord in meer dan
gewone mate te bezitten, wist hij de pen te voeren met warmte en ernstige bezieling.
Maar, al behoorde hij tot de school van Lacordaire en Montalembert, al is Veuillot
nooit zijn lieveling geweest, hij was een kind van de Streek, waar in de krulleud
omlijste ruit boven de deuren het I.H.S. door het kruis bekroond wordt gelezen, hij
was een Westfries, een man des Pausen. Aan de groote leeringen van den H. Stoel
gekomen heeft hij niet alleen nooit getwijfeld, zij waren voor hem de éenige leer.
In het eigenlijke staatkundige leven is NUIJENS, niettegenstaande zijn onmiskenbare
kracht en beteekenis, nooit opgetreden. Waarom niet? Wij leven in een klein land,
maar wij hebben veel groote krachten.
Ziedaar naar mijn beste vermogen het beeld geteekend van den man aan wien ik
als een nietige hulde, maar toch in eerbied, dankbaarheid en trouw deze bladen wijd.
Ik zou er nog veel bij kunnen voegen. Ik zou kunnen gewagen van zijn groote
onbaatzuchtigheid, van den fieren moed waarmede hij van zijn jongelingsjaren af,
meer dan de helft eener eeuw lang, de dagelijksche zorg om het dagelijksch brood
heeft getorscht; van zijn kloeke levenswijsheid en zijn kracht om blijde te dragen.
Maar er is een tijd van spreken en een tijd van zwijgen en nu ik denk aan den Prediker,
denk ik ook aan het fraaie woord der Spreuken, dat in éen omlijning een geheel
portret teekent: ‘een wijs man is sterk en een geleerd man is vol vermogen en macht’.
Op de tweede plaats wensch ik over de volgende opstellen het een en ander te zeggen,
dat minder het karakter van een aanteekening, dan wel van een opmerking of
bijvoeging of opheldering
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draagt. Over het gebeel genomen heb ik deze opstellen onveranderd gelaten. Zoover
ik zien kon - maar men is op dit punt altijd met het een of ander gebrek aan het
gezichtsvermogen behept - zoover ik zien kon heb ik, wat met de bijzonderheden
het geval moge wezen, geen eindoordeel in een of andere zaak te wijzigen. Wel heb
ik hier of daar iets bij te voegen of te verklaren en op te helderen. Het schijnt mij
niet onpassend dat in deze inleiding te doen. Misschien maken de opmerkingen vóor
den tekst naar den tekst nieuwsgierig.
Noch bij het eerste, noch bij het tweede opstel heb ik iets te voegen. Alleen wil
ik, nog met groote dankbaarheid, vermelden dat de voorzitter van het Middelburgsche
Congres was DE JONGE VAN ELLEMEET en dat de felle strijd, even fel trouwens tegen
Napoleon als tegen de Pruisen, werd aangebonden en triomfantelijk volgehouden
door den Hoogleeraar VREEDE.
Over de rij opstellen aan ALBERDINGK THIJM gewijd heb ik iets meer te zeggen.
Dit meer betreft twee zaken, die ik bij de eerste beschouwingen nog niet vermelden
kon en bij de laatste, onmiddelijk na zijn dood niet vermelden wilde. Zij raken
bijzonderheden, die aan het ontworpen beeld niets veranderen, maar die niet geheel
zonder beteekenis zijn en ter vervollediging noodig.
De eerste zaak is de tusschen ALBERDINGK THIJM en mij gevoerde strijd over het
tooneel. Ik heb de daarop betrekking hebbende stukken - het goed recht der katholieke
kritiek en wat daar verder op gevolgd is - eenvoudig ter zijde gelaten. Ik geloof niet
dat iemand er iets bij missen zal. Zij bevatten, naar ik hoop, wel eenige gezonde
waarheden en oordeelvellingen, maar zij zijn polemiesch en vorderen dus een zekere
inleiding en zij zijn lang, naar ik vrees: onbehoorlijk lang. Dit komt van een zekere
onhandige eerlijkheid, mij door de wijze van strijden, die ALBERDINGK THIJM gaarne
volgde, opgelegd. Immers deze niet alleen geestige, maar ook schalke polemist begon
steeds met U, tot staving van zijn meening een groote korenmaat van feiten en
aanhalingen naar het hoofd te werpen. Wanneer men zich nu in zijn antwoord tot het
weerleggen of in het juiste licht stellen der voornaamste beperkte, dan ging het spel
los. Dan kwam
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een antwoord, waarin Gij ter verantwoording werdt geroepen over uw vluchtig lezen,
uw voorbijzien van het gewichtigste, uw ter zijde laten van het belangrijkste en wat
niet al meer! Een tweede maal werd de korenmaat naar uw hoofd geworpen, zij het
ook wat minder gevuld. Maar - om zonder beeldjes te spreken - de erkentenis van
de juistheid uwer reeds geleverde weerlegging bleef uit. Ik meende dat antwoord te
ontgaan door onmiddellijk, bij den eersten slag, op alles los te gaan. Hielp het iets?
Het hielp niets. Alle polemiek is uit.... den dwaze.
Indien ik deze wijsheid reeds in die dagen had veroverd, ik zou waarschijnlijk
hebben gezwegen. Meer. Indien ik alle omstandigheden had gekend - en er waren
tragische omstandigheden - ik had mij niet in den strijd gemengd. Maar er waren
ook omstandigheden, die tot spreken noopten en de vraag was waarlijk zoo
onbelangrijk niet.
Ik laat nu alles ter zijde wat betrekking heeft op het ontstaan en wat dies meer zij
van den strijd, ik beperk mij en geef alleen de groote lijnen. Het geldt hier slechts
een trek in ALBERDINGK'S verschijning wat juister en scherper te teekenen, niets
meer.
De vraag dan was in haar algemeenheid deze: heeft de kritiek, met name de
katholieke kritiek en met name de kritiek, die door de geestelijkheid pleegt te worden
uitgeoefend, het recht om in het algemeen het moderne tooneel voor te stellen ala
eene leerschool van zedelijke en maatschappelijke wanbegrippen?
Deze was de algemeene vraag. Men mag er geen oogenblik aan twijfelen, in
theoretischen zin beantwoordde ALBERDINGK THIJM de vraag volkomen bevestigend.
Maar hij betwistte het feit; het moderne tooneel was in stede van een school des
boozen, het tegenovergestelde. En dat tegenovergestelde gold voor hem als
onaantastbare waarheid.
De verklaring ligt in een zekere éenzijdigheid, die bij ALBERDINGK THIJM gepaard
ging met een even onmiskenbaren lust tot wat men zou kunnen noemen een bijna
pantheïstische samenvatting van alles in éene idee.
De éenzijdigheid kwam uit een zeer loffelijke eigenschap voort. ALBERDINGK
THIJM een liefhebber van het tooneel om der kunst
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en der schoonheid wille, en om deze alleen, kon op dit stuk er niet toe komen
zichzelven als een soort van uitzondering te houden. Hij meende dat alle
schouwburgbezoekers kwamen, luisterden, zagen, heengingen evenals hij.
Zijn oogen, vol als kinderoogen
Van hemellust en hemellach,
Zij zagen schoonheid uit den hoogen
Waar de aarde bonte spelen zag.

Van deze bonte spelen wist hij niet en ook voor anederen wilde hij er niet van weten.
Hij zag geheel voorbij, dat de waarschuwingen en de kritiek juist niet hem golden.
Niemand ter wereld zou er aan hebbèn gedacht den bestierder der Dietsche Warande
zijn tooneelgenot te misgunnen, laat staan te verbieden. De bestierder echter vergat
hier dat hij niet was als anderen.
Bij deze éenzijdigheid kwam nog iets. De éenzijdigheid zelve is reeds in zekeren
zin dit bijkomenede iets. Iedere eenzijdigheid toch is tegelijkertijd een poging om
iets bijzonders, iets eenigs zelfs algemeen te maken. Deze lust tot algemeen maken
liep, daar dit algemeene toch harmonisch zijn moest, weêr op het ordenen van alles
onder eene grooto éenheid uit.
ALBERDINGK THIJM was een hoog ideale natuur en in merg en been Katholiek. In
zijn wereld was dus geen plaats voor dingen, die niet pasten bij een zedelijk, een
katholiek ideaal. Vandaar dat ook het tooneel in den kring van welken dat ideaal het
middenpunt was, moest passen. Geheel moest passen. Het moest worden volgehouden,
dat la Mascotte een onschuldige aardigheid was; de Amphytrion een vermarning aan
Lodewijk XIV; de Hérodiade een ernstig, bijbelsch spel en de Tartuffe een soort van
antwoord op de Provinciales. Een overvloed van vernuft en wetenschap is aan het
verdedigen van deze en meerdere onmogelijke dingen besteed. Als zij mij soms
onverwacht voor den geest komen dan dwingen zij mij nog een soort van vroolijke
bewondering af. Ik bladerde voor eenige dagen in de groote Histoire de France van
Victor Duruy en daar trof mij deze zinsnede, - het geldt de regeering van Karel X:
‘Cependant l'opinion libérale gagnait chaque jour du terrain et l'opposition
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contre l'esprit de la Congrégation, augmentait. Voltaire semblait revivre tant on faisait
d'éditions de ses oeuvres: Béranger était dans toutes les mains et on aurait voulu voir
Tartuffe sur toutes les scènes.’ Men weet wat la Congrégation beteekende.
De groote idee, die deze zonderlinge tooneelverdediging beheerschte, werd te
saâm gevat in de formule: Waar de schoonheid is, is God. En de schoonheid, dat was
alle schoonheid. Immers het schoonheidsideaal werd bij ALBERDINGK THIJM
langzamerhand omvattender. Men kan dit het beste waarnemen als men de christelijke
kunst der eerste Warandejaren vergelijkt met de christelijke kunst in de rede bij de
aanvaarding van het Hoogleeraarsambt. De formule had haar gevaarlijke zijde omdat
de allesbeheerschende vraag niet werd gesteld: welke schoonheid? Het antwoord
zon ook eenvoudig gebleven zijn: alle schoonheid. Alles wat niet vies, laag, gemeen,
in éen woord terugstootend was. Stout werden de stoutste woorden van St. Augustinus
nagesproken: ‘O schoonheid, hoe heb ik U te laat bemind!’ Vergeten werd, dat deze
schoonheid een woord was voor God zelven, dat klacht en verzuchting zich nog
breeder uitspraken: ‘Gij waart in mij en ik was daar buiten, buiten zocht ik U en
onwijs verslingerde ik mij op het schoone, dat Gij hebt gemaakt.’ Vergeten werd de
uitspraak van dien grooten boetvaardige en dien ongeëvenaarden kenner van
zichzelven: ‘de liefde tot de lagere schoonheid besmeurt de ziel.’
Dit alles werd uiteengezet met zonderlinge volharding en weêrgaloos talent. Dit
alles werd volgehouden tot de uiterste grens binnen welke men aan ridderlijk goede
trouw gelooven kan. De goede trouw echter wordt verdedigd door de verklaring, die
ik beproefde. Verdedigd ook door het meesterschap in de kunst van polemiek.
Wanneer men een zoo gevaarlijk wapen op zoo meesterlijke wijze hanteeren kan,
dan wordt het hanteeren-zelve een genot en men denkt niet aan al het overige. Men
kan de onbaatzuchtigste mensch ter wereld zijn en zichzelven in alles vergeten; als
men een groot talent bezit gebruikt men het gaarne. Kleine menschen noemen dit
dan ijdelheid. Welnu, dan toont deze ijdelheid den gemeenen oorsprong van het
kleine en het groote. Groote mannen kunnen iets met het kleine gemeen hebben, het
verkleint hen niet.
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De goede trouw bij ALBERDINGK THIJM was onmiskenbaar. Hij geloofde wat hij
zeide, alles. Wil men een aardigen trek? In de dagen van den strijd kwam een
wederzijdsche vriend den tegenstander Van THIJM bezoeken. PAUWELS FOREESTIER
had zich druk en vroolijk gemaakt over het verstrooid lezen, de oppervlakkigheid,
het gemis aan studie en aan kennis, bij dezen bestrijder zoo openbaar. De bestrijder
had met de stukken bewezen dat het hiermede niet zóo gesteld stond. De vriend zag
den stapel boeken, die bij het gereed maken van het antwoord gediend had. ‘Gij hebt
werkelijk al die boeken’? zeide hij. ‘ALBERDINGK vertelde mij dat Gij alles uit de
tweede en derde hand hadt’. En hij, ALBERDINGK, geloofde het ook.
Over de tweede zaak, die ik hier op het oog had, is het moeielijker te spreken. Zij
betreft de staatkunde.
Het was mij niet onbekend gebleven - hoewel ik het van ALBERDINGK THIJM
persoonlijk nooit heb mogen vernemen - dat de door mij in betrekking tot de
anti-revolutionnaire partij gevolgde gedragslijn zijne goedkeuring niet wegdroeg. Ik
kon dit begrijpen en waardeeren, al vond ik geen reden om daarom mijne houding
te wijzigen.
Openbaar werd dit verschil van meening door de Voorrede, die den Volksalmanak
van 1886 inleidde. Ik schrijf de bladzijden over; zij geven van het krachtigste en
scherpste proza dat deze veelzijdige stylist ooit geschreven heeft. Over de ideeën
nader. De bedoelde bladzijden luiden aldus:
‘Zietdaar de 35e jaarbundel, dien de goede God mij toelaat voor de
Nederlandsche Katholieken ter perse te leggen. Toen ik, met mijn vromen,
lieven vriend HERMAN VAN NOUHUYS, dit werk ondernam, waren vele
mijner heusche bijdragers van heden nog niet geboren! Ik rangschik
mij-zelven bij de genen, die het leven een geluk achten: niet alleen om
dat, aan gene zijde van het graf, den welgezinden een heerlijke dageraad
zal opgaan; maar ook, om dat, ondanks veel zorg en verdriet, die ook mij
niet gespaard bleven, het licht in het leven mij voorkomt veel meer plaats
te beslaan dan de schaduw.
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Ik reken het dus een zegen, dat ik tot heden mocht voortgaan een middenpunt uit te
maken van letterkundig verkeer voor mijne katholieke landgenooten.
Wel vond ik, reeds in mijn eersten bundel, uitgegeven in Nov. 1851, aanleiding
om mijne vreugde aan den dag te leggen over de lettergiften van Protestanten(*), ter
opluistering van mijn boekjen; maar het is toch niet kwaad, dat wij nu en dan aan
onze eigen krachten overgelaten blijven, om eens poolshoogte te nemen van hetgeen
wij vermogen. Alle jaren is mijn ‘Almanak’ meer dan vol met bijdragen van
Katholieken; maar vraagt ge mij: zijn de Katholieke Nederlanders sedert 1852 zoo
veel vooruitgegaan in charakter en beteekenis als men het mocht wenschen en
verwachten, - dan zal hierop bezwaarlijk een toestemmend antwoord te geven zijn.
In 1853 zijn we met het herstel onzer bisschoppelijke kerkregeling begunstigd.
Wat den ijver onzer eerbiedwaardige geestelijkheid betreft en de vruchten van haren
arbeid voor het zielenheil der geloovigen en de versterking der reyen van deze laatsten,
- deze zijn zoo duidelijk waarneembaar, dat men blind zoû moeten zijn om ze niet
te zien, en ontmenscht om het niet met dankbaarheid te erkennen.
Ofschoon mij geene statistieke tabellen ter hand liggen, zijn de godsdienstige
instellingen van liefdadigheid genoegzaam bekend, om een gevoel van voldoening
en vereering te wettigen, tegenover de wakkere mannen en vrouwen, die er hun tijd
en krachten aan wijden.
De katholieke bewaarscholen onderscheiden zich gunstig boven andere dergelijke
instellingen; ook katholieke lagere en enkele middelbare scholen kunnen de
vergelijking wel doorstaan met de openbare, die, uit algemeene kassen betaald, nooit
met gebrek aan middelen te worstelen hebben.
Wat, voor het overige, de eischen der samenleving en hoogere wetenschappelijke
ontwikkeling betreft, daar zijn in Nederland geen katholieke hoogescholen voor
Wetenschap en Kunst, en de cercles catholiques, die men in andere landen aantreft,
ontbreken hier bijna geheel.
Moet men dit betreuren? - Moet men zich hierover verwonderen? Ik waag mij aan
geen beandwoording. Maar het feit is aanwezig. Dat feit wijst op verhoudingen en
verplichtingen. Het herinnert

(*) HOFDIJK, S.J. VAN DEN BERGH, A. VAN DER HOOP, Jrsz. ‘Wij danken, in 't bijzonder de
Protestantsche vrienden, die door hunne bijdragen ons een blijk van persoonlijke
welwillendheid of achting, buiten betrekking tot hunne godsdienstleer, hebben willen geven.’
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ons, dat wij in een gemengden staat leven; het scherpt ons in, dat wij aan de
samenleving met, ‘andersdenkenden’ ons niet vermogen, niet behooren te onttrekken;
het wekt ons op, om, studeerend aan Rijksuniversiteit, akademie, polytechnicum,
conservatoire, of militaire school, daar dien broederlijken zin mede te brengen, die
de zonen van het zelfde vaderland altijd behoort te bezielen en te vereenigen. Het
maakt ons oplettend op den band, dien God-zelf, door de gave der taaleenheid en
eenheid van historie, om het geheele volk geslagen heeft. Er is aan dien toestand
niets te varanderen. Zijn er onder ons, die liever altijd met geloofsgenoten zouden
verkeeren, twijfel is geoorloofd, of die trek wel uit de edelste beweeggronden
voorkomt, of gemakzucht, onkunde, lafheid daar geen groote rol in speelt.
Liever dan zich flink tegen de dwaling te wapenen, liever dan moedig de
gelegenheden onder de oogen te zien, waarbij men, in den geest der christelijke liefde,
de katholieke waarheid, als het pas geeft, belijdt en verdedigt, trekt men zich
beschroomd te-rug en organizeert te midden van groote steden een soort van koloniën,
die minder of meer den indruk van het Zeister hernhutterhuis maken.
Men ontziet zich, ‘het landt ten oorbaer en der stede’ broederlijk samen te werken
met personen van andere geloofsbelijdenis, en daarentegen werkt men meê om, op
het staatkundig gebied, in een of- en defensief verbond te treden met onze erfvijanden,
met de Calvinisten, die de heilige kunstwerken in onze kerken hebben verbrijzeld,
die voortgaan de H. Mis eene vervloekte afgoderij te schelden, die den Paus bij den
Antechrist vergelijken, en die, al houden ze thands meestal ten onzen opzichte, hunne
nagels zorgvuldig onder het pootfluweel verborgen, bij de eerste, de beste groote
gelegenheid ons zullen weten te beduiden, wie meester is in het land van den ‘Godt
der Vaderen’.
En men moet erkennen, dat de orthodox-hervormde partij, die hier bedoeld wordt,
daarentegen, met groote fierheid ten onzen aanzien is opgetreden. Zij heeft bij
herhaling gezegd: ‘Wilt gij ons helpen bij de stembus, wij zullen het u niet beletten;
maar weet wel, dat wij alleen in zoo ver met u meê zullen gaan als het ons nuttig
dunkt. Wij vragen uw hulp niet. Al het initiatief komt van u. Van u komen de zoete
broodtjens!’
En dat heeft de katholieke partij (als deze uitdrukking gebruikt kan worden) zich
laten welgevallen. Zij heeft gemeend, dat, als er niet rechtstreeks, door te stemmen
met de anti-revolutionairen, tegen God gezondigd werd, men met de vraag der
w a a r d i g h e i d geen rekening had te houden.
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Bij een dergelijken toestand is het geen wonder, dat, onder de Katholieken, het
politieke leven sedert 1853 niet is vooruitgegaan. Uit achting voor de meening der
leiders, zendt men de bestrijders van het ‘Mis-geloof’ naar de Kamer, maar heilig
vuur voor die zaak ontbreekt, en geen wonder: het zoû wel eens kunnen zijn, dat men
niet trachten mocht door onwaardige middelen een goed doel te bereiken, en dat het
versterken der leefkracht van het Calvinisme eene voor den Katholiek even
onwaardige als onverstandige daad behoorde genoemd te worden.
Ook onverstandig: zoo lang niet zonneklaar gebleken heeft, dat de
anti-revolutionairen, eenmaal in de meerderheid, ons het licht in de oogen eerder
gunnen zullen dan de liberalen.
En waarvoor wordt de waardigheid onzer zaak uit het oog verloren, en, naar mijne
meening, de eer onzer H. Kerk in de waagschaal gesteld? - Om eenmaal overal
sektescholen te kunnen hebben. Op afdoend antwoord wachten inmiddels nog de
volgende vragen:
Zal de toestand van het land verbeteren, zal de zaak der waarheid er bij winnen,
zal de liefde er meê gediend zijn, dat de Nederlandsche kinderen van verschillende
kleur niet van der jeugd af met elkaâr hebben kunnen omgaan? dat op de scholen der
orthodox-gerefor-nieerden naar hartelust tegen de H. Kerk gespookt zal worden (het
verledene zij hier een spiegel)? dat op de scholen der modernen niet meer door een
gemengd toezicht gewaakt wordt tegen het verbreiden van stellingen onvereenigbaar
met den eerbied, aan anderer overtuiging verschuldigd?
Men heeft niets anders noodig dan een weinig gezond verstand, om in te zien, dat
het beste onderwijsstelsel dat is, waarin opvoeding en onderwijs hand aan hand gaan,
en waarbij de opvoeding en vorming van het hart, ook door de geleidelijke inprenting
van geloofswaarheden, harmoniesch samenvalt met de verrijking van den geest.
Zóo, ongetwijfeld, behoort het in een modèl-staat te zijn. Maar die modèl-staat is
hier in Nederland niet te verwerkelijken. Vele omstandigheden maken het
onvermijdelijk, dat de opvoeding door de ouders, de leering en stichting door den
katechismus, de oefening in verschillende vakken van wetenschap niet onafscheidelijk
en gezamendlijk den kinderen en jongenlieden worden aangebracht.
Onze maatschappij is, onder de toelating Gods, aldus samengesteld, dat de
opvoeding, vorming en ontwikkeling van lichaam en geest niet aan éenen meester
kan worden toevertrouwd. De toestand onzer maatschappij maakt partiëele opleiding
en leering noodzakelijk. Dat standpunt zal men bezwaarlijk kunnen laten varen.
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De liberalen hebben het gebruik van het woord neutrale wetenschap, neutraal
onderwijs in de waereld gebracht. In onze staatsinstellingen is tot dus-ver geen spoor
van die neutraliteit te vinden. De Katholieken hebben zich, door de overneming van
dat denkbeeld, laten verschalken en gedragen zich nu, als of zij meenen, dat de
staatswet voltrokken wordt, als men neutraal onderwijs geeft, en als men leeren zoû,
dat de augsburgsche en dordtsche geloofsbelijdenissen even goed, of even slecht zijn
als die van Trente.
Nochtans zoû zoo iets te leeren met de Nederlandsche Staatswet in strijd zijn; men
mag op de openbare scholen niets leeren wat strijdt met den eerbied, verschuldigd
aan de overtuigingen van ‘andersdenkenden’.
Er is, door het geheele land, een Schooltoezicht, waartoe, met den naam van
Schoolopzieners en met dien van leden der School-kommissiën, ook vele oprechte
Katholieken behooren.
Dat Schooltoezicht heeft te zorgen, dat, ten spijt van het dag-blad-gejuich over
eene (onwettige) neutraliteit, dergelijke dingen, als ik boven aangaf, op de scholen
niet geleerd worden.
Bij herhaling heeft gebleken, dat welgezinde leden van het Schooltoezicht zich
niet te vergeefs op de voorschriften der wet beroepen. Ik zelf ben bijna zoo lang lid
van het Schooltoezicht als Redakteur van dezen Almanak, en ik heb nooit te vergeefs
eenige grief laten gelden of herstel van onrecht gevraagd.
Hebben, in dat tijdsverloop, de Katholieken in mondigheid, in moed, in
zelfstandigheid toegenomen? - Ik laat mijn lezers de beandwoording over.
Zijn zij zich althands van hun verleden meer bewust geworden? Hebben zij
onderscheid leeren maken tusschen nationale vierdagen, waar alle Nederlanders zich
in te verheugen hebben en die andere, welke men ten onrechte oppronkt met dien
naam, maar die slechts de viering beteekenen kunnen van tijdstippen, waarop de
verdrukking van ons, Katholieken, een aanvang genomen heeft? Helaas! het
bewustzijn is nog sluimerend gebleven. Men denke aan de viering van den 1u April
vóor eenige jaren. Wat dat betreft had ik even goed den Almanak voor Ned.
Katholieken niet kunnen uitgeven. Mijn doel was: het nationaal, maar vooral het
Katholiek-Nederlandsch bewustzijn wakker te schudden.’
Over al hetgeen hier op den schoolstrijd betrekking heeft kan ik zwijgen. Sinds 8
December 1889 verheugen wij ons in de pacificatie en ik kan mij niet voorstellen
dat ALBERDINGK THIJM deze pacificatie zou hebben betreurd. De zonderlinge theorie
over de samenstelling
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onzer maatschappij en de toelating Gods zou een scherpzinnige geest, als hij was,
op een kalmer oogenblik wel hebben doorzien en veroordeeld. En hij zou gaarne
hebben erkend, dat hij de beteekenis van den Volksalmanak wel wat te hoog op de
hoogten verhief en ook, zij 't dan meesmuilend, hebben moeten toegeven dat hij voor
iemand, die in het leven meer licht zag dan schaduw, wel wat te veel schaduw bij
zijn katholieke en wel wat veel duisternis bij zijn anti-revolutionnaire landgenooten
waarnam.
Maar om nu tot de zaak te komen, tot het Monsterverbond.
Ik moet nederig bekennen, dat mij, na lezing en herlezing, deze Voorrede nog
altijd een raadsel is. Een raadsel door een zeer geestig man opgezet, maar toch een
raadsel.
Het zou kleingeestig zijn hier op kleinigheden te vallen. Ik laat daarom het twijfelen
aan de edele beweeggronden rusten. Even weinig vraag ik of de cercles catholiques
van andere landen nu juist, waar zij ten onzent verrijzen, moeten worden aangeduid
als ‘eene soort van koloniën, die, enz., enz.’ De praktijk was hier in strijd met de
leer; de eere-voorzitter der Pius-vereeniging kon moeilijk in vollen ernst met deze
woorden vrede hebben. Maar ik neem alleen de groote vraag: Hoe kan iemand, een
pleidooi voerend voor den broederlijken zin ‘die de zonen van hetzelfde vaderland
altijd behoort te bezielen en te vereenigen’, die gewaagt van den band, dien ‘God-zelf
door de gave der taaleenheid en eenheid van historie, om het geheele volk geslagen
heeft’ in denzelfden gedachtengang de anti-revolutionnaire partij van die eenheid
uitsluiten en aan zijn katholieke landgenooten er meer dan een verwijt van maken,
dat zij met deze anti-revolutionnairen zich verzetten tegen het liberalisme, dat is
tegen de ontkerstening van het staatsrecht, tegen het wegvagen van elk christelijk
beginsel uit de staatkunde?
Men mag vragen of de samenleving met ‘andersdenkenden’ waaraan wij ‘ons niet
vermogen, niet behooren te onttrekken’ zich uitstrekt over het geheele openbare
leven of slechts over een deel? Zoo ja, zoo zij het geheele omvat, dan ook over het
gebied der staatkunde; zoo neen, dan sluit die samenleving het gewichtigste deel uit,
en waarom? Men mag vragen of die samenleving met ‘andersdenken-
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den’ allen moet opnemen; zoo ja, dan ook de Calvinisten; zoo neen, waarom niet?
Ik houd aan: waarom niet? Zijn de niet-anti-revolutionnaire andersdenkenden soms
nazaten van onze erfvrienden? Hebben hunne vaderen niet medegestormd bij den
beeldenstorm? Hebben deze niet medegeholpen aan de plakkaten en er de hand aan
gehouden? Zijn de zonen der regenten soms doordrongen van eerbied voor de H.
Mis of spreken zij alleen daarom van geen paapsche afgoderij, omdat ten overstaan
van hun God moeilijk van afgoden sprake kan wezen? Is het een alovertreffend
gruwelstuk den Paus bij den Antichrist te vergelijken, waarom toornt Gij dan ook
niet tegen hen, die Garibaldi toejuichen en met hem het Pausdom vervloeken als den
kanker van Italië en de wereld? Waarom samenleven met dezen en met genen niet?
Men zou nog meer kunnen vragen. Men zou kunnen vragen: wat wil men dan als
men toch samenleving wii? Een katholieke partij schijnt er toch niet te bestaan, zij
schijnt zelfs niet gewenscht; wat dan?
Maar waarom op dit alles aan te dringen? Als er van anti-revolutie sprake is, zou
ALBERDINGK THIJM hebben geantwoord, dan ben ik de anti-revolutionnair. Ik
veroordeel nog den opstand tegen Filips II. - Maar, eilieve, welk staatkundig beginsel
steekt in zulk een veroordeeling? Welk beginsel dat richtsnoer voor daden kan zijn?
Mij dunkt, ALBERDINGK THIJM heeft zelf dit antwoord te niet gedaan, toen hij aan
DA COSTA op een vraag over de erkenning van Louis Napoleon, na 2 December
1851, antwoordde: ‘De graaf de Chambord, de legitimiteit! zult Gij uitroepen. Maar
was HUGO CAPET, zijn stamvader, ook geen overweldiger? En de Karolingers zelven?
Gij zult toch niet tot Meroveüs willen opklimmen?
‘Ik twijfel of de Coup d'état te rechtvaardigen is. 't Is een zaak tusschen den Prins
President en God den Alwijze: maar ik verheug mij in de gevolgen....’
Na deze woorden zinkt de legitimiteit als steil anti-revolutionnair beginsel
onherroepelijk ineen.
Uit den bedoelden brief aan DA COSTA neem ik eenige zinsneden over, die een
waardiger beschrijving bevatten van ALB. THIJM'S
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staatkundige meeningen. Zij geven antwoord op een politieke vraag door DA COSTA
gesteld:
Gij vraagt mij, of ik voor God en mijn eigen hart een politiek beamen
kan, als die de leiders der Katholieke partij zich bij de ‘liberalen’ doet
aansluiten. Misschien is het mijner onbevoegdheid, mijner onervarenheid,
schuld - maar ik schat de moderne politiek in zich zeer gering; te geringer,
naarmate zij, als bloote leer van vormen zich meer van allen fonds
afzondert, allen fonds ignoreert, en een systeem wil maken, zonder dat zij
een beginsel heeft. Ik geloof daarom ook niet aan het bestaan van een
eigenlijk staatkundig stelsel bij de leiders der katholieke partij. Ik noem
het partij, in navolging van u; maar eigenlijk is er geen Ned. Kath. partij.
De dagbladen voeren strijd ieder voor zijn rekening; niet zelden, op 't
gebied der politiek in strijdigheid met elkander. Onze leden der 2e Kamer
plegen geen ruggespraak met de dagbladen te houden. Zoo is het. Ik zie,
dat zij, behoudens den plicht, niets anders in gebruik hebben dan
gelegenheidsmiddelen, redeneeringen en daden ter noodhulp. Hoe kan het
ook anders? Wij leven in een Staat, waarvan de wetten, zij het niet door
voorschriften, dan door leemten, in weêrspraak komen met de wetten
Gods, ons door de H. Kerk met onfeilbare zekerheid voorgehouden, en
met onvermoeide liefde ingeprent. Wij leven echter onder die wetten, en
zoolang zij niet in botsing komen met wat ons uitdrukkelijk ter voorschrift
gemaakt is, zijn wij er evenzeer eene trouwe gehoorzaamheid aan
verschuldigd, als wij de stem der Kerk in sacris volgen. Wat schouwspel
biedt er zich nu aan ons oog? - Dat van twee partijen, waarvan de eene,
naar ons oordeel, nader aan de aanschouwing der Waarheid is, doch de
andere nader aan de bedeeling des Rechts: wat schijnbare tegenstrijdigheid
hierin ook. liggen moge.
Het beginsel der liberalen is vrijheid voor allen; en wij hebben ons, over
THORBECKE althands, tot heden minder te beklagen dan vroeger over
anderen. Het beginsel der Orthodoxen is, bij eene vrije verklaring der H.
Schrift, die tot hetzelfde rezultaat als het door de Liberalen aangenomen
leiden moest - handhaving van hetgene zij over het algemeen nog voor
waarheid houden: dat is bestrijding van de ‘verfoeilijke afgoderij’
waarmede zij het allerheiligst Misoffer aanduiden, fnuiking van ongeloof
en bijgeloof (= rationalisten en katholieken), her-Kalvinizeering, of, wat
nog erger is, her-protestantizeering van den Nederlandschen Staat,
terugkeer tot den staat
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van zaken van vóor 1798. Hoe kunnen wij nu met mogelijkhied, bij de
bekendheid met die denkbeelden, dat streven, ons aansluiten bij hen, voor
wie we gewis meer sympathie voelen dan voor de afbrekers, in de eerste
plaats aangeduid? - Gij hebt een te richtigen blik, om uit deze vraag op te
maken, dat ik, om den wille van eenig belang, de waarheid zou willen
verzaakt zien: maar wij hebben met de Liberalen geen bondgenootschap
gesloten; wij hebben geen gezamenlijke profession de foi onderteekend.
't Is er ver van daan. Wij wenschen alleen maar vrijheid voor allen - omdat
we geen kans zien de vrijheid alleen aan de waarheid verzekerd te krijgen.
Wij hebben, slechts te kiezen tusschen het despotisme van Dort (houd mij
de uitdrukking ten goede) en vrije ontwikkeling voor allen, vrijen strijd.
Wij aarzelen dus niet liever het Charter, waarbij ons de strijd geoktroyeerd
wordt, dan het vonnis, waarbij ons de slavernij wordt opgelegd, te
onderteekenen.
Ook over de vele kleine dingen, die hier weder tot uitweidingen aanleiding zouden
kunnen geven, wil ik zwijgen. Het is volkomen waar, dat de waardeering van
ALBERDINGK THIJM onder zijn katholieke landgenooten in die dagen - de brief is
van 1852 - niet bijzonder groot, in elk geval niet in ruimen kring regel was. Men zou
echter somtijds bijna geneigd zijn te vragen: betaalde hier de een de anderen niet
met dezelfde munt?
Twee zaken trekken in deze ontboezeming aan DA COSTA mijne aandacht. De
eerste is de opvatting van de moderne politiek. De moderne politiek is een bloote
leer van vormen, zonder beginsel. Het is eenigszins moeilijk een juist begrip aan
deze uitspraak te verbinden. Wil de schrijver zeggen, dat de moderne politiek zich
eenvoudig afslooft of oplost in de poging om eenige orde en rust verzekerende vormen
te vinden en daarbij vergeet, dat alle deze vormen, hoe fraai, hoe geweldig, hoe fijn
en hoe hard ook, niets beteekenen, omdat haar een vast fonds, een levenmakend
beginsel ontbreekt? Zoo ja, dan kan ik alleen zeggen, dat de beschuldiging in haar
vage algemeenheid onbillijk is. Onbillijk naar rechts en naar links. Want de beginselen
zijn er en de beginselen komen in botsing, soms op geweldige wijze.
Ik vrees echter, dat ALBERDINGK THIJM hier aan de moderne
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politiek iets verwijt, wat aan de politiek van alle eeuwen min of meer eigen is. Hij
verwijt haar eigenlijk in den grond der zaak eenvoudig een wetenschap der daad,
een kunst van handelen, van doen te zijn. ALBERDINGK was een dichter en een
kunstenaar, een man met een schoonen, wijsgeerigen blik op al de phasen van het
leven. Hij hield van fraaie, harmonische groepeeringen onder algemeene ideeën,
beginselen. Nu is het eigenaardige der politiek, dat zij, die zonder beginselen niet
kan leven, toch zelden van beginselen gewaagt, en altijd spreekt in daden. In geen
enkele kieswet leest men van beginselen, zelfs niet altijd door de regels heen. De
Magna Charta, die het beginsel van den rechtmatigen volksinvloed in den Engelschen
bodem plantte en het zijn wortels in den rotsgrond vast deed schieten en slaan, is
eenvoudig een opsomming van feiten, die recht moeten zijn en blijven.
In die mengeling en worsteling van feiten is, met name in dagen van strijd, een
schoone, harmonische groepeering niet wel mogelijk. Dat was een kunstenaar als
ALBERDINGK THIJM ondragelijk, te ondragelijker omdat de kennia der politieke
geschiedenis en daarom die der politiek hem in groote mate ontbrak. Men versta mij
wel. Het doet den man in zijn grootheid geen schade. WELLINGTON had naar de
uitspraak van NEWMAN, die weende, toen hij de depêches van the iron Duke als,
even goed een groot heldendichter als een volkeren bevrijdend veldheer kunnen zijn,
en evengoed had ALBERDINGK THIJM een staatsman kunnen wezen van ongemeene
beteekenis. De muze heeft hem een anderen weg gewezen, een weg, dien hij met
meer dan hooge eere heeft gevolgd. De politiek in den vollen zin was niet zijn gebied.
Zij, die zonder meer de sfeer der hooge bespiegeling verlaten - en de Hemel gave
dat zij allen uit zulke hooge sfeer kwamen - en met wat algemeene beginselen in de
hand het veld der praktijk betreden, zij deelen in omgekeerde orde het lot van ICARUS.
De zoon van DAEDALUS kon niet vliegen, zij kunnen niet gaan.
Belangwekkender nog is de tweede zaak op welke hier de aandacht vallen moet.
Zij geldt de beschrijving van het beginsel der orthodoxen, gelijk het hier wordt
genoemd. Ik kan met den besten
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wil ter wereld deze beschrijving niet volledig heeten; mag ik het ontveinzen, dat zij
als polemiesch middel doeltreffend is? Het valt mij wat moeilijk bij de
anti-revolutionnaire orthodoxie de handhaving van hetgene zij over het algemeen
nog als waarheid houdt alleen en uitsluitend in de aangegeven punten te zien. Het
komt mij zelfs voor, dat ALBERDINGK THIJM dit zoo volstrekt negatieve karakter der
orthodoxe waarheid niet erkende, toen hij later dienzelfden DA COSTA bezong als
zijn vriend, omdat:
‘Eén doel ons leidt; de roem van d' eigen Vorst des levens’.

Zeker, van niet gewone scherpzinnigheid getuigt en van buitengewone keurigheid
is de onderscheiding tusschen de twee partijen, de eene nader aan de gemeenschap
der Waarheid, de andere nader aan de bedeeling des Rechts; zij is niet alleen
scherpzinnig en keurig, zij is, in 1852, volkomen waar en juist. Maar reeds in 1852
kon het de vraag zijn - en is het bij groote geesten als BROERE wel de vraag geweest
- of de bedeeling des Rechts veilig kan worden toevertrouwd aan hen, die van de
Waarheid - en hier wordt toch de Waarheid der Openbaring bedoeld, die de toetssteen
van alle waarheid is, - niets hebben behouden en niets willen behouden. De
ondervinding heeft het rechtmatige der twijfeling voldoende bewezen. In 1885 kon
niet meer gelden wat in 1852 gold. De groote protestantsche partij tot welke in die
dagen, zij het dan ook niet geheel terecht, de orthodoxe gerekend werd, was in 1885
ver dwenen. Indien zij op dit oogenblik het hoofd weder tracht op te steken, indien
zij rammelend en rillend een herlevingskuur beproeft, dan doet zij dit ten bate van
de liberale partij. Als openbare bondgenoote is zij nog wel niet aangenomen. Hoe
dat zij, voor de her-Kalvinizeering van Nederland heeft de anti-revolutionnaire partij
afstand gedaan van elk beroep op Staatshulp in welken vorm dan ook, en dat ‘wat
nog erger is’, de her-protestantizeering van den Nederlandschen Staat heeft men van
hare medewerking niet te duchten. Ik geloof, dat zij op dat stuk eerder aan onze zijde
zou staan.
Alles wel bezien acht ik mij aan geen oneerbiedigheid schuldig als ik de meening
uitspreek, dat ALBERDINGK THIJM zich een dich-
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terlijke vrijheid veroorloofde toen hij in 1885 met zoo harde woorden tegen zijn
katholieke medestrijders optrad. Van de zaak in haar geheelen omvang en in haar
diepere beteekenis had hij geen juist begrip en de schoolstrijd was hem blijkbaar een
raadsel. Waar jaar op jaar gestreden wordt voor het eigen en vrije recht en voor de
rechtsgelijkheid der katholieke ouders, daar toont men zich van dien strijd onkundig,
als men van sektescholen spreekt.
Ook de ideale zijde van het ‘Monsterverbond’ heeft hij nooit willen waarnemen.
Het gaat hier niet om een weinigje meer of minder invloed of macht voor de
Nederlandsche Katholieken, op staatkundig gebied. Het geldt op de eerste plaats de
vraag of de Nederlandsche Katholieken, nu zij gelegenheid tot vrijen strijd hebben,
mede zullen doen aan den strijd dezer eeuw. En op de tweede plaats geldt het hier
de vraag op welke wijze: alléén of met anderen? Toevallige bondgenootschappen
kunnen alleen betrekking hebben op toevallige dingen; waar het den strijd dezer
eeuw geldt daar kiest men partij. Het gaat toch waarlijk om Christus' Koningschap
op elk gebied. Hebben hier de katholieken geen rol te vervullen, geen plaats in te
nemen?
Ik meende en meen nog van: ja.
De Katholieken hebben aan den strijd deel te nemen. Zij kunnen en mogen niet
anders. Het geheele leven van ALBERDINGK THIJM is feitelijke openbaring van die
uitspraak. Op dit punt gaat hij zóó ver, dat hij zelfs van een afzonderlijke, van een
eigen school niet weten wil. Maar wat wil hij dan als de strijd komt? Op deze vraag
ontbreekt altijd een lichtgevend antwoord.
Wat mij betreft, ik houd dit: overal, in Nederland evenals elders zijn de Katholieken
de eerstgeborenen op den vaderlandschen grond. Zij zijn meer. Zij zijn de
eerstgeborenen en ook de eerstgeroepenen waar het betreft den strijd tegen de
Revolutie, voor Christus. In dien strijd zien zij, op alle gebied, twee-partijen: hen,
die voor Christus, tegen de Revolutie zijn, en de overigen. Wat is nu hun roeping?
Op de eigen waardigheid te staan en te vergeten wat den Christus in Zijn, zij het ook
dolende, toch niet loochenende of vloekende, belijders geldt? Te vergeten wat
vereenigt, te herden-
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ken wat scheidt? Na te speuren wat strenge logica zou eischen, niet te zien wat de
drang des harten aan de logica weigert? Hen te verwerpen, die naar den eisch der
Doopsgenade trachten te leven, of hen te zoeken aan wie de Doopsgenade ons bindt?
Wat mij betreft, ik kan in den strijd onzer eeuw geen houding zien dan deze: met
volle en ongerepte erkenning onzer eigen zelfstandigheid de hand gereikt aan allen,
die met ons willen strijden voor Cbiistus' vol, katholiek Koningschap. De rechten
der Kerk ongeschonden, haar vrijheden onaangetast, haar eer boven alles boog. Het
deert mij niet of nu zij, die ons in den strijd voor de hoogste beginselen ter zijde
staan, wat... balsturigheid toonen. Wij hebben te redden wat te redden valt, te
behoueden wat te behouden 3
Het doet mij altijd leed dat ALBERDINGK THIJM deze zaken niet aldus heeft kunnen
zien. Of de wel wat romantisch getinte legitimiteits-idee aan zijn opvatting vreemd
was zou ik niet durven beslissen.
Wel wat veel staatkunde voor een min of meer litteraire inleiding, zal men meenen.
De staatkunde, waarmede men hier te doen heeft, achtte echter het streven naar een
passend litterair kleed niet beneden zich. En, al zag ik ook deze, in zoo hoog ernstige
dagen als de onze, wel wat luttele bijzonderheid over het hoofd, ik kon mij nog niet
geheel van alle staatkunde onthouden.
Het opstel over Mr. GROEN VAN PRINSTERER bezorgde mij den volgenden brief
van Dr. J.H. GUNNING Jr., thans hoogleeraar in de faculteit der Godgeleerdheid aan
de Universiteit te Leiden.
In het Augustus-No. van ‘Onze Wachter’, dat mij gisteren ter hand werd gesteld, vind
ik heden een artikel van uwe hand over Mr. G. GROEN VAN PRINSTERER.
Terwijl ik veel voorbijga wat ik uit dat artikel zou willen bespreken (o.a. uwe
verklaring van de leuze ‘in ons isolement ligt onze kracht’ en dergelijke), wil ik
terstond mijne hartelijke dankbaarheid betuigen voor het sympathetische, dat in deze
bladzijden niet ontbreekt. De belijder van den menschgeworden God, meer nog dan
de vermaarde staatsman en geleerde, kan rekenen op een edel woord

H.J.A.M. Schaepman, Menschen en boeken: verspreide opstellen. Deel 1

XXXII
van waardeering, ook al behoort hij tot uwe stellige tegenstanders. Dit is van een
man als Gij zijt, niet anders te wachten.
Maar juist daarom had ik van U, hoogeerwaarde Heer! niet die wel slechts enkele,
doch gewichtige woorden verwacht, welke ik wraken moet. Gij noemt GROEN VAN
PRINSTERER een ‘verachter der Katholieke Kerk’. Gij spreekt van ‘zijh haat tegen
de Katholieke Kerk, tegen de Roomschen in den lande’.
Vooral de zes laatste woorden doen mij leed. Gesteld dat Mr. GROEN v.P., ofschoon
bervormd, tegen de Katholieke Kerk haat had gekoesterd; dan zou nog haat tegen de
Roomschen in den lande een onchristelijk, onridderlijk, onhollandsch toevoegsel tot
dien haat zijn geweest. Schande over den man die, als hij onprotestantsch en
ongelukkig genoeg is om een overtuiging te hebben, volgens welke hij de Katholieke
Kerk moet haten, dien haat ook over de belijders, over de personen uitstrekt, in plaats
van, juist door zijn haat tegen hetgeen hij hun dwaling en hun ongeluk acht, tot het
medelijden der liefde jegens deze personen gedrongen te worden.
Maar ik laat dit dáár, en beweer dat Gij in uw opstel GROEN niet van haat tegen
de Katholieke Kerk hadt behoeven te beschuldigen. En daarom kom ik tegen die
aanklacht op.
Ik mag dat doen. Ik mag niet, van U vergen, in het Protestantisme iets anders dan
de kweekschool der revolutie te zien, dus in GROEN'S bestrijding van die revolutie
iets anders dan zelfmisleiding. Ook niet hetgeen GROEN uit Evangelie en historie
tegen de roomsche overtuiging aanbracht, anders dan ‘verdachtmaking, vervalsching’
te noemen, of te meenen dat GROEN op andere wijze de historie te hulp riep dan door
haar ‘te verwringen en te verminken’, of, wanneer hij polemiseerde, in zijn
geestdriftvollen psalm iets anders dan het ‘blufferig zegelied von een kermisgast’ te
hooren. Van U de onderstelling te vergen dat wij hier iets tegen zouden kunnen
inbrengen, ware onbillijk. Ik doe het dus niet.
Maar wat ik wèl mag eischen, omdat het tegen het samenstel uwer overtuiging
niet strijdt, dat is dat Gij, hoogeerwaarde Heer! moogt erkennen dat GROEN de
Roomsch-Katholieke Kerk niet gehaat heeft. Want het kan uwer scherpzinnigheid
niet ontgaan zijn dat GROEN, gelijk allen die werkelijk Protestant zijn, in de Roomsche
Kerk twee bestanddeelen onderscheidele. Eén, de belijdenis van den menschgeworden
God, naar de Heilige Schriften; en één, de naar ons inzien met de Heilige Schrift en
met het geloof in den éénigen Middelaar strijdige toevoegselen. Nu haten wij als
Protestanten niet de Katholieke Kerk, maar alleen datgene wat naar ons inzien de
Roomsch-Katholieke Kerk verhindert katholiek te zijn. Ik verg
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natuurlijk niet van U, deze onderscheiding van twee bestanddeelen goed te keuren.
Maar alleen beweer ik dat GROEN haar ten allen tijde in het oog gehouden, en zich
in alles waarin het eerste dezer twee, de Christus Gods en de waarheid der Heilige
Schrift, door de Roomschen beleden werd, steeds met vreugde en liefde bij hen
gevoegd heeft.
Laat mij één feit noemen uit mijn jongste herinneringen.
In eene leerrede, uitgesproken 31 Oct. 1875, wekte ik de gemeente op om als
Protestanten, van het oogpunt der éénheid des ondeelbaren lichaams van Christus
uit, toeneming te wenschen van ‘al het uitnemende, ook aan onze Roomsch-Katholieke
broeders immers door God zoo ruimschoots toebedeeld.’ De heer GROEN verzocht
mij, het deel mijner rede waarin ook dit voorkwam, in zijn Nederlandsche Gedachten
te mogen opnemen, wat ik gaarne vergunde. (Zie Nederl. Ged. 8 Nov. 1875). Eenige
zwakke Protestanten vergden daarop van den heer GROEN, helaas! dat hij tegen mijne
‘al te irenische zinsneê’ zou protesteeren. In het daarop volgend No. van de Nederl.
Ged. (3 Dec. 1875) antwoordde hij: ‘tegen dergelijke bedenking protesteer ik.’1
GROEN was, zoomin als iemand anders, ook in dezen volmaakt. In den vorm zijner
gedachten kan hij, (schoon ik mij zoo iets niet herinner) hier of daar niet Protestant,
niet Katholiek genoeg geweest zijn. Maar het door mij beschreven beginsel heeft hij
nergens verzaakt.
Gij schrijft:
‘Het is aan zwaren twijfel onderhevig of GROEN VAN PRINSTERER aan zijn
katholieke landgenooten hun zeer bescheiden deel van vrijheid zou hebben gegund:
het is zeker dat uitdrukkingen van hem in omloop zijn, die veeleer het tegengestelde
verraden.’
Ik durf zeggen dat ik, die het voorrecht gehad heb in de vriendschap van den
doorluchtigen ontslapene te deelen, die dikwerf ook over de Roomsche Kerk en de
Roomschen in den lande met hem gesproken en zijn geschriften gelezen heb, het
tegendeel weet van wat deze uwe woorden zeggen.
Gerust durf ik U uitnoodigen, eene zinsnede uit zijn talrijke werken te noemen,
die tegenspreekt wat ik hier van hem zeg, of één zoodanig woord in het Bijblad der
Tweede Kamer, of waar dan ook, opgeteekend.

1

Ik zou hier kunnen bijvoegen dat de beide aanhalingen, zoowel die betreffende den Heer
GUNNING zelven als die betreffende GROEN VAN PRINSTERER zouden kunnen worden
vervolledigd.
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Gij zult dit evenmin kunnen doen, als van de levende Roomschen, die met GROEN
in aanraking zijn geweest, bepaaldelijk van de gemeenten Wassenaar en den Haag,
in wier midden hij vele jaren woonde, één enkelen te noemen, die uit eigen ervaring
een woord omtrent zijn ‘haat tegen de Roomschen in den lande’ zal kunnen of willen
bevestigen.
Dat ik dit schrijven, Hoogeerwaarde Hooggeleerde Heer! tot U richt en er in het
eerstvolgend No. van Onze Wachter eene plaats voor verzoek, is, omdat ik U van
ganscher harte voor christelijk, voor katholiek genoeg houde om met vreugde eene
uitdrukking terug te willen nemen of te wijzigen, die U bij nader inzien mocht blijken
onvereenigbaar te zijn met de ridderlijkheid die het overige van uwe beschouwing
kenmerkt.
's Hage, 10 Nov. 1876.
Op dezen zeer hoffelijken brief gaf ik zeer kort en vrij bits antwoord.
Ik zal eerlijk bekennen waarom.
Toen ik in 1870 uit Rome terugkeerend aan ‘de Tijd’ verbonden werd, genoot ik
den zeer vertrouwelijken en vriendschappelijken omgang met Mgr. JUDS. SMITS, en
was in dagelijksche betrekking met ALBERDINGK THIJM. Over allerlei zaken werd
van gedachten gewisseld. Ik was een zeer getrouw lezer van de Nederlandsche
Gedachten en ik kende ‘Ongeloof en Revolutie’ als een grootsch boek vol groote
dingen, vol groote dwalingen en vol groote leemten. Als in die dagen van GROEN
VAN PRINSTERER werd gesproken, dan werd steeds zijn karakter gehuldigd en aan
zijn talent alle eere gebracht, maar tevens vernam ik, dat hij in vroeger dagen de
Roomschen over den Moerdijk had willen jagen.
Deze uitdrukking herhaalde ik in mijn antwoord aan Dr. GUNNING. De vorm - ik
erkende dit later - was ruw, maar het is niet verwonderlijk, dat juist deze vorm mij
in het geheugen was gebleven. Welke grond er tot mijn uitlating bestond, bewijst de
volgende brief van ALBERDINGK THIJM:
Waarde Vriend,
Onlangs had ik het voorrecht een bezoek aan Mevrouw GROEN VAN PRINSTERER te
brengen. De eerbiedwaardige weduwe van den
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beroemden staatsman en geschiedschrijver - eene vrouw even beminnelijk van
charakter als rijk aan echte beschaving - legde door heel hare stemming aan den dag,
hoe innig de banden geweest waren, die hare existentie verbonden aan hem, ‘die haar
was voorgegaan’, en hoe grooten prijs zij er op stelde, dat de gedachtenis van haren
edelen overledene in zegening zou blijven. Zij trachtte, door meêdeeling van
verschillende trekken uit het gemoedsleven en den omgang van den heer GROEN,
mij duidelijk te maken, dat hij zoowel als zij den Katholieken steeds zeer goed gezind
waren geweest, dat zij de behoeftigen onder ons nooit ongetroost en ongeholpen
hadden afgewezen, dat zij aanzienlijke Katholieken van den besten stempel in hun
vriendschappelijk verkeer met veel gulheid hadden laten deelen.
Zoo dan kwam het der bedroefde weduwe zeer hard voor te hebben moeten hooren,
dat de heer GROEN den Katholieken min of meer het recht bad betwist in Holland te
wonen, en het dacht haar volstrekt ongelooflijk, dat hij zoo iets ooit zou gezegd
hebben.
Tegenover de waarde die mevrouw GROEN hechtte aan het koesteren door ons
van de opinie, dat haar man de Katholieken liefhad, - viel het mij pijnlijk de getuigenis
te moeten stellen, dat werkelijk de heer GROEN voor ruim 25 jaar geleden, als middel
tot bevordering van eendracht en liefde onder de zonen van Nederland, den wensch
had uitgesproken, dat de in Holland wonende Katholieken over den Moerdijk - liefst
naar Limburg - mochten uitwijken. Ik bevestigde, op grond eener stellige herinnering,
de waarheid van het feit. Het was een kiesche zaak: maar waarheid gaat nog boven
délicatesse. Ik verhaalde, dat de heer GROEN mij in der tijd om een onderhoud
gevraagd had; dat we elkander ontmoet hadden in het Hotel des Pays-Bas; dat ik,
toen hij mij van zijne welgezindheid ten onzen opzichte sprak, hem den boven
uitgesproken wensch (die al de allures van een voorstel had) in herinnering had
gebracht en daarbij den indruk geschetst, die zulks op Katholieken moest maken,
wier vaderen naast Joost Buyck in de Schepensbank hadden gezeten. Daarop had hij
volkomen erkend, ter gelegenheid der Grondwetsherziening van '48 (meen ik) iets
dergelijks gezegd te hebben; ‘maar’, voegde hij er bij, ‘er is sedert veel gebeurd’, en
het zou nu niet meer in hem opkomen, zoo iets te proponeeren. Ik andwoordde dat
het gedrukt stond, en nooit herroepen was. Hij verklaarde mij, tot de herroeping
bereid te zijn, en wilde er zich eene gelegenheid en plaats voor zien aangewezen.
Mijn andwoord was, dat hij gemakkelijk die plaats en gelegenheid vinden zoû, als
hij 't wenschte. Maar, zoo sprak ik verder tot
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mevrouw GROEN, het is nooit gebeurd. Wat mij door u verhaald wordt van de
stemming des hoogbegaafden in het laatst van zijn leven, bevestigt mijn vertrouwen,
dat het hem niet aan den wil zou outbroken hebben ons deze voldoening te geven,
maar dat hij niet meer aan het geval gedacht heeft.
Daarop, waarde Vriend, beloofde ik aan de waardige vrouw, wier houding en
stemming mij ten hoogste gesticht heeft, u dezemeêdeeling te doen, en meen alzoo
eene niet onbelangrijke bijdragete leveren tot de kennis der waarheid in zake 's heeren
GROEN's gezindheid omtrent zijne katholieke landgenooten.
Vaarwel! Als altoos uw Vriend,
J.A. ALBERDINGK THIJM.
Ik leg mij bij deze verklaring, die mijn goede trouw en waarheidsliefde boven twijfel
stelt, gaarne neder. Er bestaat bij mij niet de minste zwarigheid om haar aan te nemen
en te gelooven dat de Heer GROEN VAN PRINSTERER op het eind van zijn leven ten
opzichte zijner Roomsch-Katholieke landgenooten de staatsrechtelijke ideeën van
Mr. A.F. DE SAVORNIN LOHMAN deelde. Ik veroorloof mij toch - het blijkt uit een
volgend opstel - in dezen, ook op dit stuk, den kloeksten geest onder de
anti-revolutionnaire leiders te huldigen. Hij weet de zijnen met beter wapenen ten
strijde te sporen dan met de vrees voor Rome.
Over THORBECKE, wiens naam in het aan GROEN VAN PRINSTERER gewijde opstel
genoemd werd, had ik in 1872 eenige bladzijden neêrgeschreven. Voor een eigenlijke
karakterteekening schijnen zij mij te algemeen en te weinig persoonlijk. In de
volgende regelen zal men bespeuren, dat ik mij niet te streng beoordeel:
De Staatsman, die aan Nederland op het einde der vorige maand ontviel,
was een scherp geteekende persoonlijkheid.
Hij was het kind van zijn tijd en bleef zichzelf. De man van zijn eigen
werk en zijn eigen daden. Hij beheerschte de omstandigheden, die hij
verachtte of haatte, als zij in strijd kwamen met hem.
Zijn geschiedenis is zeer eenvoudig. Wijsgeer en leeraar, wetgever en
minister, leider en lid der oppositie, het eigenlijke hoofd van
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den Nederlandschen Staat. Zijn openbaar leven is de jongste geschiedenis
van ons volk.
Een man met een stalen geest en een stalen wil. Beide onbuigbaar tegenover
tegenstand, beide rank en veerkrachtig in het streven naar hun doel. De
kracht des geestes spreekt het sterkst in de onverbiddelijk strenge, maar
ernstig en koud rechtvaardige kritiek. Kritiek is het geweldige wapen, dat
dezen een weg baant, liever dat de baan schoon veegt en ruimt. Na en met
de kritiek ontstaat het stelsel. Dat is niet zoo scherp en vast geteekend; het laat aan de uitvoering, aan de ontwikkeling meer over dan dezer recht
eischen kan. Hoewel het leven wil zijn, het is toch geen leven; het is kunst,
die niet door eigen kracht leeft, maar hulp van buiten behoeft. De Grondwet
- het stelsel in het Staatsleven overgebracht - moet door organische wetten
worden verstukt.
De kritiek is het eigenaardige werk van dezen geest. Kritiek, die geen
ontkenning is van het goede, maar stipte, scherpe erkenning van al het
kwade en gebrekkige. De maatstaf is hij-zelf, zijn stelsel.
Deze man is geen egoist in den gewonen zin. Hij wil niets om zich-zelven;
hij wil zichzelf. Eerzucht is zijn fout, heerschzucht zijn zwakheid niet.
Maar heerschen is zijn leven, zijn kracht. Daarin gaat zijn bestemming op.
Hij beheerscht zijn vrienden en zijn tegenstanders. Men heeft gezegd, dat
hij despoot was, dat hij den Koningter zijde schoof. Het kon niet anders,
zijn despotisme was het despotisme der persoonlijke, zich-zelve van hare
kracht en hoogheid bewuste rede, een rede, die, nu eenmaal haar stelsel
als levenswet was aangenomen, ook de ziel en de beheerscheresse dier
wet moest zijn. Het kon niet anders, in zulk een karakter is voor
zelfverloochening geen plaats. De trotschheid des geestes is daar de hoogste
deugd.
Over dit eenmaal tot wet geworden stelsel gedoogt deze geest geen strijd.
Een geweldig dringen tot ‘daden’ maskert misschien de vrees om in den
strijd over beginselen te treden. Toch bleven veel van deze ‘daden’
eenvoudig woorden. Spreken van ‘afdoen’ is nog geen afdoen.
Bij de volgende opstellen heb ik zeer weinig te voegen. De herinnering aan de
enkele malen waarop ik Mevr. BOSBOOM-TOUSSAINT mocht ontmoeten, blijft mij
steeds zeer aangenaam. De reeds bedaagdeschrijfster maakte een indruk van groote
frischheid en levendigheid. Van het anti-papisme harer boeken was in haar
persoonlijken omgang niets te bespeuren. Zij bewaarde een kerkboek, dat zij van
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een ouden Alkmaarschen pastoor ten geschenke had ontvangen in den tijd harer jonge
jeugd. Bedrieg ik mij niet dan was het een vertaling uit het Duitsch. Het Duitsche
origineel stamde uit een periode, die wel wat al te zoetelijk verdraagzaam was.
In het stuk ‘Opruiming’ komen eenige bladzijden voor over den Heer JONCKBLOET.
De gemoedelijke en welluidende diehter, van wien daar gewaagd wordt, heeft sedert
dien tijd de Nederlandsche letteren en allen, die hooge poëzie hiefhebben en
waardeeren, aan zich verplicht door een meesterlijke vertaling van Isaias den profeet.
Het is een kostelijke gave, die de zanger bij zijn vertrek naar Indië aan het moederland
liet. Onder de zon der. keerkringen is, naar zijn eigen getuigenis, de lier, die zoo
krachtig begon te ruischen en tot zoovele harten in dichtmuziek sprak, verstomd.
Maar het stilzwijgen kan worden gebroken, gebroken in stroomende galmen als de
lucht der lauwe Westerstranden de te strak gespannen snaren weêr zwellen doet.
Aan éen opstel in het bijzonder wijd ik nog een paar regelen. Ik bedoel hier de
beschouwingen over ‘Liefde en Vrede in de polemiek’. Over de waarde van het hier
gevoerde pleidooi waag ik geen uitspraak. De eenvoudige en algemeene stelling, dat
wat openhartige ruwheid beter is en gezonder dan allerlei zoetsappig en van het eerste
tot het laatste woord oneerlijk gefemel, zal wel niet in goeden ernst worden bestreden.
Er ontbrak echter iets aan de verdediging, die ik hier beproefde: een kleine
waarschuwing meer aan den verdedigde. Zij had kunnen bestaan in een zeer
eenvoudige onderscheiding, deze: kleed alles wat gij over zaken te zeggen hebt in
de kloekste woorden, ook in de hardste; maar temper, temper alles wat personen
betreft. Daar de kracht, hier de matigheid; daar het volle recht, hier de voorzichigheid.
Fortiter: onbarmhartig voor de zaken; Mansuete: zacht voor de personen. Waar de
zaken goed en juist getroffen worden, daar heeft men niet te vreezen, dat er over
weekheid jegens de personen zal worden geklaagd.
Misschien zou men mij hebben te gemoet gevoerd, dat de perso-
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nen, die men hier - om het nu ook eens wat eenvoudig uit te drukken - te lijf ging,
tot de vijanden der Kerk behoorden, en het zich een eere rekenden oorlog te voeren
tegen de Kerk. Ik zie in de tegenwerping eer een verklaring dan een verdediging. En
een verklaring, die ook haar gevaarlijke zijde heeft. Het is natuurlijk, het is oirbaar,
met zwaard en dagge de vijanden der Kerk te bespringen, maar men moet met het
gebriuk van deze wapenen voorzichtig zijn. Men kan er aan gewoon worden en er
op belust raken. Het is toch niet ondenkbaar dat men ook in den eigen kring, onder
vrienden en broeders, soms tegenstanders ontmoet. Vrienden en breeders, ja, maar
met wie men op min of meer ernstige punten van meening verschilt. Wat zal ik verder
zeggen? Wanneer men dan tegenover tegenstanders buiten den eigen kring gewoon
is zwaard en dagge en zelfs... den knuppel te hanteeren, zou men dan wel eens niet
naar dezelfde wapenen kunnen grijpen waar het een tegenstander onder de vrienden
betreft? Dwalen is menschelijk.
Misschien zou men aanbouden en zeggen, dat de strijd ten aanhoore van het volk
gestreden, het gebruik van litteraire vormen over tegenstanders verbiedt. Laat ons
hier een onderscheid maken. Litteratuur in den hoogeren zin is niet de zaak van het
volk. Maar, ik zeide 't reeds, het volk heeft smaak. Het is plicht dien smaak zuiver
te houden en te ontwikkelen, zooals de Kerk dat deed in de groote eeuwen toen die
Kunst Jedermanns Sache was. Goede vormen en goede smaak zijn altijd krachtige
middelen, ook bij het volk. Maar er zijn sommige lieden, die zich nooit op het volk
beroepen en steeds het volk vergeten tenzij wanneer het geldt hun eigen
tekortkomingen te verontschuldigen. Dat is niet alleen onbillijk, dat is oneerlijk.
Iedereen beeft op zijn jongen dag zijn dwaasbeden begaan en gezondigd tegen
levensvoorwaarden, die hijzelv' op rijpen leeftijd stelde. Vooral zij, die zich zulke
uitspraken veroorloven weten wel dat zij, en in ruime mate, hebben gedwaald en
gezoudigd. Daarom trachten zij de vrucht van dat alles te laten waar zij is: in de
vergetelheid. Ik heb daarom de Corviniana in ‘de Wachter’ en ‘Onze Wachter’
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laten sluimeren. In hun tijd deden deze felle dingen hun wert. Nu mogen zij rusten.
Men zal zien dat deze opsteellen zeer verschillende dagteekeningen dragen. Men zal
ook zien dat zij niet een stelsel of een schoonheidsleer van min of meer persoonlijken
aard vertegenwoordigen. Zij worden eenvoudig bezield door de beginselen die een
goed Roomsch Nederlander door het leven geleiden. Verder mogen zij getuigen, dat
de labor improbus ook voor mij de groote levenswet is geweest. Ik ken geen gezonder
en geen zaliger.
26 Januari 1893.
Dr. SCHAEPMAN.
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Uit de congresdagen.
I.
Men heeft er eigenlijk reeds genoeg van gehoord. De dagbladen hebben hun berichten
gebracht en het volk van Nederland heeft vernomen, dat er voor zijn Taal en
Letterkunde nog geestdrift en liefde bestaat. Er is weer getuigenis gegeven niet alleen
van vriendelijke belangstelling, maar ook van hooge vereering voor een dier goederen,
die iets meer zijn dan rentegevend kapitaal of millioenen plettende industrie. Daar
zijn nog wachters genoeg, die in de ure des gevaars zich zullen scharen om de eigen
taal, een grenssteen in het leven der volkeren door God geplant, door de eeuwen
dieper gedreven, vaster gezet.
Er valt eigenlijk weinig meer over het Congres te zeggen. Uit de volledige verslagen
zal men kunnen lezen en zien wat besproken werd en besloten; de tijd zal leeren of
plannen en besluiten tot uitvoering komen, de uitvoering waardig zijn. Goed werk
eischt veel tijds. Een historische atlas der Nederlanden ziet niet op eenmaal kant en
klaar het licht en een Woordenboek ... de ‘taalzuil’ moet uit zoo kleine brokskens en
stukskens worden bijeengegaard en saamgevoegd, dat men al zeer klein moet zijn
als men minachtend de hand over het afgewerkte stuk der zuilschacht strekt: ‘Ik ben
toch nog grooter!’
Hier wordt dan ook geen historie, een beschrijvende evenmin als een kritische,
van het Twaalfde Nederlandsche Taalen Letterkundig Congres beproefd. De heuglijke
verschijnsels, de wezenlijk karakteristieke teekenen, de belangrijke
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feiten, de gewichtige gebeurtenissen laat ik ter zijde. Als wij de Congreszaal of de
Sectiekamers binnentreden, dan is het om even te luisteren en te zien, een woord op
te vangen, een trek in 't geheugen te prenten, niet meer. Laat anderen - het boomrijk
Walcheren brengt mij tot het beeld - laat anderen der ‘Forstwissenschaft’ hulde doen
en U den boom beschrijven van de diepste wortelen, de fijnste vezelen tot de hoogste
bladeren, mij zij andere lust gegund en, al is er geen heide op Walcheren,
‘De loverkens aen der heiden
Die wil ic plucken gaen
Ic hebbe si gheplucket,
Ende sijnt maer loverkijn
Si wilden gheern een meiken
Voor lieve vriende sijn.’

II.
Daar lag wel iets aantrekkelijks in het denkbeeld om te Middelburg te gaan
congressen. In onze dagen van snel en ver reizen had de reis naar Zeelands hoofdstad
voor velen nog wel iets van een tocht naar de ‘Ultima Thule’. Niet om den afstand,
veeleer om de betrekkelijke nabijheid. Wel heeft de spoorbaan die het Zeeuwsche
eiland met den vasten bodem van Nederland verbindt nog haar eerste lustrum niet
gevierd en zou de vroeger moeielijke reis als een verontschuldiging voor de
niet-bezoekers kunnen dienen, maar het blijft toch waar, dat ieder land niet alleen
zijn Show-places, maar ook zijn vergeten en ongekende schoonheden heeft. Een
schoonheid was Zeeland wel, maar een zeer geheimzinnige. Deze wist er dit, gene
wist er dat van te vertellen, men vertelde veel de boeken na. In het Hollandsch penseel
vond het Zeeuwsche landschap geen tolk ter openbaring; soms verraste ons de
vreemdeling met stoute en warme schetsen uit het Zeeuwsche volksleven - en dat
was bijna al. Van Cats wisten we, dat ‘goed Zeeuwsch’ ‘goed rond’ was, doch
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in 't leven hadden we van de goedheid en rondheid nog geene ervaring opgedaan.
Dat alles is nu voor de congresleden volmaakt verleden tijd. De prikkeling, die
het onbekende aan den tocht verleende, was op den terugtocht dankbare bewondering.
--De lokomotief stoomde en floot, de spoorraderen sloegen vast, de welkomstgroet
schetterde uit de koperen instrumenten - wij waren te Middelburg. Een woord uit het
hart klonk ons toe ‘goed en rond’. De avond was gevallen, maar fakkel en Bengaalsch
vuur wierpen hun scherp of zwervend licht beurtelings over de vroolijke heldere
grachten, aardige, kantige voorhuizen, statige gevels en de joelende, bonte groepen
van het den optocht omgevend en volgend volk.
Weer een feestelijke toespraak en een feestelijk lied en toen, onder de breede
linden van St. Sebastiaans-doelen, het levendig en frisch gesprek, levendig door de
opgewektheid, die de prettig volbrachte reize nalaat; frisch door de nieuwheid der
omgeving, frisch door de verrassing vooral die menige kennismaking meebracht, de
verrassing die den eersten schok der vergelijking van het beeld des geestes met de
levende werkelijkheid volgt. Daar waren verrassingen, vele, aangename, duurzame
ook. Een congres heeft in sommige opzichten wel iets van een wapenstilstand. Want
er is overal krijg, op ieder gebied des levens. Bijna iedere uiting der kunst, vooral
van de kunst der taal is geharnast. In ieder lied klinkt, als echo of als grondtoon, een
wapenkreet; het ‘hier Welf’ - ‘hier Gibellijn’ dreunt en klettert door alles heen. Maar
soms is er stilte. De strijd duurt voort, vast en onverbiddelijk, maar de strijders houden
een oogwenk lang van handtastelijk strijden op. De veeten blijven, maar de
kampioenen staan vriendelijk koutend te zaam, - men heeft een open oog voor het
rappe zwaard uit het fijnste staal gesmeed, men weigert geen bewondering aan het
lenige schubbenpantser of aan het kunstrijke borstkuras.
Men lacht en schertst, - om straks weer te kampen - JUSQU'A LA MORT.
Daar was menige verrassing, die ook niet schroomde zich te openbaren in gezelligen
kout, in woordenwisselingen, die
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soms de grenzen van den wapenstilstand raakten, niet overschreden. Daar was geen
reden toe, men wist genoeg welke kleuren ieder droeg.
‘Mittelburg ist eine gute Statt, had ein überschön Rathhauss mit einem köstlichen
Thurm, do ist an allen Dingen viel Kunst, do ist ein überköstlich schön gestul in der
Abtei, und ein köstlich Porkirch von Stain und ein hübsch Pfaarkirch, und sonst war
die Statt köstlich zu Konterfeyen.’ Zoo schreef Albrecht Dürer in December 1520 in
zijn reisboek en al is veel van wat hij zag verdwenen, al kunnen we niet beslissen of
zijn oordeel over Jan de Mabuse's ‘Taffel’ (schilderij) - ‘nit so gut in Hauptstreichen
als in gemähl’ - waarheid bevat, daar is nog genoeg waars in zijn woorden om ze
over te nemen, nu driehonderd vijftig jaren later. Dit zal niemand ontkennen,
Middelburg is nog ‘eine gute Statt’, goed zoowel als aanzienlijk, frisch, open, ruim,
prettig en toch deftig genoeg. Een stad waar men waarlijk naar geen kijkjen heeft te
zoeken, waar de rechte lijn geen koninginne is, een stad, ‘waar veel kronkelt en de
smalle straten de zonderlingste bochten aannemen’, waar een houten gevel nog een
aardig kontrast maakt met die puien van hardsteen, zoo soliede en zoo smakeloos.
Dáár hebt ge nog iets aan een helder zonnetjen en een dun gewolkte lucht. Het licht
doet er niet te vergeefs zijn werk, het werpt waarlijk poëzie over de alledaagsche
omgeving, - de omgeving leent er zich dan ook toe.
De optocht bracht ons bij onze aankomst op de groote markt. Een donkere statige
massa - slechts enkele lijnen waren bij het fakkellicht te onderscheiden - begrensde
ter rechter onzen blik. Daar vlamde op eenmaal het Bengaalsch vuur en in het roode,
schelle, tooverachtige licht stond daar voor ons, in al de ranke en rijke pracht van de
eerste helft der zestiende eeuw, het stadhuis van Middelburg. Scherp kwamen de
beelden van den voorgevel uit, ernstig en vast tegen hun zuilen geleund, koninklijk
bekroond door de rijzige baldachijnen. Kantige schaduwen wierpen de dakvenstertjens
over het rijzende dak; statig beurde de toren zijn slechts even door het licht getinte
vormen in de donkere lucht. Waarlijk
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‘ein überschön Rathhauss mit einem köstlichen Thurm’. In het volle daglicht zag
men wel, dat de gloed van het Bengaalsch vuur ons geen parten had gespeeld. De
bewondering van den vorigen avond keerde 's morgens, keerde iederen dag even
warm en even levendig terug. Men voelde geen neiging om Albrecht Dürer ongelijk
te geven; men huldigde den meester en sprak zijn hulde na.

III.
‘Het volksleven wordt rijk door traditiën’. Maar niet iedere traditie brengt waren
rijkdom aan. Zoowel in 't verleden als in 't heden klinken wanklanken, storende tonen,
die niet opgaan in volle, schoone harmonie. Het is, om den wille zelfs van traditie
en volksleven, niet goed die stemmen weer te verlevendigen. In de geschiedenis
klinke iedere toon, daar is werkelijkheid en eene werkelijkheid, die strenge rechten
heeft. Maar de traditie is poëzie, zij brengt rust, harmonie, vrede, zij twist niet, maar
zingt.
Zeker, ook op een Taal- en Letterkundig Congres mag de Traditie zingen. Zingen,
maar geen lied van twist en strijd en verscheuring, van verdrukking en leed ophalen
om de zonen der Heloten van vroeger te doen gevoelen dat zij nog Heloten zijn.
Was er gevaar voor op dit Congres?
De uitkomst geeft een goed en rond ‘neen’ ten antwoord.
Geruchten liepen rond over een hulde door den Antwerpschen Genzenbond aan
Marnix van St. Aldegonde te brengen. Of het was omdat de dag dezer hulde tevens
de eerste dag was van het Congres, - genoeg men vreesde dat het Congres zou
gemengd worden in eene vertooning, die aan enkelen - Nederlanders door recht van
geboorte, door recht van taal, door recht van liefde en trouw tot het Vaderland - het
lidmaatschap van het Congres onmogelijk, minstens pijnlijk maken zou. Aan den
naam van Marnix van St. Aldegonde zijn traditiën verbonden, die het volksleven
NIET rijker maken. Zijn naam wordt door geen onzer uit onze Letterkundige
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geschiedenis geschrapt, veeleer geven wij hem, zonder aarzelen of tsagen, de plaats
die zijn proza en ook zijn verzen hem waardig maken. Wij wagen het niet te
ontkennen, dat zijn ‘Bijekorf der H. Roomsche Kercke’ ‘hem als Nederlandsch
proza-schrijver de plaats verzekert, die zich eene eeuw later, Pascal - door zijn Lettres
Provinciales - in Frankrijk verwerven zou’. Maar men late ons het recht om zoowel
Pascal als Marnix, bij volkomen eerbiediging hunner verdiensten op 't gebied van
taal en stijl, verder op hunne plaats te laten.
Daar is behalve dit nog veel, wat den naam van Marnix een onaangenamen klank
geeft. En het was te vreezen - le ton fait la musique en die ton ligt niet alleen in den
mond des sprekers, maar ook in omstandigheden - dat men dezen klank eer
verscherpen dan temperen zou. Nu waren, als recht was, op dit Taal- en Letterkundig
Congres allen genoodigd, die in Noord- of Zuid-Nederland belang stelden in hunne
taal.
Daarom moest ook het Congres allen eerbiedigen; plicht en courtoisie geboden 't
beide.
Eere der Zeeuwsche gastvrijheid! - Daar is eene gastvrijheid, die niet alleen kelder
en spijskast openstelt en voor goed leven des daags en goede ruste des nachts zorg
draagt, die niet alleen aan 't lichaam van den gast plichtplegingen bewijst, maar ook
zijn zielevrede in rekening brengt. Deze is de echte ridderlijke gastvrijheid, die voor
den kleinsten gast zelfs van den machtigsten geen beleediging duldt, die het recht
der zwakken eerbiedigt en huldigt. Het Zeeuwsche Congres heeft voor de minderheid
gezorgd met de goedrondheid aan den Zeeuw eigen, ook met de hoffelijkheid, die
zelfs de bescherming van het lastige der beweldadiging ontdoet en de courtoisie
kleedt in de strenge vormen der plichtsvervulling.
Marnix heeft niet op het Congres gespookt, het goede woord van den Voorzitter
heeft hem gebannen. Daarbuiten mocht hij in vrijheid handelen en wandelen, niet in
de ruimte, die ook voor de door hem verguisden een plaats aanbood.
Der Zeeuwsche gastvrijheid eer!
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IV.
Aan wien zij echter betoond en gul en vroolijk betoond werd, - ik geloof toch, dat
de Pruis er niet te hoog van zou hebben opgegeven.
De Pruis! - Zonderling, hij steekt tegenwoordig overal en overal is hij gehaat. De
Krupp-kanonnen worden bewonderd, - men moet wel; het leger wordt bewonderd,
- men moet wel; de administratie en wat al niet meer wordt bewonderd - men moet
wel, - maar men haat den Pruis. Hij is de verpersoonlijking niet van de heerschzucht,
maar van de gulzigheid, hij is geen tyran maar een schrokker, geen geweldige maar
een ruwe lompert. Recht of rede kent hij niet. De menschen in Pruisen zijn goed en
slecht en aangenaam of onaangenaam als alle andere, maar de Pruis is - ‘horrible,
horrible, most horrible!’
Hij is ‘die Nachtseite des deutschen Wesens’ - en, vermoei er u niet op, alle
redeneering stuit hier, springt stuk, spat uiteen op dat meest onverzettelijke van alle
menschelijke onverzettelijkheden: antipathie.
Neen, daar is hier meer dan antipathie. De geheimzinnige natuurstem is de tolk
van het rechtsgevoel. Want het is het recht van kleine vogels om den roofvogel te
haten.
Maar, hoe, hoe kwam de Pruis op het Congres? Door Stammverwandtschaft,
Spracheverwandtschaft of eenig ander zedelijk middel? Wel neen. Op de meest
onschuldige wijze, door den loop van het debat.
Een debat op een Congres is een aardig ding. Daar treden sprekers op om te
spreken, sprekers om te oreeren, sprekers om mede te deelen, sprekers om op te
merken, sprekers om te vragen, sprekers om te antwoorden en eindelijk sprekers om
de zaak. Een Congresdebat is een fantasia door geheel het publiek uitgevoerd. De
sprekers maken 't orkest, het publiek het koor. Dat geeuwt en fluit en schreeuwt en
klopt en trapt, dat lacht en luistert en fluistert en - besluit. Alles zeer aangenaam en
zeer in de orde. Een Congres is geen salon maar een pic-nic.
Er werd dan gedebatteerd over een voorstel strekkende om
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te protesteeren tegen alle pogingen ter verpruising op ons aangewend en tevens om
de letterkundige verbindingen met Duitschland te bevorderen. Hoe en waarom dit
voorstel tot de kluchtigste debatten ter wereld aanleiding gaf is wel een raadsel. Maar
de Pruis kwam er bij te pas, - dat is zeker.
Men scheen niet erg bang voor hem te wezen. Men lachte hem uit en klapte hem
dood. Wel een bewijs van nationale kracht. Maar, scherts ter zijde, het bleek weer,
dat men in Holland Holland blijven wil. Het is zelfs beter dat wij den geheelen
Pruisenwinkel uitlachen, dan dat we eeuwig protesteeren. Dat laatste zou bijkans
doen vermoeden, dat we de klauwen reeds in ons vleesch voelen; waarom anders
zoo geschreeuwd? Lachen is zeker beter; maar laten we dan zorgen dat we 't lachen
kunnen volhouden: ‘rira bien qui rira le dernier’.
Het beste zou zijn - ik meen op Congressen, niet in andere vergaderingen - om
Pruisen en wat dies meer zij eenvoudig te ignoreeren. Wij mogen ons zonder
aanmatiging die weelde veroorlooven. Holland was reeds een kloek volwassen man,
toen Pruisen nog in de luiers der mark Brandenburg sliep. Onze brieven zijn ouder
en, zonder in dwazen adeltrots te vervallen, wij mogen toch fier zijn op onzen naam.
De graaf van Holland, die Roomsch koning was, zou Keizer van Duitschland
geworden zijn naar recht en eere.
Maar met al dat Pruisendom was het Congres buiten zijn reglement getreden en
ben ik zelf buiten het Congres geraakt.

V.
Is de algemeene Vergadering soms een letterkundige picnic, de Sectie-vergadering
is een gezellig, ik zou zeggen avondjen, als zij niet 's morgens plaats vond. Men zal
wel willen gelooven, dat ik in deze vergelijkingen alleen den ‘toon’ dezer
bijeenkomsten op het oog heb; ik gevoel den hoogsten eerbied voor de ernstige zaken,
die soms worden besproken of besloten.
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De eerste Sectie was prettig en gezellig genoeg. Druk bezocht en niettegenstaande
de eerste worsteling naar een ondenwerp, zeer levendig. Het kon wel moeielijk anders.
De voorzittersstoel werd ingenomen door den bekenden ouden vriend van Hildebrand.
Een crayon te geven van den man, die de geestigste teekenpen van geheel Nederland
in de handen houdt, is wel niet doenlijk. Maar de zittingen teekenen den voorzitter.
Geen enkel oogenblik werd het debat slepend. Daar kwam over de dorste onderwerpen
leven en gloed; geest tintelde tot in de droge taalkwestiën, hoffelijkheid beheerschte
het debat. En in de korte résumés voud men wel de sprekers terug, maar het
gesprokene had beter klank en frisscher toon op de lippen van den meester. Soms
lachte de kritiek schalk door het résumé, maar de lach was vol bonhomie en noodigde,
dwong tot lachen. De overbrenger van het ‘Too long!’ op Nederlandschen bodem
heeft niet te vreezen, dat ooit het door hem ons in de hand gegeven wapen tegen hem
worde gebruikt.

VI.
‘De eerste dag van dit Zeeuwsche Congres was mooi, de tweede schoon, de derde
heerlijk, maar deze vierde dag is overheerlijk!’
De vierde dag. Volgeladen reden de rijtuigen ter abdijpoort uit, de straten door,
den weg naar Veere op. De raderen ratelden over de steenen en de gesprekken klapten
onvermoeid en onvermoeibaar door. Frisch woei de wind, blij scheen de zon en
verfrisschend was het gezicht. Altijd bevallig, soms fier, soms stout rees vergezicht
na vergezicht voor de oogen op. Daar breed en ruim, hier als weggescholen in grillige
speelschheid. ‘Seland ist hübsch und wunderlich zu sehen’ niet alleen ‘des Wassers
halben, denn es ist höher als das Erdreich.’ Meester Dürer, daar is op Walcheren
meer te zien. ‘De bloemhof rijzende uit de zee’ verdient wel een bloemhof te heeten.
Wat boschaadjens kwamen we door, waar meer te
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genieten viel dan het oog kon opnemen. Wat al brokjens landschap vielen ons in den
schoot. Daar sluimerde tusschen 't frissche groen een beekjen, aan beide zijden
overschaduwd door 't heerlijkst loover, zoo malsch, zoo frisch, dat de zonnestraal,
die er glijdend over speelde, het blad boven en onder tintelen deed. Aan beide zijden
van den weg groende en geurde het frissche hout; waarlijk men zou toch met Dürer
de schoonbeid van Walcheren nog aan het water gaan danken; alles is even
doorschijnend, even teer van tint en toon, het groen is week van kleur, maar helder
en levend tevens; de natuur is mild en weelderig als de zee, tot aan den voet der
duinen groeien de bosschen en speelt het hout.
Ik geloof niet, dat er leden van het geslacht ‘Buideldier’ onder de rijtoeristen
werden gevonden. Aller oog was open voor het verrassende schoon. Na drie dagen
taal- en letterkunde verrees de natuur in haar vollen, eeuwig schoonen tooi, de stemme
Gods zong en sprak in de schepping beter en heerlijker dan de mensch spreken kon.
Of er op een Congres pedanten gevonden worden, die waarlijk meenen, dat zij,
de Congresleden, een stad en een land als Middelburg en Walcheren wat eers
aanbrengen door hun bezoek? Dan heeft de Zeeuwsche landmaagd hun toch deerlijk
de loef afgestoken, zooals ze daar, vrij en frank, dartelde en speelde door haar
glooiende landdouwen, tusschen haar groene bosschaadjes op dien joligen
Septemberdag. Dan heeft de Regelings-kommissie met onovertroffen Mutterwitz aan
al die heeren een part gespeeld. Daar viel zooveel te bewonderen en te vereeren, dat
men alles vergat en slechts zag om altijd weer rond te zien.
Op ‘Overduin’ werd de rijtoer bekroond. Bekroond als zulk een tocht alleen
bekroond kon worden met een krone van iets schooners nog dan natuur en landschap,
dan licht en schaduwspel.
De Voorzitter van het Congres had de vreemde Congresleden ten zijnent genoodigd.
En wat onder zijne boomen, aan zijn disch, in zijne Cats-zalen werd genoten, heeft
achting en eerbied verwarmd tot dankbaarheid.
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VII.
Een intermezzo van dien rijtoer is mij onvergetelijk.
Wij naderden in de prettigste stemming ter wereld de stad Veere. Een zondenlinge
stad, aan wier ingang de groote kerk, een trotsche, zware bouw uit het laatst der
vijftiende eeuw, maar te welsprekend verkondigt dat glorie en grootheid en meer
hier in het verleden te zoeken zijn. De kerk staat leeg.
Daar draafden de rijtuigen ter markt op. Had de ranke torenspits van het stadhuis
reeds de aandacht geboeid, op verrassende wijze werd die geboeid gehouden door
de wimpels en het groen, die den ingang van 't zelfde stadhuis versierden. Daar
hielden de eerste rijtuigen stil, men stapte af en weldra stonden alle Congresleden
voor de pui van 't Raadhuis. Daar sprak ons de Burgemeester warm en roerend toe.
Daar was iets zeer treffends in dát herdenken van verleden en heden, in het mannelijke
woord, dat getuigde van verdwenen grootheid, maar van behouden fierheid blijken
gaf. Het woord werd nog versterkt door de taal der teekens. Aan de linkerhand des
Burgemeesters stond de beker van Max van Buren, het prachtigst gedenkteeken van
de kunst en de kunstvaardigheid der middeleeuwsche goudsmeden, door Maximiliaan
van Buren aan zijn goede trouwe stad Veere vereerd. Die beker sprak. Hij verhaalde
hoe de stad, vervallen en verarmd, zich toch te edel had geacht om het geschenk van
haar vorstelijken vriend te verpanden of te verkoopen; de welsprekende tolk kon
gevoelen dat zijn woord werd medegevoeld. Straks ging de beker rond en bracht in
geurigen wijn den Congresleden. het welkom der goede, ronde Zeeuwsche stad.
Het was een keurig tafereel, een tooneel voor het penseel als geschapen. Op den
achtergrond het ranke, schoone stadhuis met zijne zuivere vormen en rijke motieven;
op de pui, helder uitkomend tegen den grauwen steen, de Veersche gemeenteraad,
breede, krachtige figuren, kloek en gezond als het land dat hen kweekte; rondom de
menigte, een groep vol kleur en beweging, vol spel en nieuwsgierige vroolijkheid;
voor de pui de schoolkinderen, bevallige frissche kopjens rond en blozend;
daartegenover de bonte woelende menigte der Con-
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gresleden - werkelijk er was genoeg voor een fraai en geestig doek. Denk u bij die
niet onbevallige groepeering de eigenaardige volksdracht, die in de hoeden der meisjes
zoowel als in de breeds zilveren knoopen der jongens sprak, de zekere stemmigheid,
die echter noch onbevallig is noch koud, in de snede en de kleur der kleederen, denk
u den helderen dag, de frissche lucht met een enkel wolkjen bezet en gij hebt een
schilderij, waarin het heden geen strijd vertoont met het verleden, waarin de omgeving
niet in tegenspraak is met de personen, en die verrassen kan en boeien.
‘Darnach für ich zu der Fahr, da aus allen Landen die Schiff anlanden, ist ein fast
feines Stätlein’ .... Hier te Veere kwam Dürers reisboek mij het eerst voor den geest.
Riep het schilderachtig tafereel den meesterschilder weder op? Vleide ik mij misschien
dat hij de groep wel een schetsjen had waardig gekeurd? - Een portret van zijne hand
zou nu zeker beter belooning hebben geoogst dan zijn konterfeitsel van den waard
te Arnemuiden: ‘der Wirth hat mir der auswachsenden Zwiebel eine geschenkt.’
‘ .... da aus allen Landen die Schiff anlanden.’ - De schoone dagen zijn voorbij,
Veere is niet meer de wereldhaven, die des meesters bewondering wekte, maar wat
ook voorbij zij, wat ook verdwenen, geen der Congresleden, die daar op
Vrijdagmorgen voor het Raadhuis stonden en juichten zal ooit ontkennen dat Veere
nog ‘ein fast feines Stätlein’ is.

VIII.
Zoo is het Congres uiteengegaan. Na dien dag van vrije, vroolijke verpoozing is voor
velen weer de ernst des levens begonnen. De strijd is weer aangebonden, de wapens
kletteren weer. Maar de blijde herinnering blijft en in het gewoel van het veld zullen
velen de wapens niet kruisen zonder eerst een groet te hebben gewisseld, die aan de
kracht van aanval en weerstand geen afbreuk zal doen.
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Aanteekeningen.
Voor de plaatsen uit ‘Dürer's Tagebuch der Niederländischen Reise’ is in den Tekst
gebruik gemaakt van de uitgave voorkomende in ‘Reliquien von Albrecht Dürer’
Nürnberg 1828. Hier volgen dezelfde plaatsen, zooals zij voorkomen in de uitgaye
van Moriz Thausing (- Dürers Briefe, Tagebücher und Reime, Wien, Braumüller,
1872,- uitmakende het derde deel der Quellenschriften für Kunstgeschichte und
Kunsttechnik des Mittelalters und der Renaissance, herausgebon von R. Eitelberger
von Edelberg. -) Het Duitsch van Albrecht Dürer scheen mij soms schilderachtiger.
‘Mittelburg aber ist eine ansehnliche Stadt, hat ein überaus schönes Rathhaus mit
einem prächtigen Thurm. An allen Dingen ist hier viel Kunst. Da ist ein
überköstliches, schönes Stuhlwerk in der Abtei und eine köstliche Emporkirche von
Stein und eine hübsche Pfarrkirche; auch sonst war die Stadt köstlich zu konterfeien.’
‘Da hat in der Abtei Jan de Mabuse eine grosse Tafel gemacht, nicht so gut in der
Zeichnung (und Composition) als in der Malerei.’
‘Zeeland ist hübsch und wunderlich zu sehen des Wassers halber, denn das steht
höher denn das Erdreich.’
‘Darnach fuhr ich zu der Veere, wo aus allen Landen die Schiffe anlegen, ist ein
gar feines Städtchen.’
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Mr. I. da Costa. Lezing gehouden op het XIIde Nederlandsch taalen
letterkundig congres te Middelburg.
‘Trois conditions, selon nous, seront nécessaires, pour former un grand
poète sérieux dans tous les siècles. Ces trois conditions sont: un amour,
une foi, un caractère. A. DE LAMARTINE.
Voor ik gebruik maak van het mij zoo vriendelijk toegestaan verlof tot spreken meen
ik tot deze hoogvereerde Vergadering eene bede om verschooning te moeten richten.
Daar zijn hier zoovelen tegenwoordig, die da Costa, den meester, hebben gekend,
die uren, dagen en jaren met hem doorleefden; zij hebben hunne getuigenis over den
Koningszanger afgelegd in woorden, die voor mij, den jongeren, een heerlijk licht
wierpen om het beeld dat de dichter zelve in zijne Poëzie ons achterliet. Wanneer ik
het waag in tegenwoordigheid van dezen over da Costa te spreken, dan is het in de
hope, dat mijn woord geen al te onwaardige echo van hun getuigenis zal zijn. Wat
blijft er nieuws over da Costa te zeggen? - wij allen kennen hem. Meerder lof dan
hem geboden werd valt niet bijeen te garen; hij die in ons Nederland met Hooftiaansch
meesterschap de luite van Hooft bespeelt, heeft van da Costa gezongen, dat hij
tegenover miskenning en ontkenning:
‘grootscher vermaking
Dan Vondel of Bilderdijk liet aan de faam!’
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Een lof, dien da Costa zelve zou wraken. Hoe het zij, deze bede meen ik nog te
moeten wagen, dat waar mijn woord te ver beneden het onderwerp blijft, dit niet
worde geweten aan te weinig liefde voor da Costa, maar, zooals het recht en goed
is, aan gebrek aan kracht.
‘Ja! de echte dichtergeest heeft Uwe borst bevangen!
Wat ze uitstort is gevoel, is gloed, is melodij!
Een morgenlandsche lucht doorademt Uw gezangen,
En Frankrijks koude spraak herschept ge in poëzij!’

Gij weet wien da Costa in dezen zang zijner jeugd met zooveel bewondering en
zooveel geestdrift begroette. Wist Lamartine het, dat aan zijn dichterkrans een blad
groende, zoo kostbaar als dit van da Costaas hand, een blad zoo onverwelkbaar, zoo
eeuwig groen? Wist hij, dat zijn dichtergeest hier op Nederlands bodem een pair had
gevonden, waardiger dan zoovelen uit zijn onmiddellijke omgeving, een pair die
den zanger der Méditations begroette als een stamgenoot, een broeder ‘van zijn
afkomst uit het Oosten niet ontaard?’
Als een antwoord op da Costaas huldegroet klinkt een der schoonste woorden van
Lamartine mij toe. Het is da Costa uit het hart geschreven, en, al werd het niet over
da Costa geschreven, het slaat op hem als het zegel op den afdruk - hij is het. ‘Trois
conditions, selon nous, seront nécessaires pour former un grand poète sérieux dans
tous les siècles. Ces trois conditions sont: un amour, une foi, un caractère.’
Wie herkent hierin da Costa niet?
Liefde, geloof, karakter, ziedaar wel ‘de poëtische trits’, die, levend saamgesmeed,
de ziel van da Costa mag heeten; ziedaar wel de elementen waaruit het leven dezer
ontzagwekkende, koninklijke verschijning bestaat.
Misschien gevoelt men zich geneigd te glimlachen, waar men van ‘liefde’ bij da
Costa hoort gewagen. Ik beken gaarne, dat men bij onzen dichter aan dit woord een
hooger beteekenis geven en zich een weinigjen boven Lamartines beschrijving
verheffen moet. Elvire is geen verwante, zelfs geen vriendin
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van da Costaas muze. Gij vindt wel in het eerste deel der komplete dichtwerken een
gedicht uit het jaar 1819 dat ‘Liefde’ ten opschrift voert, maar gij verlangt niet dot
ik U deze Alexandrijnen ten gehoore brenge, die door de ‘geliefde Zanggodinnen’
niet al te warm zijn bezield en wier beredeneerde verheffing de ‘Engelin’ wel nooit
van een spoedig ontvlieden zou hebben teruggebracht. Toch kent hij de liefde; éen
trek uit dit gedicht getuigt het:
‘Moê van 't nietig stofgewemel,
Spreidt zij den goudglans van haar wieken uit ten hemel;
Ons oog verliest haar in zijn bogen!’

De liefde is bij da Costa de kroon van het leven uit het leven zelve voortgebloeid.
Maar gelijk voor hem het leven niet van of om deze aarde is, zoo heeft ook zijn liefde
hooger oorsprong en hooger doel. Hij is de adelaar, alleen het licht der zon kan zijn
oog doen tintelen en stralen en zien. De Liefde is hem waarlijk leven, geen deel,
maar het geheel. In haar gaat al zijn juichen en lijden op, zij is de moeder van zijn
lachen en zijn tranen, zij legt het ‘Hallel’ op zijn lippen of wringt den doodssnik uit
zijn hart. Als hij het ‘Gevoel’ bezingt, bezingt hij zijn liefde:
‘Gij, mijner Dichtkunst ziel en doel!
Gij zijt de bron mijns levens!
Maar, overweldigend gevoel!
Die van mijn sterven tevens!’

Dat is waarlijk hartstocht, liefde. Maar ducht niet dat deze geweldige gloed in laaie
vlammen uitbreke en rondom zich sla; de zon maakt wel het koren rijp voor de
voorraadschuren, maar alleen de bliksem velt den eik ter neer en steekt hutten en
paleizen in brand. Waarlijk deze liefde is groot en heilig:
‘Gij zijt, 't geen mij verbindt met Hem
Voor wien de Serafs knielen!
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Gij zijt de weêrgalm van Zijn stem
In onze doffe zielen!’

Daarmede is de sleutel tot da Costaas liefdegeheim gegeven. Lieflijk roerend is het
als Dante ons van zijn eerste ontmoeting met Beatrix getuigt: ‘de geest des levens
die in het geheimste vertrek woont des harteen, begon zoo sterk te trillen dat hij in
de zwakste polsen vreeselijk klopte en sidderend deze woorden sprak: Ziedaar een
sterkere God die mij komt beheerschen’. Na vijfhonderd jaren klinkt ons dit woord,
in zijn teekenachtige waarheid en onovertroffen eenvoud nog even lieflijk roerend
en levend toe. Maar Gij vindt in da Costaas gedichten een halven versregel, die op
even ware en ontzettend stouter wijze de zegepraal der liefde bezingt. Behoef ik hem
aan te wijzen? - Wij allen weten ‘in welke gevoelvolle, in welke hartstochtelijke
verzen, verzen welker zangerigheid in het Hollandsch nauwelijks hare wedergade
vindt, da Costa zijn bekeering, neen zijn verlossing beschrijft’. Wij allen nemen uit
die prachtige verzen, dien éenen halven versregel, die een wereld omvat:
‘Ik zag Hem, ik gaf mij! ....’

Behoefde de zanger er bij te voegen:
‘De hel is geweken,
De Hemel ging op uit Uw woord in mijn ziel!’

Vallen niet voor onze oogen de duisternissen weg? Verrijst daar niet voor ons de
heerlijke gestalte van den nu volwassen dichter als door het licht bestraald, doorgloeid
en omvloeid van de skalen der eeuwige liefdezon?
Liefde en geloof, - beide smelten bij da Costa op heerlijke wijze ineen. Zijn gebeel
getuigt het:
‘O! stort in mijn aadren die kracht van gelooven,
Die hoogten ter neêer stort, en marmer verbreekt,
Die hemelvuur inroopt en afdwingt van boven
En ijskoude harten in liefdebrand steekt! -’
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Gij hoort het, zijn geloof is geen berustend aannemen, geen zielloos belijdend
naspreken des woords. Het is hem kracht, levenskracht. Niet wat men heeft
goedgevonden eene godsdienstige overtuiging te heeten; eene meening, waaraan het
verstand vasthoudt omdat het voor het oogenblik niets beters heeft en het vinden
altijd de moeite van 't zoeken niet loont. Het geloof is hem het eerste en laatste woord
der historie, het woord dat in de jubelpsalmen bruischt en door de stormen dreunt,
dat het ruischen der tranen en het plassen van het bleed bezweert en alle tonen van
het menschenleven, van het leven der menschheid in éen ontzaglijk ‘Eere zij God,
den Vader!’ te samenvat. Daar is geen regel in da Costaas gedichten, die niet van
dat geloof, dat helden- en heervoerders-geloof getuigt. Telkens brengt ons die
geestdrift den lof door da Costa aan de vaderen gegeven op delippen:
‘Uw taal is ziel in zielenmelody!’

Karakter en da Costa - de woorden voegen zich op onze lippen te zamen, de klanken
smelten voor ons gehoor inéén, als waren zij slechts éen woord, éen klank. In waarheid
zijn zij één. Het is met poëzie en praktijk maar te dikwijls als met leer en leven. - het
bruin is in even rijke mate aanwezig als het licht, maar uit deze kontrasten vloeit niet
altijd een harmonie. De harmonie is zelfs om meer dan éene reden onmogelijk; het
eeuwige vloeiende der tinten maakt het ondoenlijk één toon te brengen in het geheel.
Het beeld is te zielloos, waar zoo levend een figuur als da Costa voor ons staat. Laat
mij de eenvoudige waarheid herhalen, de waarheid reeds door meesterhand als een
randschrift in zijn gouden kroon voor da Costa gegrift:
‘Onloochenbare éenheid van kunst en karakter!’

Een groot karakter was hij, deze dichter, een man vol van levensvastheid, die in zijn
levensvolheid haar kracht vond en haar bestaan. Scherp en hoekig, als de rotsen, ja! Maar zonder haar scherpe hoeken en steile wanden zou de rots de stralen der zon
niet doen weerkaatsen over geheel de vlakte
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heen, als een reusachtige diamant met duizende facettes geslepen door den machtigen
tijd. Maar zonder die scherpe hoeken zou de rots de spleten derven, waarin zij den
wintersneeuw bergt, die staks voor den adem der Lente wegsmeltend tot de voedster
wordt
‘der jonge rivieren
Die frisch altijd jong half een wereld doorzwieren
En kussen de steden, gestrooid aan heur zoom,
Ea schomlen de maan en 't gestarnt' op heur stroom!’

Vergunt ge 't mij, dat ik even beproef om, met zwakke en bevende hand, de strepen
te halen, die de lijnen behoorden te zijn van da Costaas karakter, da Costaas beeld?
- Een waarlijk groot man, een ‘Koningszanger’ met al de gaven, die een koning en
een zanger passen, toegerust. Een geest en een hart, die beiden steeds in éenen slag
klopten en dachten, waarin éen vuur gloeide en tintelde. Een geest vol van geestdrift,
een hart vol van liefde, beiden machtig en groot. Machtig en groot genoeg om in het
onmiddellijk heden het spel van verleden en toekomst te zien en te voelen en om
gezicht en gevoel beiden weer te geven in die Zangen des Tijds, waarin al de majesteit
van het heldendicht vereenigd is met de stoutste vlucht der lyrische poëzie. Die
epischlyrische Zangen des Tijds zij vormen een geheel bijzondere kroon voor dezen
dichtervorst. Men heef hem ‘een der schoonste veroveringen van onze eeuw’ de
objectiviteit ontzegd.
De Zangen des Tijds leggen, dunkt mij, protest in tegen die ontzegging. Daar moet
een grootsche ruimte, daar moet veel breedte en diepte zijn in een borst, die dat
oneindig wisselend spel van het heden zoo weet op te nemen, zoo weet te doorweven
en doorkneden van leven, dat het straks voor ons staat in gestalten uit koninklijk
brons gegoten, een brons dat ademt en spreekt. Uit de mijnen van het verleden het
erts op te delven, te zuiveren, te smelten, te dwingen in heerlijke vormen, die straks
als levende beelden voor ons staan, dat is schoon, maar uit het stof van het heden
erts te scheppen en brons en beeld, dat is een meestergave slechts dezen meester
geschonken. Zijn geest was absoluut, hij hield vast aan
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éen, éen volstrekte waarheid, maar juist dat vasthouden aan éen volstrekte waarheid
gaf hem het middel in de hand om het heden reeds te vereeuwigen. De waarheid was
voor hem de levende stroom, waarin hij de gestalten van den vliedenden dag doopte,
om ze weder in het licht te beuren en te doen staan onsterfelijk.
Maar ik sprak van zijn karakter, zijn persoonlijkheid. Wie kent niet dat wonderbare
mengsel van kinderlijken éenvoud en profetische kracht, van koninklijke fierheid en
vrouwelijke aanhankelijkheid aan den meester, van onmeedoogende scherpzinnigheid
en blanke trouw, van snijdende gestrengheid en vlammende, toch teedere liefde, van
zoo verrassenden rijkdom en zoo heerlijke éenheid? - Die heerlijke mengeling is in
onze letterkunde een man, een dichter, da Costa.
Het zal geen Uwer vreemd schijnen, dat ik bij dezen dichter de gewone
onderscheiding tusschen geest en vorm, tusschen gedachten en taal ter zijde liet.
Beide zijn bij hem onafscheidelijk éen. In de handen van dezen koning is onze taal
koninklijk. De taal is voor den dichter wat voor den veldheer het leger is. En maakt
de veldheer niet het leger? Dat getuigen de soldaten van Neerwinden onder prins
Willem den Derden; de helden van Quatre-Bras met den held van Oranjeaan hun
spits. En is het niet of ook onze taal het gevoelde als de veldheer da Costa het bevel
gaf? Zij overwon en veroverde.
Gij kent de prachtige woorden waarin da Costa Vondel en Bilderdijk naast en
tegenover elkander stelt. Gij kent Vondel den kloeken en koenen Zeeman; Bilderdijk
altijd Kunstenaar, altijd Bouwkunstenaar, hier den Waterbouwkundige. Vergunt ook
mij aan de zee en aan onze historie een beeld te ontleenen ter kenschetsing van da
Costaas heerschappij over Neêrlands taal. Het is een historisch maar levend beeld,
de Zeeuwsche Leeuw, die daar met geweldige kracht in en tegen de bruischende
golven worstelt. Op het goud der manen blinkt het parelend schuim als de diamanten
aan de koningskroon en hoog klinkt hoven de spattende baren en de schuimende
wateren de fiere leuze: ‘Luctor et Emergo’ ik worstel en verrijs!
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Een dichter als da Costa is een van de openbaringen der ziel van een volk. Hij getuigt
voor Nederland van ‘een eigen taal en een eigen volk’. Waar de dichter, niet zonder
reden op het graf van da Costa weeldaagt:
‘O volk! met zoo goed met zoo groots een verleden!
O volk! met zoo donker, zoo dof een verschiet,
Zoolang gij den sluimrenden krachten van 't heden,
Ontwaken vergunt, noch ontwikken gebiedt’.

daar klinkt nog uit het graf de stem van da Coata:
‘De vleuglen gerept en de boeien geslaakt!’

Nog éen woord. Men heeft beweerd, dat da Costa niet populair is geweest. Op het
gebied der poëzie is er eene eigenschap oneindig hooger dan de populariteit - de
onsterfelijkheid.
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J.A. Alberdingk Thijm.
I.
In het vijfde deel van den ouden ‘Spektator’, eenigsints een voorlooper der Dietsche
Warande, schreef X3 de volgende aankondiging neder: ‘Het is nu eenige maanden
geleden dat men in de kunstwaereld eene stem vernomen heeft, welke dáar vóor dien
tijd ten eenemale onbekend was. Deze stem doet zich hooren in snel
acktereenvolgende, dichterlijke klanken. Zij kondigde zich aan in “de Klok van Delft”
- een romantiesch verhaal, waarin door een wijsgeordende samenstelling, de
wijsgeerige grondgedachte met den historischen vorm in de schoonste verhouding
verbonden is; een romantiesch verhaal, de geestdrift wel waardig, waarmeê een
uitgelezen schare het begroette, toen het, in de Maatschappij: Arti et Amicitiae, ten
gehoore werd gebracht. Later, als wilde zij toonen dat de koperen krijgsklaroen haren
krachten niet te zwaar was, herdacht die stem den “Strijd op Duiveland.” Kort daarop
gaf zij in “Eduard” - een jong mensch, aan onze hedendaagsche samenleving ontleend
- getuigenis van haven fijnen takt en haar kiesch gevoel; gelijktijdig bijna, huldigde
zij in “Adelart” den vromen geest der middeleeuwen; na eerst kort te voren
“Bilderdijk”, van wien zij veel ontvangen heeft, den eijns der dankbaarheid betaald,
“de geboorte der Kunst” bezongen en “Ermingard van Voorne” geschetst te hebben
in een bundel, welks voorbericht haar eigenaar doet veronderstellen de schrijver te
zijn der verhandeling “over de spelling der Bastaartwoorden in 't Nederduitsch”.s
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Dat heet ik in de eerste plaats, productiviteit bezitten; dat, vervolgens, heet ik
veelzijdig wezen . . . .’
Het is vleiend voor de scherpzinnigheid des beoordeelaars, wanneer nu na dertig
jaren - men schreef toen 1845 - op zijn oordeel niet alleen niets valt af te dingen,
integendeel, wanneer het een voorspelling bleek, meer dan schitterend vervuld. Maar
nog hooger eere komt den man toe die dertig jaren lang geen oogenblik die
veelzijdigheid of die productiviteit heeft verloochend, die steeds het veld zijner
werkzaamheid heeft verbreed en uitgezet en die altijd vol kracht, moed en
oorspronkelijke frischheid zijn tijdgenooten ver achter zich liet en het jonger geslacht
beschaamt.
Daar is misschien geen enkel Nederlandsch schrijver van eenigen naam van wien
men minder boeken kan optellen dan van den Heer Alberdingk Thijm. Zelfs Potgieter
met zijn twee deelen ëzie en zijn twee deelen Proza had meer eigenlijke boeken op
zijn naam. Als men alles te samen neemt komt men bij den Heer Thijm al op zeer
weinig. ‘Drie gedichten’; ‘Palet en Harp’; ‘Het Voorgeborchte’; ‘Mejufvrouw
Leclereq, Magdalena van Vaernewijck, Geertruide van Oosten’; ‘Spelling der
Bastaartwoorden’; ‘Heilige Linie’: ‘de Klok van Delft’; ‘Balladen en Fantasiën’.
Ziedaar het meeste en de veelheid van titels doet aan meer boeks denken dan men
wel kan verwachten. Neem daarbij een hoop vlugschriften in proza en poëzie, - maar
hoe wij schrapen en zamelen, wij krijgen geen breede rij van werken voor ons. En
toch, wanneer wij alles konden opeenstapelen wat men in de plaatbeschrijving
‘l'oeuvre’ noemt van eenigen meester, dan zou geen enkel meester in de
Nederlandsche letteren rijker, verscheidener en grooter oeuvre hebben aan te wijzen
dan deze Amsterdamsche ‘handelskoopman’, zooals hij eenmaal door de Vlaamsche
broeders betiteld werd. Het wekt meer dan verbazing en bewondering, het wekt
eerbied dit schouwspel van zooveel en zoo weêrgalooze werkzaamheid. In 1845 kan
men nog alleen spreken van taalstudie en poëzie, maar in 1876 is bijna geen enkel
gebied van onze letteren, neen, van het nederlandsch, van het groot maatschappelijk
leven aan te wijzen, waarop deze man niet heeft gear-
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beid en met vrucht. Indien wij alles konden verzamelen, heette het zooeven en
waarlijk, het valt moeielijk, zeer moeielijk alles bijeen te garen wat door dezen man
is verricht; de schrijver dezer schets zal er zich niet op beroemen, hij weet ook dat
het zijn held zelven moeilijk zou vallen. Maar men verkrijgt toch eenig begrip van
die werkzaamheid en haar omvang wanneer men in den dichter der Krooningskantate
tevens den geschied- en oudheidkundige der geslachtslijst ontdekt, wanneer men in
den fellen bestrijder van onroomschen overmoed den gullen en tevens scherpen
kritikus der Amsterdamsche Tentoonstellingen herkent, wanneer men in den denker,
die de schoonheid en hare wetten het diepst heeft doorschouwd en het hoogst heeft
gezocht den geestigen en fijngevoeligen miniatuurschilder der tafereeltjens uit
zeventiende en achttiende eeuw lief heeft; men krijgt een schemering, waarbij 't voor
de oogen begint te schemeren, van het volle werk door dezen verricht, wanneer men
bij hem de sprake hoort onzer edelknapen, het lied onzer rederijkers, den hoofschen
toon onzer in Italie gevormde of volvormde vernuften, het verfranschte discours
onzer fraaije geesten, alles bekroond door den prettigen toon en den ronden lach van
den Buikslootschen burger en zijn Mieken, het foreestiersche paar. Toch heeft men
nog slechts een flaauw begrip, niet meer. Genoeg echter om den man te waardeeren
die zooveel vruchtbare ideën heeft, gezaaid, zooveel krackten heeft ontwikkeld,
zooveel ouds en zooveel nieuws aan 't licht bracht, den man, die zoo heerlijk zijn
eigen woord tot waarheid stempelde:
‘Alle machten
Alle krachten
Aan den mensch op aard bedeeld,
Zijn vergeefs hem niet geschonken.’

Indien men een ware schets wilde leveren van 's Heeren Alberdingks werkzaamheid,
zou men de geschiedenis moeten schrijven van het nederlandsch geestesleven der
laatste veertig jaren. Bij nauwkeurig toezien zou men ontdekken hoeveel niet alleen
in dien tijd is veranderd en tevens gevormd,
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maar men zou tevens weten hoeveel van al het goede, waarop wij nu bogen, aan hem
den oorsprong dankt of het bestaan. In engeren zin dan de eerste zijner beoordeelaars
in den ‘Gids’, edelmoedig als hij was, het bedoelen kon heeft men hem tot den
vertegenwoordiger der katholieke richting in de nederlandsche letteren verheven en
daar zijn er nog, erbarmelijk genoeg, die meenen hiermede alles te hebben gezegd.
Het spreekt wel vanzelf: volgens sommigen is het nog te kras dat een Roomsche
werd toegelaten in Neêrlands letterkring. Hoe het zij, de katholieken van Nederland
hebben reden te over om den heer Alberdingk voor de plaats hun door hem veroverd
dankbaar te zijn en het is slechts te hopen dat zij krachtig genoeg zullen blijven om
die plaats te handhaven. Daarmede is echter de waardeering hem in de Nederlandsche
Letterkunde van rechtswege toekomend niet uitgeput. Zonder vrees van overdrijving
of tegenspraak kan men zeggen, dat de beweging door den Gids in het leven geroepen
zonder de werkzaamheid van Alberdingk Thijm spoedig tot stilstand zou zijn
gekomen, dat het jonge Holland al vrij vlug den leunstoel zou hebben verkozen boven
het streven naar hooger. Men mag, indien men wil, een bewijs daarvan zien in de
ongebogen kracht waarmede hij nog altijd streeft en arbeidt terwijl reeds twee
geslachten van den Gids niet meer arbeiden of hun werkzaamheid beperkten. Maar
dit bewijs is geheel onnoodig. Het ligt voor de hand, dat de richting van den Gids
aan éenzijdigheid leed en dat in ieder opzicht. Met een terugkeeren tot Vondel waren
de Nederlandsche letteren niet gered. Met een huldigen van natuur en leven had men
nog de kracht niet herwonnen. Wanneer men iets duurzaams wilde stichten dan moest
men niet willekeurig dit of een ander punt der geschiedenis tot grondslag nemen,
neen, het uitgangspunt eener nieuwe ontwikkeling moest de geheele voorafgaande
ontwikkeling omvatten. Niet Vondel en Hooft, maar ook wat vóor Vondel en Hooft
had geleden, geleefd en gezongen, niet van Vondel een sprong genomen, maar ook
wat daartusschen ligt, ook Bilderdijk erkend, - zóo behoorde het te zijn. Geen
willekeur, maar waarheid. Daarbij, niet alleen een stuk van het kunstleven, maar het
geheele kunstleven zelf moest zonder
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uitzondering in zijn historische eigenaardigheid worden doorvorscht en gewaardeerd
en dat nog niet alleen. Die kring van het kunstleven moest niet door schoolsche
bepalingen worden beperkt en omheind, maar moest haar waarachtig ‘leven’ hebben,
de kunst moest uit het leven worden geboren, uit schoonheidsliefde opbloeien en in
het leven bestaan, tot het leven behooren. De mannen van ‘de Gids’ zijn op enkele
uitzonderingen na spoedig weder ‘Heeren’ geworden, en men weet hoe de kunst bij
de ‘Heeren’ vaart. Daarentegen is Alberdingk Thijm steeds dezelfde gebleven, even
veelzijdig en even wijsgeerig als steeds, op ieder gebied werkzaam en overal éenheid
predikend en ontwikkeling. In anderen zin dan men het wel zou willen is hij waarlijk
de vertegenwoordiger der katholieke richting in de nederlandsche letteren. Hij is de
meest algemeene en de meest zelfstandige, hij heeft naar alle kanten ontwikkeld en
toch de meeste éenheid bewaard en indien men wilde, zou men in zijn geschriften
de schoonheidsleer kunnen vinden, die de ware vrucht is onzer menschelijke en
nederlandsche geschiedenis. Natuur en historie heeft hij het best op ieder gebied tot
haar recht gebracht, in de spelboekjens en op den schildersezel, in de bouwloods en
op het tooneel, in den lierzang en op het gebied der Staatsrechten. Kunst en leven
heeft hij, hoe fijn onderscheidend ook, toch nimmer gescheiden en wat hij als
beginselen en ideeén uitsprak, is door hem, waar 't mogelijk mocht heeten, in de
meest verscheiden kunstvormen beoefend.
In de ‘Voorrede’ tot zijn ‘Voorgeborchte’ spreekt hij een woord, dat in zeker
opzicht zijn werk teekent. ‘De Poézie, de Kunst’, zoo heet het daar, ‘na, gedurende
vele jaren, iets afgezonderds, iets vreemdelingachtigs, iets ondagelijksch',
buitengewoons, maar eigenlijk onbegrepens en gesmaads gehad te hebben, zal hare
rechten hernemen, en, bij een begrip van hare eischen, dat hooger staat dan het in
vroegere toestanden mogelijk was, zich weder in alle uitingen van geest en gevoel
openbaren.’ Het zou vermetel zijn te zeggen dat deze profetie reeds ten volle is
vervuld, maar men zou tevens te grooten afkeer van zijn eigen tijd verraden en te
scherpe kritiek op de ons omringende verschijnselen uitoefenen, indien men niet
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erkende dat, voor een gedeelte althans, dit woord tot waarheid werd. Reeds het
toenemen der openbare belangstelling in kunst en kunstvoortbrengselen kan het
getuigen, reeds de meerdere liefde tot de monumenten onzer vaderen, reeds het weder
ontwakend besef van wat een monument behoort te zijn spreekt het uit. Indien men
echter, en met vreugde, deze bekentenis aflegt, dan behoort men tevens te erkennen
dat niemand zooveel bijdroeg tot het verkrijgen dezer gevolgen als juist de Heer
Alberdingk Thijm. Zonder er zich om te bekommeren of hij al dan niet een roepende
in de woestijn mocht heeten, heeft hij Kunst, Schoonheid, Waarheid en Leven
gepredikt, totdat eindelijk toch de oogen zich weêr openden voor haar, van wie Maria
van Bourgondië, des stouten Karels dochter, zoo vorstelijk en tegelijk zoo
hartverheffend spreekt:
‘Als een gouden zomermorgen rijst er voor des volks gezicht,
Tusschen zachte en donkre wolken, telker eeuw een koestrend licht:
't Is de SCHOONHEID, 't is de Heilge, in haar kleed van blank azuur,
Die de kroon draagt aller kroonen: Rijksprincesse der natuur!’

Als met den donderkeil van een Noordschen God heeft hij losgeslagen op de
hamerende en brekende Vandalen en het loog van zijn scherpen spot goot hij uit over
de fotografietjens en teekeningen, waardoor de kunstliefhebbers onder hen de
afgebroken monumenten wilden vereeuwigen. Den ‘Plaestemers’ vloog het pleister
om de ooren, dat zij heen stoven ver van hun eigen heerlijkheid. Onophoudelijk en
zonder zich te bekommeren om de Midasachtige hardhoorigheid zijner tegenstanders
heeft hij voor de rechten van den goeden smaak en de goede trouw op het stuk van
nieuwe monumenten en historische gedenkdagen gestreden. Maar wat het hoogste
is en het eerste diende te worden geprezen is dit, dat geen ander meer dan hij tot het
zuiveren en veredelen, het verhemelen en tevens vermenschelijken van het begrip
der poëzie heeft bijgedragen, dat hij boven allen haar op ieder gebied heeft doen
optreden, en dat altijd als heerscheresse, altijd als koningin.
Het is de vraag niet of men voor 't oogenblik geneigd zal
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zijn de beteekenis eener verschijning als die van Alberdingk Thijm in onze
nederlandsche Letteren te waardeeren. Huet heeft haar bevroed: ‘niemand heeft voor
onze letteren een paleis ontworpen als het zijne, zoo breed van grondslag, zoo hoog
van gevel, met zoovele gangen en vertrekken, of ingerigt op zoo liberalen voet.’
Indien dit namel ijk iets meer beteekent dan een toespeling op de voorstelling in ‘Het
Voorgeborchte’ gegeven, spreekt het de bovenstaande aanwijzingen van overdrijving
vrij, en zoo neen - daar is toch geen overdrijving in. Overigens is dit een zaak, die
de omstanders hebben af te maken; de Heer Alberdingk wordt door een beknibbeling
niêt minder, door een lofrede niet grooter, en hoe groot zijn bescheidenheid ook
moge zijn, hij kan 't ook zich zelf niet verzwijgen, dat hij naar zijn volle, mannelijke
kracht heeft gearbeid:
‘Broeders! Vrienden! Kunstgenooten!
Hechten we aan geen lof noch blaam! Ieder onzer ligt zijn Naam,
Ligt zijn Rang in 't hart besloten:
't Zelfgevoel erkent geen faam!’

II.
Alles beknibbelen, op alles iets afdingen, beide zijn echt Hollandsche
eigenaardigheden. Bij huismoeders en bij kunstrechters vindt men ze in dezelfde
mate terug, met dit verschil, dat zij bij de huismoeders beminnelijker zijn. Wij zijn
evenmin kwistig met onze lofspraak als met onze penningen en terwijl de geestdrift
van het medelijden ons somtijds alles doet vergeten, zal de verrukking der
schoonheidsbeschouwing ons zelden` wegslepen. Maar ook de enkele reize dat dit
geschiedt is nog slechts ten halve een uitzondering op den regel; want al doet de
aanschouwing ons veel vergeten, straks, als wij het oordeel zullen uitspreken of
getuigenis afleggen van onze gewaarwordingen, zijn wij weder kalm en knibbelen
over de juiste lengte van iemands scheppingskracht of den omvang van zijn talent.
Op een streepjen komt het aan.
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Die eigenaardigheden hangen met onze beste hoedanigheden en met ons geheele
volksbestaan samen. Wij zijn in stoffelijk opzicht, als Nederlanders, niet als meesters
van den Indischen Archipel, een klein volk. Om iets te zijn moesten wij houden wat
wij hadden, zuinigheid was onze plicht. Opdat onze ‘res parvae’ iets zouden blijven,
iets zouden worden, hadden wij behalve de veel bezongen Concordia, ook noodig
groote éendracht in 't zorgen voor 't kleine. Zorgen, zorgen was het wiegelied van
ons volk, dat zongen de golven ons toe, dat klonk ons in het soldatenlied der
machtigen. Wij hooren nog iederen dag dat lied van zorgen, het loeit langs onze
dijken; het volk, dat met iederen duim water een reuzenstrijd moet strijden, heeft
wel het recht op wat toegeeflijkheid voor le défaut de sa vertu. Ook behoedt ons dat
knibbelen en afdingen voor een ijdele zelfverheffing, wij hebben weinig lofredenaars
op onze groote hoedanigheden, maar genoeg goede vrienden, wier liefde in 't toonen
der feilen wel onsterfelijk blijkt. Hoe het zij, 't is niet geheel onze schuld, zoo wij in
't dagelijksch leven om een streepjen knibbelen, in onzen strijd met de elementen
geldt het weder: op één streepjen komt het aan.
Het zou echter wat prettiger zijn en wat verheffender ook, indien wij tegenover
onze groote kunstenaars wat minder knibbelden. Maar het moet gezegd worden; in
onze beschouwingen over dichters en denkers komt de kruidenier met zijn half
boontjen op één pond wel wat sterk voor den dag. Tegenover onze schilders is het
anders, de groote wereld rondom ons huldigt onze meesters als koningen en wij gaan
met haar mede, des te gemakkelijker misschien, omdat wij het budget dezer koningen
niet uit onze beurs hebben te betalen. Hebben wij echter met onze dichters te doen,
dan zijn wijonder ons. Wij knibbelen als hing er 't leven aan en dingen af tot den
laatsten halven streep. Indien men een der nieuwste geschiedschrijvers onzer
Nederlandsche letteren, een der meest geprezenen, over Vondel openslaat, dan weet
men niet welk stuk van Vondel eigenlijk in zijn geheel leesbaar mag heeten. Dan
vraagt men bij dat alles nog met blijkbare verbazing en onbewuste onnoozelheid;
hoe het mogelijk is

H.J.A.M. Schaepman, Menschen en boeken: verspreide opstellen. Deel 1

30
dat Vondel impopulair is en blijft. Wat wil men dan? De treurspeldichter Vondel
staat beneden Shakespeare of Göthe en ik zou Vondel lezen! Neen, ik wil mij
beschaven in de beschaving mijner meesters en in die beschaving word ik grooter
dan Vondel. Zoo joelt het jonge geslacht en de meesters belijden niet met Beets:
‘O Vondel, had mijn hart u meer in eer gehouën
Zijn dorst slechts aan uw bron gelaafd!’

De geschiedenis behoort rechtvaardig te zijn, heet het. Maar rechtvaardigheid
tegenover kunst heet waardeering. Men behoeft niet alles te bewonderen. Maar men
is gehouden der bewondering haar recht te geven. Het gaat niet aan alleen in het
koele, nuchtere vonnis de uitspraak der historie te zien en haar oordeel alleen te
vernemen in de halve schets van den Epicurist Horatius:
‘Quandoque bonus dormitat Homerus’.

De waarachtige geschiedenis spreekt in de geestdrift van Virgilius-Dante:
‘Ziet hem daar met dat zwaard in zijne handen.
Hij zet vóor de andren als een vorst zijn schreden,
Homerus is 't de glorie aller landen.’

En op den ‘Poëta Sovrano’ volgt eerst Horatius.
Deze geheele ‘Herzensergiessung’, indien men een te lang genomen aanloop aldus
wil noemen, staat met den heer Alberdingk Thijm en zijne werken slechts in zeer
losse betreking. Zij bedoelt niets persoonlijks en, al ligt een tegenstelling voor de
hand, zij zal hier niet worden opgezet. Het is waar dat de geschiedschrijver Alberdingk
Thijm, de verzamelaar van zoo keurige bloemlezingen, in hooge mate de gave der
waarheid bezit. Deze scherpe kritikus, wiens blik zoo doordringend, wiens woord
zoo vlijmend is, mag geen knibbelaar heeten. Bij hem ontbreekt de gave der
bewondering niet, hij heeft de edelmoedigheid, waaruit deze wordt geboren. Maar
nog eens: het is hier niet om een tegenstelling te doen, al kon men den kritikus Thijm
gerust ten voorbeeld
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stellen aan zijn altijd afdingende landgenooten. Het is hier slechts te doen om de
bekentenis, dat de beschrijving van hetgeen door hem werd gewrocht, hem
waarschijnlijk aan de beknibbeling zijner landgenooten heeft overgegeven. Onvolledig
als die beschrijving was - onvergeeflijk gonoeg toch had men noch van zijn
‘Karolingische Verhalen’, noch van zijn ‘Bloemlezingen’, noch van zijn, in 't Fransch
geschreven, ‘Schets der Nederlandsche letteren’ gewaagd - toch stelde die beschrijving
haar held bloot aan het beminnelijk verwijt: Veel werk is geen degelijk werk. Alleen
kleingeestigheid kon zulk een verwijt uitspreken; is het daarom nooit uitgesproken?
Genoeg, over de degelijkheid van Alberdingk Thijm bestaat slechts éene stem, geen
zijner bestrijders, die aan zijn meeningen grond zal ontzeggen, die niet bekennen
moet, dat zij getuigen van meer dan een naarstig onderzoek, van een ernstig geweten.
Daarbij, hoe fier onwillig ook om zich te dekken met den vrijbrief: de mensch kan
dwalen, hij heeft toch nooit zijn eenmaal ontdekte dwaling onder schijnschoone
verklaringen bewimpeld en verborgen. Dat: ‘veel werk, los werk’ is een beleediging
voor dezen onvermoeiden arbeider en onversaagden strijder. Maar men kan ook met
een beknibbeling aankomen, die een ernstiger voorkomen heeft en een forscher greep
doet, niet met de nagels krabbelt. Het is waar, zal men aanvangen, de werkzaamheid
van den heer Alberdingk Thijm heeft bijna geen enkel veld van het menschelijk leven
onaangeroerd gelaten. Laat ons zelfs zwijgen van zijn letterkundige verdiensten,
maar ook op staatkundig gebied heeft hij luid genoeg zijn stem doen vernemen en,
neen het is geen dwaling, ook als theoloog kent men hem. Al behoeft hij nu, bij het
overzien van zijn leeren, alle menschelijke arbeid is toch leeren, niet met Faust te
jammeren:
‘Da steh' ich nun, ich armer Thor
Und bin so klug als wie zuvor’

toch valt het niet te ontkennen, dat zulk een werkzaamheid voor den beschouwer
niet alleen iets verbazends, maar ook iets verwarrends aanbiedt, dat men den
samenhang mist en
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de éenheid, veel boomen heeft en geen bosch. Daarom zal ook zijn persoonlijkheid
niet dien vollen, rijken indruk achterlaten en zijn verschijning in onze Nederlandsche
letteren minder.....
Het wordt tijd tusschen beide te komen, want het wordt waarlijk knibbelen. In éen
opzicht echter behelst deze uitval een ware opmerking. Op de fijnste wijze heeft
Varnhagen haar onder woorden gebracht, als hij zijn ‘Friedrich von Geutz’ aldus
opent: ‘Bei dem Namen gleich, den die Ueberschrift giebt, wird in Allen, die den
Mann gekannt haben, eine lebhafte Bewegung, ein Reiz, eine Lust, ein Lächeln und
Staunen der Erinnerung, ein Gefühl geistiger Gegenwart und hinreiszenden Wirkens
entstehen, die Fülle der grossen Welt und der Ernst der Geschichtsereignisse werd
sich dem Sinn darstellen, und neben allen diesen eine Unruhe und Sorge sich
aufdrängen, wer es doch wagen dürfe den wogenden Grund eines so vielfachen
Eindrucks, den nur das Leben selbst vollständig erklären konnte, durch hingeworfene
Umrisse zu einem festen Bilde zu gestalten?’ Ook bij een schets die den naam van
den ‘tamboer der oude schutterij’, den verzamelaar der katholieke volksalmanakken
ten titel draagt, ontwaart men dat gevoel en ook hier is men verplicht te zeggen: ‘Sie
werden Recht haben, die so fragen’.Het moet worden beleden, dat het moeilijk valt de hoofdlijnen der éene, krachtige
persoonlijkheid die zooveel heeft gewrocht, met eenige vastheid en soberheid aan
te geven. Van de levende, dit behoeft wel niet opgemerkt, kan dit nimmer op volledige
wijze geschieden; ook in dien zin is het leven een mysterie dat het steeds de volle
waarheid alleen in gebroken stralen laat zien. Toch is men niet alleen gerechtigd om
tegenover iedere beknibbeling de éenheid van deze rijke werkzaamheid te hanedhaven,
het is ook mogelijk die aan te toonen. Wat vriend en vijand op dit oogenblik luide bekennen, heeft August Reichensperger
reeds in 1854 openlijk uitgesproken. In een aankondiging van ‘la Littérature
Neerlandaise à ses différentes époques’ zegt hij, na het beteekenen dezer verschillende
tijdperken: ‘Die Art, in welcher diese verschiedenen
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Entwickelungsstadiën besprochen werden, bekundet den Mann von Geist zugleich
und Character.’ Aan het karakler van dezen schrijver heeff men dan ook altijd hulde
gebracht en men zal nimmer ontkennen, dat in het karakter de verklaring dezer
persoonlijkheid en de éenheid van haar werk moet worden gezocht. Nu zou men
echter zeer dwalen indien men hier het woord ‘persoonlijkheid’ in dien gewonen,
onaangenamen zin verstond, die u een man, altijd zich zelf en altijd zich bewust, op
zich berustend en in zich gerust, voor oogen brengt. Het eigenaardige dezer
verschijning ligt hierin, dat zij om niets minder denkt dan om zich zelve, steeds met
geheeler ziele aan hare zaak hangt en aan de kracht der goede dingen de kracht tot
groote dingen ontleent.
De heer Alberdingk vergat zich zelven nooit, roept men. Evenmin als een goed
soldaat ooit zich zelven zal vergeten, maar steeds het oog zal hebben op de netheid
van zijn uniform, het blinkende van zijn wapentuig. Hij denkt meer om de blinkende
knoopen dan om zijn leven. Evenmin als een der duivel en dood trotseerende
Paladijnen zich zelven vergat, die geen vlek duldelen op hun kolder, geen schaar in
hun zwaard, geen smet op hun schild. Deze man kent zich zelven slechts als de
kampioen voor een edele zaak en wanneer hij 't soms met al de kracht zijner
persoonlijkheid voor zijn persoon opneemt, dan geschiedt dit in de eerlijke
overtuiging, dat een eerlijke leus verdedigers vordert van onbesmette eer. Ook hij
acht dat in de eer van zijn naam de waardigheid van zijn arbeid moet schitteren.
Het kon bijna onbescheiden schijnen tot zulk een uitvoerigheid van verklaring
voort te glijden, indien dit alles niet in de werken van den dichter en strijder
beschreven stond. Het ‘nil nisi per Christum’, de leus die soms zelfs tot onderschrift
en handteekening werd, is voor hem ernst geweest en hij heeft ze als waarheid betuigd.
Zich zelven heeft hij nooit gezocht en korter en krachtiger dan eenig ander heeft hij
gezongen:
‘Gunst nog ougunst is mijn doel.’
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Nog sprekender dan door deze verklaring, die men waarlijk niet met de
lauwerenverachting en kroonversmading van zooveel andere dichters mag gelijk
stellen, heeft hij door de scheppingen van zijn vernuft zijn onbaatzuchtig streven,
zijn van alle zelfzucht vrijen aard bewezen. De ongenoegzaamheid van het aardsche
is hem hierom van zooveel gewicht, daar zij aan ieder de gelegenheid geeft om voor
iets hoogers dan die voldoening van het oogenblik, de zelfvoldoening te leven. De ‘Josina’ uit de klok van Delft, die haar gouden halskarkant in de smeltkroes
werpt om Ewouds klok te spijzen is een onbaatzuchtige, zelfverloochenende, even
als Louise uit de novelle ‘Eduard’ die den lang verwachten bruidegom tot Clara voert.
Het mag onnoodig heeten van Mieken te gewagen, al de gasten van Pauwels Foreestier
hebben haar eerbiedig lief en de tranen van Magdalena van Vaernewijck zullen
eenmaal glansen in haar kroon. Maar men mag ook gerust onderstellen, dat de
liefdevolle geestdrift voor Vondel haar outstaan dankt aan de edelmoedigheid,
waarmede deze Tesselschade heeft gehuldigd om haar zelve, en de trouw aan
Bilderdijk vindt haar grond misschien evenzeer in een eerbiedwaardig medelijden
met dezen rampzaligen reus, dezen Promotheus aan de rots zijner subjectiviteit
geketend en door den gier zijner fantasie gefolterd als in bewondering voor den
Oranjegezinden balling. Zeker is het dat Dirk Dirksen Bommer zijn edele bruid door
de hoogste zelfverloochening van zijne en bare zijde wint en de edelste en fijnste
schepping uit ‘een Amsterdamsch Muzyck-Collegie’ is niet de veelgeprezen Isabella
Benzi, maar de heerlijke Lea Duarte, de ernstige, fiere dochter Israëls met het
weêrgaloos teedere en sterke hart.
De fiere zelfverloochening van den dichter vindt niet in een ascetisch, bespiegelend
leven, maar in onuitputtelijke werkzaamheid haar openbaring. Op ieder punt, waar
te strijden valt, is hij. Maar die zelfverloochening geeft hem ook de éenheid, maakt
zijn individualiteit machtig en sterk en bindt al zijn pijlen in éen onbreekbaren bundel
saâm. Want bij onze eindigheid is het nu eens zóo gesteld, dat wij alleen door ons
zelven te vergeten, in den grooten en waren zin ons
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zelven worden, meer nog: door ons zelven, al onze krachten, ons geheel bestaan te
wijden aan een hooger doel, ontsnappen wij aan die Nemesis der subjectiviteit, het
uiteenspatten en versplinteren van alle kracht in luim en gril. Maar de heer Alberdingk
Thijm heeft zijn doel gevonden, het middenpunt van zijn streven en strijden, zijn
leven en lijden, gevonden in de Katholieke Kerk. Aan haar heeft hij gewijd al de
teederheid van den zoon, al de geestdrift van den zauger, al den ernst van den vorscher,
al de kracht van den man. Aan haar dankt hij voor zijn gedachte vastheid en juiste
scherpte, voor zijn bezieling den gloed, voor zijn verheffing de vlucht. Haar huldigt
hij steeds en overal met onbezweken trouw, met onvermoeide en keurige, geen karige,
nauwgezetheid. Haar beeld, neen, zij zelf staat voor hem bij al zijn werk en als hij
de Kroonings-kantate zingt Nederlands vorst ter eere, dan legt .hij niet alleen op 's
Pausen lippen een gebed voor den Koning, maar het heilig mysterie der ‘Paapsche
misse’ verhoogt voor hem den plechtigen krooningseed. De kerk is hem het leven
en op breeden toon en met machtigen klank bezingt hij haar levensteeken, haar
katholiek karakter:
‘Dáar is Geloof on Hoop; dáar zijn de kostbre schatten,
Die de Aarde noch de Rede in heur gebergte omvatten;
Daar is de rust voor 't hart; daar - 't voedsel voor den geest;
Daar - 's levens kern, die nooit onvruchtbaar is geweest:
Daar is de heiliging, Godwijding aller daden;
Daar is de rijke spil, van waar de duizend draden
Der levenskrachten voor een nieuwe maatschappij
Ontspannen worden; dáar is eenheid, harmonij,
't Geheim des Staatsbestuurs, het doel der wetenschappen
De weg om Hemelwaarts te trekken, dáar de trappen
Waarlangs de kunstenaar ter hoogste schoonheid klimt,
Het pad, waarop aan 't eind het goud der tarwe glimt,
Die 's landmans zorgen boeit; dáar vloeit de kostbre beker
Waaruit men Liefde drinkt; de Liefde!’

Ja, de Kerk is hem het leven. Hij zelf heeft het zoo vaak en zoo schoon gezegd, dat
het dwaasheid waar 't nog eens te herhalen. Toch dient het uitgesproken: daar is,
helaas, geen

H.J.A.M. Schaepman, Menschen en boeken: verspreide opstellen. Deel 1

36
enkele onzer tegenstanders, die in den vollen zin zal beseffen, wat de Kerk voor ons,
Katholieken, is. Zij vermogen daarin niets anders te zien dan eene godsdienstige
maatschappij, die een hoop leerstellingen te gelooven en een hoop gebruiken te
volgen geeft. De meesten dier gebruiken schijnen hun bespottelijk of dom-eenvoudig,
de meesten dier leerstellingen volslagen onzin. In den waren zin bestaat bij onze
tegenstanders geen hooger opvatting. Zij geven soms dezelfde gedachte in wat
dichterlijker vormen terug, maar de opvatting blijft dezelfde. Voor hen is de Kerk
een instelling en toch is zij voor ons het leven. Zij is ons niet een vereeniging, maar
de maatschappelijke voortzetting van het wonderbaar huwelijk tusschen God en de
menschheid in den menschgeworden Zoon voltogen. Daar is voor ons geen enkele
harer leerstellingen, hoe afgetrokken ze moge schijnen, die niet in het leven zich
toont. Terwijl het mysterie der H. Drieëenheid het water des doopsels met Gods
kracht bezielt legt de penning in de ‘aflaatbus’ geworpen getuigenis af van de levende
éenheid der strijdende, lijdende en zegepralende Kerk.
Voor den heer Alberdingk Thijm is de Kerk dat leven, het edelste en hoogste.
Daarom heeft hij haar, als de bron van dat alles, zijn leven gewijd. Zijn leven, het
leven van den dichter, die als alle dichters van hooger orde tevens denker is. Zij, de
Kerk, is hem niet alleen het hoogste ware, het hoogste goed, zij is hem tevens de
hoogste schoonheid, de heilige. Voor geen enkel kunstenaar is de kunst zoo verheven,
zoo ernstig een zaak als voor dezen, - de verklaring ligt voor de hand. Het mag
zonderling klinken als een dichter U toezingt:
‘Dit, dit éene durf ik vergen
('k Vraag hier recht, geen, ijdle gunst):
Laat mijn zangen glorie derven! Laat ze sterven Maar om hen - niet om de KUNST!’

maar het dringt eerbied af, een eerbied, die nog verhoogd wordt, als men weet dat
deze eisch aan het hoofd staat van een bundel als: ‘Palet en Harp’. Men zal niet
zeggen dat deze kunstenaar geen kunst erkent dan in het eigen werk.
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In zijn kunstbegrip, ‘de alpha en de omega zijner individualiteit’, in zijn beschouwing
van leven en schoonheid vindt men zijn karakter terug. Hetzelfde diep religieuse,
krachtige en éene leven, dat in al zijn werken schittert en al de verschillende
verschijnselen verbindt en te zamen houdt. Het is leven, want men zou zich zeer
vergissen indien men hier, bij 't nader beschouwen van dit kunstbegrip, aan een
stelsel, aan de theorie van een richting, de afgetrokken regel van een werkking dacht.
Neen, het kunstbegrip van den heer Alberdingk Thijm is geen begrip in dien streng
wijsgeerigen zin, die het tot een dood hersenproduct zou maken, het is een
beschouwing, een levende daad in woorden teruggegeven, een met open, vrijen blik
aanschouwd leven dat in de uitgesproken beschouwing een waardigen echo vindt.
De heer Alberdingk is een soms meedoogenloos kritikus. Ligt de verklaring niet
voor de hand? Voor zijn oog staan kunst en schoonheid zoo hoog, hij is zoo volkomen
beider dienaar, hij heeft zich zoo onvoorwaardelijk aan beider verheerlijking verpand,
dat de anteur, de dichter, de schepper, die in den ijdelen waan zijner zelfverheffing
alleen zich zelven ziet, hem verschijnt als een afvallige, een verrader, een oproerling.
Hij is in merg en been katholiek en het echt-katholieke bestaat hierin dat men het
hoogste niet vindt in of bij zich zelven, maar in iets hoogers buiten ons, in een Leven,
dat ons tot zich trekt, ons tot zich noodigt, dat gehoorzaamheid vordert, maar ons
ook de vrijheid geeft. Dit erkent hij overal en op elk gebied en hierin ligt zijn groote
kracht, het raadselwoord zijner waardigheid. In onze dagen is ieder dichter en denker,
ieder zelfs die 't maar waant te zijn, een soort van godsdienststichter, een leeraar der
menschheid, een profeet. Het is zonderling hoe onnoozel en naief men van een zanger
thans levensopenbaringen vordert, hoe men met half-hoopvollen, half-vertwijfelden
blik opziet naar een man, die het mysterie van het leven in niets anders kan teruggeven
dan in een jammerenden vloek. Dit is misschien een der laatste vruchten der
Reformatie, de vreemdsoortige verschijning, in onze maatschappij, van menschen,
die hun eigen ‘ik’ zoo lang tegenover God hebben gesteld dat het eindelijk boven
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God zich verhief en de nog vreemdsoortiger verschijning van den hoop aanbidders,
die hen omgeeft. Heeft men het in Nederland niet gezien? Multatuli wil niet voor
een littéraire verschijning gelden en het is waar, hij is meer. Zijn verschijning is een
bij uitstek zedelijke en zijn heerschappij over al wat jong wil heeten in Nederland
vindt alleen in dien trek hare verklaring. Hij is een geboren heerscher, daar moet
kracht zijn in dezen man, een geweldige kracht, daar zij zoo hooge gaven van geest
en gemoed heeft kunnen verlagen en onteeren tot een chronische manie du blasphème
en een intermitteerende manie de la lubricité. Zijn kracht is de meer dan reusachtige
trotschheid, die nergens waarheid, wet, orde erkent dan in zich zelf, die zich in
ijdelheid en zelfbehagen koestert en straks, geprikkeld door lijden en vervolging,
zich het heiligste en het hoogste waant. In dien waanzin wordt de eigen dwaasheid
tot een Godsopenbaring, de gril van het oogenblik tot een idee, de wereld tot een
speelbal van zijn geest. Overal loopt dan de rampzalige rond met zijn gefolterd hart,
zijn verscheurde borst, zijn verwarden geest om eindelijk den gekruiste van Golgotha
zelf uit te dagen tot een wedstrijd wie het meest geleden heeft. Voor de eer der
menschheid is het noodig dat waanzin het laatste woord zij van dit alles, ook voor
de redding van ons gevoel, opdat de tot verachting overslaande bewondering zich
ten minste kan redden in een traan over zulk een verloren genie geschreid.
Plaatst men tegenover zulk een verschijning een man als Alberdingk Thijm, dan
vindt men zich verplaatst in een andere wereld. Hier is de edele moed der overtuiging
zonder tyrannische prediking, de volheid der gedachte zonder het buitensporige van
het woord, het geloof in de idee verbonden met den eerbied voor het bestaande,
idealisme en traditie, geest en geschiedenis naar een hooger voorheeld vereenigd.
Hier is de vrije beschouwing van het leven in 't licht van hooger leven zelf, en de
verwarring, de strijd, die altijd het deel zal zijn van alle menschelijk streven, openbaart
zich hier slechts in de gelukkige inconsequentiën, die den gevormden man even
aantrekkelijk maken als den opbruischenden jongeling. Bij dezen Roomsche vindt
gij ook het woeste stormachtige
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leven met zijn ellende en zijn jammer, met zijn sidderend, klagend zuchten naar
bevrijding, maar vraag en klacht en zucht gaan hier op in de jubelende bede:
‘Naar hooger! naar hooger! - ten Hemel geschouwd!
De lucht in 't gemoet, die daar wemelt en blaauwt,
Doortinteld van zomerschen gloed!
.....................
Naar hooger! wat lasten van 't leven gij torst Omhoog glanst het licht van den Heer!’

Wanneer men de poging gaat wagen om in eenige trekken de kunstbegrippen van
Alberdingk Thijm terug te geven, dan gevoelt men den lust om dit liever met een
verzoek aan den meester af te doen. Dat alles toch, die geheele, zoo rijke en zoo éene
beschouwing van kunst en leven ligt in zoo verschillende en zoo uiteenloopende
verschijningen verspreid, dat men om dit alles tot éen te brengen en meer moed en
meer geduld zou behooren te bezitten dan een letterkundig schetsje pleegt in te blazen.
Daarbij heeft die beschouwing zelve in haar uitdrukkingen iets zoo levendigs, somtijds
zelfs zoo springerigs, dat het dikwijls moeilijk is haar aan te houden of vast te grijpen.
Zij kan zoo dartel en schalk lachen, dat men haar wel diep in de oogen moet zien om
te weten of er nog ernst op den bodem ligt. Soms flikkeren die zelfde krijkers van
toorn of tintelen van satire en -, is het zoo geheel zinsbedrog, dat soms de kalme,
omhoog gewende blik dezer statige verschijning van een weinig skepsis, die plaag
van 't menschenkind uit herinnering en ongeduld geboren, schijnt te getuigen? - Gij
vindt die beschouwing overal terug; nergens geheel? - Misschien zou men in ‘Over
Plaesteraers’ veel kunnen vereenigd zien, maar toch niet alles. Alberdingk Thijm en
Pauwels Foreestier hebben deze beschouwing gemeen en spreken ze soms uit op
dezelfde wijze, gij vindt ze terug in hun boekbeoordeelingen en hun novellistische
biographieën, in den stouten lierzang en in de Tentoonstellingsbrieven, in het betoog
en in de mengelingen, waar M. haar soms als een roede gebruikt. Ja, waar vindt men
ze niet? In geen enkel werk is haar invloed onzichtbaar en juist hierdoor geeft zij
zich de
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baste getuigenis van haar eerlijke waarheid: als de kunst het leven is dan moet zij
ook overal zichtbaar zijn. De kunst het leven! - Ziedaar het groote woord. Pauwels Foreestier heeft het
uitgesproken met een bezielden gloed den zanger van ‘het Voorgeborchte’ waardig:
‘Dat is het heele ding, de heele kunst! 't is niets anders dan het LEVEN te geven een bagatel! Ja, een bagatel zou men zeggen: REMBRANDT deed het in tien schrappen;
maar een bagatel dat meer waard is dan de werktuiglijke rotatie der millioenen
hemelbollen, die, volgens de sterrekundigen, in vaste kringen door de ruimte zwieren:
want de menschelijke ziel en hare werkingen is immers eene oneindig hoogere
schepping Gods dan de onbezielde zonnestelsels! Wat is de maatstaf nu diena
LEVENS? - De maat der LIEFDE waarmeê men bemint wat men herscheppen wil. Daar
heb ik den vinger, meen ik, op het punt gelegd. Die enthusiaste liefde, die zoo geheel
uit God is, een straal zijner kracht, een straal zijner glorie, als die in ons hart voldragen
kan worden, en varen met den bloedstroom bij de tinteling der fijnste zenuwen in
ons rond en vloeien uit onze vingeren op het werk onzer handen - dan is er leven,
dan is er schepping, dan is er het goddelijke - de Kunst.’
Dat gaat waarlijk met forschen wiekslag den blauwen aether in en 't mag idealisme
heeten, zoo 't woord nog een gezonde beteekenis heeft. Maar een gezond idealisme
is het; zie slechts hoe Alberdingk Thijm het u op de gemeenzaamste wijs ter wereld
in de realiteit te aanschouwen geeft. ‘Kunst is leven’, jubelt Foreestier, verneem nu
het betoog: ‘Vooreerst is de Kunst het stelsel der zinnelijk waarneembare
levensvormen zelven, voor zoover in deze eene aesthetische kiem verscholen ligt.
Sla uw oogen om u rond, steek uw ooren tot luisteren op, sla uw handen uit, tot
herkenning van vormen, - en voor zoover hetgeen gij ziet geen werktuiglijk
voortbrengsel is der niet met rede bedeelde natuur, is dat alles KUNST, dat is, in de
eerste plaats DE KUNST, DE SCHOONE KUNST. Waartoe anders, dan tot haar gebied
zou dat rijtuig behooren, dat met de fraai getuigde paarden uwe vensterruiten
voorbijsnort; waartoe anders de verdeeling der vensters in
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den gevel van uw overbuurman, de kleur van zijn deur en deurkozijn, de sieraden
tegen zijn pui? Waartoe anders de snede en kleur van het gewaad der gindsche
wandelaars? Waartoe anders hun houding, hun loop, hun groet, en verder gebaar?
Twee paren ontmoeten elkander. Het gebroken fluitende stemmetjen van het oude,
grijze heertjen met zijn groote, dikke vrouw, dat stemmetjen, begeleidende die
schitterende driehoekige oogjens waarmede hij naar de rankende en bloeiende
blondine opziet, die, aan den arm van haren broeder, onze oude kinderloozen
ontmoette, en de goedheid heeft met een blos te vragen ‘hoe zij varen’. 't Is KUNST,
alles kunst; niet kunst in den zin van gemaaktheid of geveinsdheid, maar kunst in
den zin van openbaring der ziel en harer ideeën in daarin geëvenredigde formen.
Gevoel en smaak (zij het slecht gevoel en wansmaak) openbaren zich in hetgeen die
beide paren elkander onwillekeurig te beschouwen en te hooren geven; poëzie is het,
literaire kunst, die spreekt uit de woorden, welke zij met elkander wisselen. Wat zou
het anders zijn? Noteert, dat wij tot de KUNST, de SCHOONE KUNST ook hare
buitensporigheden, ook datgene betrekken, wat met de ware regelen der schoonheid
strijdt; wij spreken van het verschijnsel, normaal en abnormaal. De personen in een
drama, die als smakelooze personen worden afgebeeld, behooren niet te min tot het
kunstgeheel; zoo is het in het leven ook.
‘Als de menschen dan vormen voortbrengen, dat is uiterlijke verschijnsels van
inwendige ideeën of bewegingen des harten, en zij leggen daar iets meer in dan de
natuurlijke behoefte vergt - dan is dat KUNST wat zij maken. De grenzen tusschen
natuur en kunst zijn niet altijd met volkomen juistheid te trekken, omdat het
zelfbewustzijn niet altijd gekonstateerd kan worden, en de zich onbewuste schoonheid
niet buiten het kunstgebied gesloten kan worden, als zij het produkt van een denkenden
mensch is. Zoo is de taal, bij voorbeeld, ontegenzeggelijk, in zich zelven een heerlijk
kunstgewrocht, al begrijpt hij die ze gebruikt hare schoone etymologische
evenredigheden in 't geheel niet. De taal bedoel ik, is een kunstwerk, afgescheiden
van de poëzie, die de taal als grondstof gebruiken zoû, ook al ware ze in zich-zelve
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geen aesthetisch verschijnsel. Een mensch moet spreken, zingen, schreeuwen, zich
verwarmen, zich kleeden, zich versieren, slapen, wonen, huizen bouwen en die
aangenaam inrichten.
Hoe zou de mensch dit nu doen zonder kunst?
Er gaat daar een jonge amsterdamsche deern voorbij uit degemeenste buurt; haar
beroep is thans ‘varse raddijs’ tekoop te bieden. Van waar heeft die meid de gave,
om, bij haar regelmatig maar verbruind gezicht, een witte strookmuts en een paar
gouden bellen te voegen; wie heeft dat nankijn jak, met groene bloemetjes bespikkeld,
op zoodanige hoogte afgesneden, dat er de zwarte rok in goede evenredigheid uit
neêrhangt? Wie heeft die roode bloedkoralen bij dien witten halsdoek gekozen? De
KUNST, melieve Mevrouw, de KUNST: die meid is een kunstenares: want zij werkt
op het gebied der schoonheid; zij doet keuze van VORMEN en KLEUREN en nog wel
groede keuze. Wie doet haar de hand met zulk een bevallige kromming om de
juktouwen heenslaan, waar de zware hengselmanden aan hangen? Wie het hoofd
met smaak afbuigen van de zon en heenblikken naar haak en hengsel? De aesthetika,
de leer of het gevoel der schoonheid. Hier is, in deze eenvoudige, ruwe maagd uit
het volk smaak, hier is kunst: er is harmonie tusschen het in- en uitwendige.
‘En neem nu welke zinlijk waarneembare levensformen gij wilt - als er een idee,
een gevoel, een begrip, een besluit, een beweging van 's menschen wil of van zijn
aesthetiesch instinkt in besloten ligt: dan hebt ge KUNST: want de wijsgeer moet nog
geboren worden, die er in slagen zou, als hij, in tegenwoordigheid van den Laokoon
of de Divina Commedia de kunst definieert, de elementen voorbij te gaan, die wij
hier met den vinger aanwijzen.’
Het is de vraag niet of men met dit alles gereedelijk instemt, of de grenslijn tusschen
natuur en kunst, tusschen het leven en het schoone leven niet wat te onduidelijk
wordt. Wij hebben hier een persoonlijkheid te leeren kennen, niet op iedere
bijzonderheid, niet op ieder eigenaardig begrip kritiek te oefenen. ‘De kunst is iets
anders dan een edel spel, zij is een realiteit’ - streng genomen kan men vragen of
deze tegenstelling geheel juist is, of hier misschien niet te
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veel wordt toegegeven. Wat hier belangstelling in boezemt is de groote, onaantastbare
waarheid dat de kunst in het leven wortelt en uit het leven geboren wordt.
Bewondering vordert de fijne gave van opmerking, de breede kring dien de blik van
dezen denker omvat, geneucht verwekt die levendige, teekenachtige beschrijving,
dat gemeenzame van den vorm bij het diepzinnige der gedachte. ‘Maar nu!’ zoo gaat
hij voort en wij luisteren weêr! ‘'t Is waar, dat er behalven die kunst, welke we hier
in de eerste plaats hebben aangeduid, kunst, die zich bij iederen levensadem uitspreekt,
hetzij dat we, met de wasfakkel der maagdelijke blijdschap in de hand, achter het H.
Sakrament gaan - hetzij dat wij aan den gezelligen disch het liedjen der vriendschap
en der gastvrijheid zinged - hetzij dat we met welsprekende woorden en tranen hulde
bieden aan de schoonheid, die Gaillait in zijn Egmond en Hoorn, die Meijerbeer in
zijn Hngenoten geschilderd heeft - 't is waar, dat er behalven het sprekend kunstgevoel
waarvan we daar de organen zijn - kunst is, die méer de propos libre, die meer uit
vrije keuze wordt voortgebragt en waarin de verschillende soorten van kunstproductie
zich meer afgescheiden, meer zelfstandig als men wil openbaren.’
.........................
‘Het is DE ZELFDE KUNST; de zelfde SCHOONHELD, zich openbarende IN DE
STOFFELIJKE UITDRUKKING EENER MENSCHELIJKE IDEE, in de GEBORENWORDING
EENER GEESTESKONCEPTIE; het is het HARMONISCHE, het STRALENDE OF VERHEFFENDE
IN DE DAAD OF IN HET WERK EENS NATUURGENOOTS het redelijke en zedelijke, het
treffende of behagende, het geestige of gevoelige, het fijn natuurvertolkende in het
woord, in den toon, in het tafreel, in het gebaar, in den xang of schildering, in de
vinding en samenstelling van zintuiglijk waarneembare geestesuitingen.’
Mogelijk klinkt dit sommigen zeer algemeen, maar men zal toch moeten erkennen
dat hier der kunst geen te beperkt gebied wordt aangewezen en dat zij op gezonden,
vasten bodem staat. Wil men die kunst in engeren zin van naderbij bezien, Pauwels
Foreestier, die voor deze zaken ook een open oog heeft, zal het U op zijn scherpe,
half lachende
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wijze zeggen: ‘de KUNST is niet noch behoort te zijn het vermogen om schilderijtjens
te maken: maar het vermogen om alle zichtbare en tastbare vormen om ons heen te
veredelen; het beste daaruit het meest te doen spreken; aan alle (bouw-, beeld-)
vormen, aan alle vlakken stemmen te geven, die ons op harmonische wijs wat
verhalen, dat ons goed is te weten, vooral dat ons zoet en verheffend is te gevoelen.
Dat zou ik denken is eigenlijk de kunst. Wie heeft toch dat wanbegrip in de wereld
gebracht, dat de KUNST, L'ART, de KUNST, hoort ge wel, zooals Waagen en Gustave
Planche en Joshua Reynolds er over weten of wisten te schrijven, die zekere krasse
slag en waereldpassie is, om binnen honderduizend beplumuur-doekte spieramen en
op tien-duizend platte borden allernatuurlijkst te platschilderen wat een mensch zooal
onder het oog komt?’
Niemand zal aan deze opvattingen hoogte, diepte of breedte ontzeggen. Een man,
met zoo rijke en zoo vruchtbare ideeën over kunst en kunstleven vervuld, van zoo
heiligen eerbied jegens, van zoo warme toewijding aan de kunst bezield, moest niet
alleen zeer werkzaam, maar ook krachtig werkzaam kunnen zijn. De weg toch was
hem geopend, hij had het licht ontvangen dat hem in de verschillende perken geleiden
en bestralen kon. Het wekt belangstelling te zien, hoe deze machtige idee der
verbinding, der bloedverwantschap van kunst en leven hem overal begeleidt. Pauwels
Foreestier gaat zich op de Amsterdamsche Tentoonstelling van oudheden in ‘de
verveelvoudiging van ons leven’ verkneukelen; wien is de uitdrukking nog duister?
Bij het Metalen-Kruis Monument te Amsterdam spreekt Alberdingk Thijm het
onbewimpeld uit: ‘De kunst is niet alleen daar om de kunst, maar ook om het volk;
de kunst is een sociaal en politiesch verschijnsel.’ Een der geestrijkste, geestigste is
hier het woord niet, uitstortingen van zijn gemoed vindt men in het artikel aan de
poëtische gaven van Meester Valcooch gewijd. Daar wordt de hooge dichterlijke
waarheid van de uitvinding der boekdrukkunst door den koster van Haarlem betoogd
op eene wijze, die ons boos maakt op de grove realiteit door Dr. van der Linden aan
't licht gebracht. En dit is waarlijk geen
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boutade, het past volmaakt bij de geheele levensbeschouwing, die de poëzie zoo
nauw met het leven verbonden heeft.
Om op ieder punt den samenhang tusschen deze leidende gedachten en de
voortbrengselen van 's Heeren Alberdingks vruchtbare pen aan te wijzen zou een te
uitgebreide voorstelling vorderen; mogen enkele punten hier volstaan.
Tot de eigenaardigheden, die men in den heer Alberdingk Thijm pleegt te vereeren,
behoort ook deze, dat hij zou vasthouden aan sommige zeer vreemdsoortige stellingen.
Zijn veroordeeling der Renaissance schijnt den meesten al zeer willekeurig. Toch
heeft hij van niets zoo dikwijls en zoo voldoende verklaringen gegeven. Eene kan
hier volstaan. Zijn groote grief tegen de Renaissance is deze, dat zij de kunst van het
leven heeft losgerukt en tot iets bijzonders, iets à-part's heeft gemaakt. Kan nu de
waarheid deze beschuldiging te niet doen? Men zal toch moeielijk zich zelven diets
maken, dat het volk, het eigenlijk levende, verstond wat de geleerden van
perkamentrol of uit het boek moesten leeren. Juist op dien innigen samenhang van
kunst en leven is zijn voorliefde voor de middeneeuwen gegrondvest; toen leefde de
kunst en was het leven een schoone openbaring van het hoogste en heiligste. Toen
gingen de idealen door de wereld in zichtbare gestalten en sloegen hun woning op
zonder vreeze van in naam der vrijheid of, nog erger, in naam der beschaving als
rustverstoorders te worden gescholden.
Hij weet dat het uiterlijke, zichtbare leven niets anders is dan de vorm eener
gedachte, de openbaring eener idee, hij gelooft aan de ziel en, in harmonie met die
levensopvatting, is hem geen kunstwerk den naam van kunstwerk waard, dat niet
leeft door eenige idee. Op hoeveel tonen hebben beiden, Pauwels Foreestier en
Alberdingk Thijm, die waarheid niet verkondigd, bij welke gelegenheid hebben zij
't niet doen klinken. Misschien was de dichter in den aanvang zijner loopbaan te zeer
met de ‘wijsgeerige idee’ vervuld om altijd zijn kunstwerken van een zekere
theoretische tint, men zou bijna zeggen, een zekere ideale bedoeling vrij te houden;
mag men het euvel duiden dat de jonge denker nog de geoefende kracht niet bezat,
die na duizend pogingen op eenmaal 't leven
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treft? - Bij zijn optreden was reeds zijn stelsel - toen meer dien naam waardig dan
nu het leven werd - gereed en dit was, hoe verrassend ook, een gebrek. Ligt iets van
zelfbeschuldiging in de woorden, die toch ook door een zijner jongeren ten minste
als een waarschuwing zijn aangenomen: ‘De dorst naar synthese is gevaarlijk. Men
theoretiseert gewoonlijk te vroeg. Men moest geen algemeene geschiedenissen kunnen
schrijven, ook geen handboeken voor dat al de monografiën bewerkt woren’? - Zoo
er een zelfbeschuldiging in ligt, zij strekt zich ten minste niet uit over een lang
tijdperk, want reeds spoedig ontvangen wij van zijne hand twee bundels, ‘Gedichten
uit de verschillende tijdperken der noord- en zuid-nederlandsche letterkunde’, twee
modellen van het zoo gevaarlijk soort der bloemlezingen. Het merkwaardige is, want wat behoeft men hier van de uitgebreide kennis des verzamelaars te gewagen?
- hoe de verschillende gedichten worden gerangschikt, chronologiesch zeker, maar
‘met dien verstande dat er meer op den gang der denkbeelden in eenig tijdperk dan
op den juisten en eenigsins toevalligen datum der vervaardiging bij de volgordening
gelet is.’ Wie meent dat dit ‘schilderen van groepen’ een gemakkelijk werk is, moge
den tweeden bundel aan een ernstige studie onderwerpen; maar hoe dit zij, men zal
gaarne toegeven dat het beginsel der éenheid van kunst en leven bezwaarlijk met
fijner tact en keuriger talent kon worden uitgevoerd.
Ook aan ‘monografieën’ heeft hij het niet laten ontbreken. Wij keeren hier tot den
katholieken Volks-almanak terug, waarin de keurige en kleurige tafereeltjens uit het
leven onzer katholieke vaderen wel de schoonste plaats bekleeden. Is het niet ietwat
bekrompen te zeggen, dat de voornaamste hoedanigheid dezer ‘mannen en vrouwen
uit den voortijd’ in de oogen van den heer Thijm die is ‘dat zij roomsch geweest of
het geworden zijn’? - Die roomsche kleur kan zelfs den scherpsten blik benevelen.
Het groote effekt in deze tafereelen valt toch niet op deze of gene personen - met
uitzondering van enkele Vondel-tafereelen - maar wel op de groepen. En heeft men
dan nimmer opgemerkt, hoe in al deze tafereelen de KUNST een groote rol speelt, de
kunst
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in betrekking tot den godsdienst, zeker, maar tevens in verband met het geheele
leven? In der daad al deze litteraire kabinetstukjens van vorstelijke waarde zijn
zoovele bewijsvoeringen voor de stelling, dat de kunst, bewust of onbewust tot het
leven behoort. Heeft men bezwaar tegen dien naam van bewijzen, met meer dan
goedwillige verduidelijking wordt het toegegeven dat men hier geen tendenzwerken
vindt. Maar de geest die deze scheppingen zoo vol van leven, teeder, fijn, krachtig,
huiselijk, gezellig, strijdend woelig leven, bezielt, is geen andere dan de overtuiging
dat kunst, godsdienst en leven te samen behooren en de gezellinnen moeten zijn van
wie waarlijk het leven leven wil. Al deze personen leggen daarvan op hunne wijze
getuigenis af en mejufvrouw Leclerc is even als Geertruida van Oosten in zekere
mate de voorloopster dezer rij. Het is waar, de heer Alberdingk Thijm is Roomsch, Roomsch in den volsten zin.
Men zou hem zijn schoonsten eeretitel ontnemen, den naam waarop hij 't meeste eere
draagt, indien men weigerde in hem, in alles, een kind der Kerk te erkennen. Hoe
kan het dan anders of deze, bij wien het leven zoo nauw met de kunst in betrekking
staat, moest ook Roomsch zijn in zijn kunst, ja, hij moest de beste kunst erkennen
in de kunst door 't Katholicisme bezield en getooid. Is de godsdienst het hoogste
leven van 's menschen leven, dan is hij ook de bron der hoogste kunst en, wien het
moog verwonderen, niet ons verbaast het dat deze dichter een zijner eerste zangen
aan ‘de geboorte der kunst’ heeft gewijd. Laat de oude recensent in zijn keurig proza
ons verhalen, wat het gedicht bevat, ieder die maar eenigsints vertrouwd is met de
bladzijden der Dietsche Warande zal hier de kiem en de kern vinden van wat later
breed en stout ontwikkeld werd.
‘Den mensch,’ zegt X3, dus trachte ik des Dichters ideeën samen te vatten na de
lezing van ‘de geboorte der Kunst’, ‘den mensch heeft God verschillende neigingen
geschonken: eenige, die tot de bevrediging van de behoeften des lichaams leiden;
andere, die geheel van onstoffelijken aard, alleen door het aanschouwen en genieten
van het Oneindig Schoone en Ware kunnen voldaan worden. Vóór
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de zonde was de mensch zich het bestaan dier neigingen niet bewust: de aarde leverde
hem in overvloed op, wat hij tot de instandhouding des lichaams behoefde; God
wandelde en sprak met hem. Maar de mensch zondigde; en God trok zich van hem
terug; en hij werd gedoemd in het zweet zijns aanschijns zijn brood te eten. Toen
deed zich de behoefte kennen; eerst de behoefte des lichaams aan het onontbeerlijk
voedsel, welke hij intusschen, door zijnen arbeid de aarde dwong te vervullen;
vervolgens, toen het instinkt bevredigd was, de behoeften der ziel naar het
aanschouwen der Schoonheid Gods, waarvan hij den reinen voorsmaak had genoten,
en waar de zonde, die hem bezoedeld had, hem belette de oogen heen te richten. Die
behoefte, die hem van hijgend en onbestemd verlangen den boezem deed kloppen,
die behoefte was niet te onderdrukken of te verzaken, al was den mensch ook het
vooruitzicht gesloten, haar ooit op aarde voldaan te zien: maar de Schoonheid Gods,
afgespiegeld in zijn werk - in het gevoel, dat den mensch bezielt, en voortdrijft, en
doet verzuchten naar het herwinnen van zijn verloren rang en waarde; in de natuur,
die hem omgeeft; in de orde, die het Heelal scheidt en verbindt - huldigende, en in
verrukking gebracht door deze openbaringen der Goddelijke glansen, brengt hij den
Heer vurigen lof en dank, dat Hij hem, tot troost en bemoediging, in zijne ellende,
deze afschaduwingen Zijner Schoonheid gelaten heeft, die hij liefheeft, die hij
ronddraagt in zijn hart, die geheel zijn aanzijn vervullen, en die hij - het zij dan
onvolkomen - ter verheerlijking van zijnen God, in nieuwe scheppingen, tracht uit
te storten en weêr te geven.’
De personen, in dit gedicht optredend, zijn onze eerste ouders na den zondenval.
Het is Adams oprijzen uit de doffe wanhoop door de kracht der schoonheid, die hij
nog kan aanschouwen en genieten, die hem nog het bewustzijn van hooger leven
geeft. Deze gedachte is aangrijpend en roerend. Rückert heeft ook eenmaal de geboorte
der kunst bezongen in zijn ‘Deutsches Künstlerfest in Rom’; het gold dat
‘Künstlerfest’ waaraan de namen van Cornelius en Lodewijk van Beieren verbonden
zijn. Het is een schitterend gedicht, mis-
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schien moet het ook een ‘in beeld gebracht leerstuk’ heeten! - het tintelt en straalt
en soms voelt men zich geneigd om aan den Duitschen zanger den palm toe te kennen.
Hoor slechts hoe hij de schilderkunst laat spreken:
‘Von Himmel stammt, das Gott mir gab, das Licht;
Ich neide nicht, was andre Künst' erwarben.
Ein Quell des Lichts ist Gottes Angesicht,
Wie Wogen strömen aus dem Quell die Farben.
..................
Als Gott der Herr mit seiner Schöpferhand
Das neugeschaffne Menschenauge rührte,
Das es dem Lichte sich geöffnet fand
Und eine Welt um sich sein Nerve spürte;
Da spielte auf vor seiner Sehekraft
Dass Gold der Sonnen und des Himmels Blau
Der Schaum der Wasser und des Grünen Saft,
Der Blumen Gluth, der Edelstein im Thau.
Der Tanz der Farben wogt' ihm vor den Augen,
Er sah ein schönes Bild, das Gott ihm malte,
Und er begann den Glanz in sich zu saugen,
Dass ihm die Lust aus allen Blicken strahlte.
In Schlummer wiegt' ihm d'rauf der Farbentanz,
Indess vom Mann der Herr die Männin machte.
Im Traum umgaukelt' ihn ein Bild von Glanz,
Sich selbst verschönt sah er als er erwachte,
Der Mensch sah liebend sich im Menschenbild!’

Maar in de geboorte der Kunst van den katholieken Nederlander ligt een hooger
element. Niet alleen verschijnt hier de Kunst als de vrije daad van den vrijen mensch,
maar ook de schoonheid treedt hier op als troosteresse der smart. Niet alleen is deze
idee omvattender, maar zij staat ook vaster in de realiteit. Zij is waar in den vollen
zin. Iedere schoonheid is ons een troost, een opwekking tevens. De onvolkomenheid
van het aardsche behoort tot het kunstbegrip van den Heer Alberdingk Thijm, zij is
daarvan in zekeren zin de realistische voorwaarde, zonder welke dat hijgen naar
boven moeilijk zoo idealen klank kon doen hooren als op de lippen van den stervenden
Ewout:
‘O ten Hemel, ja ten Hemel,
ter Vervulling smacht ik heen!’

H.J.A.M. Schaepman, Menschen en boeken: verspreide opstellen. Deel 1

50
Ewout, - daar ligt in ieder soortgelijk gedicht, als in iedere schepping der jeugd een
zelfbekentenis, een autobiographie. Het is niet gewaagd in Ewouts beeld een schets
van den dichter zelf te zien en het leven en streven zijner eerste periode, tegelijk met
de voorafgaande trillingen der later luid uitgesproken woorden ligt wel opgesloten
in deze belijdenis:
‘- Wie van zijn vroegste kindschheid aan
Naar kennis en ontwikkeling streefde:
Mij klonk geen woord - ten zij verstáan,
Mij mocht geen Kleur, geen Klank, vergaan,
Die 't zielsgevoel had aangedaan,
En rustloos in mijn boezem leefde.
Dat denkbeeld - ware 't klank, of kleur,
Of bloot begrip, of flaauw gevoelen,
Bleef in mijn zwangre hersens woelen;
En, schoon 'k er veel meê mocht bedoelen 't Ging nimmer mij geheel te leur,
't Bracht andre beelden, andre vormen,
't Bracht nieuwe leer en kennis voort;
En voelde ik ook mij-zelf, den zwaksten van Gods wormen 'k Bleef dag aan dag, in oord bij oord,
Den Hemel met mijn beê, mijn kinderbeê bestormen,
Opdat mijn zielswensch wierd verhoord:
Opdat de Liefde, die 'k daar binnen voelde leven Die mij, tot zwakheid toe, aan 't oudrenpaar verbond,
De Liefde, die mij 't Schoon met geestdrift aan deed kleven,
Waar 't, uit der menschen Ziel, in 't Lichaam scheen te zweven,
Of 't oog 't in 't wijd gebied der Waereldschepping vond De Liefde, die met vuur, met nooit getemd verlangen
Mij tot ontraadsling dreef van Rede en van Natuur,
Die slechts een vóorsmaak proefde, in Vormen en Gezangen Opdat die Liefde - vrucht, ontwerpkracht mocht ontvangen:
En 'k gouden beelden schiep uit stollend boezemvuur!’

Die beê, die kinderbeê is verhoord, die zielswensch vervuld. De man is schepper
geworden van waarachtige kunstwerken, verkondiger, bezield prediker van hooge
ideeën, heraut en kampioen in den heiligen strijd. Hij heeft zijn onbestemde, vage
jongelingswenschen tot daden ontwikkeld, godsdienst en kunst waren de idealen van
zijn leven, de voorwerpen zijner
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onbepaalde toewijding, door beide heeft zijn karakter die wijding verkregen, die zijn
kunst zoo karaktervol maakt. Als het luiden der klok gaat de stem zijner werken over
Nederland, van God getuigend en tot God opwekkend, een stem vol zuiveren klank
en heldere tonen, een klok, waarvan men dankbaar kan getuigen, wat hij eenmaal
van ‘de klok van Delft’ heeft gezongen:
‘Van schooner klank, van forscher noten,
Werd de ijzerkromming nooit bezield Dan toen de Wetenschap haar heiligdom ontsloten
De geestdrift lijdenszweet en tranen heeft vergoten,
De godsdienst - Liefde en Hoop - er bij heeft neêrgeknield.’

III.
Het is toch een alledaagsche waarheid, dat de hevigste stormen het spoedigst bedaren.
En niet alleen bedaart het loeien, bulderen, dreunen, maar de storm gaat heen en zelfs
het minste spoor verdwijnt. Herinnert gij u nog hoe vreeselijk de strijd heeft gewoed
tusschen Klassiek en Romantiek? Hoe schel de leuzen werden rondgekreten, hoe
daverend het krijgsrumoer klonk, hoe de fluiten gilden, de handen klapten, de voeten
trapten, het stof rondvloog en hooren en zien u verging? Herinnert gij u nog wat
gloeiende haat, wat felle verontwaardiging allerwege heerschte, hoe men tegenover
elkander stond, hoe het scheen of nimmer, neen, nimmer van verzoening, van
toenadering zelfs, sprake kon zijn? En nu, wie onzer breekt zich nog het hoofd op al
die vragen? Wie maakt een levenszaak van den triomf der romantieken? Men kan
zeggen dat de wereld, ook de wereld der letteren en fraaie kunsten ouder werd, men
kan niet zeggen dat de romantiek heeft gezegepraald of de klassiek werd verslagen.
Was dan dat alles slechts een woordenspel? Het zou vermetel zijn dit te beslissen.
Maar de scheiding tusschen beide orden is wel volstrekter opgevat en dieper
doorgevoerd dan noodig scheen.
Het blijft echter onmiskenbaar dat tusschen de oudere en
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de moderne letterkunde een zeer zichtbaar onderscheid bestaat, een onderscheid dat
te zeer in het oog springt om te worden voorbijgegaan. De leus der moderne
letterkunde, de spreuk waarmede al hare meesters hunne werken kunnen teekenen
is dat zóo platgesproken woord van Buffon: ‘Le style c'est l'homme’. De
eigenaardigheid der moderne letterkunde is de stijl en die stijl is individueel. Zeker,
ook de oude letterkunde heeft stijl en, waar men stijl in den zin van school verstaat,
meer stijl dan de onze. Want in de letteren onzer dagen is de stijl - de som der ideeën
in haar ontwikkeling en haar voorstelling - niet het meer gemeene, niet het
beteekenende van een soort, maar het beteekenende van een persoonlijkheid in haar
meest persoonlijke eigenaardigheden.
Even gemakkelijk en even juist als men de vier groote huizen van Holland naar
hun meest sprekenden trek wist aan te duiden, even gemakkelijk en even juist zal
men onze vroegere dichters met éen woord beteekenen. Maar bij alle verscheidenheid
hebben allen iets zeer gemeenschappelijks; zij spreken niet alleen dezelfde taal, maar
bezigen dezelfde taalwendingen en vormen, de verhouding hunner gestalten is
dezelfde al is hier het leven krachtiger, daar de drift gloeiender, ginds de haat dieper,
de liefde smeltender. Zij bewegen zich, al is 't met onderscheiden vlucht, in dezelfde
banen, binnen hetzelfde rijk en terwijl nimmer een bruiloftszang of een geboortedicht
of een rouwklacht ontbreekt, terwijl de poëzie geheel hun leven vervult met gloed
en luister, is zij hun toch niet de openbaring van het eigen zieleleven in zijn
wonderbare spelingen.
Maar wat is stijl? - De vraag dringt zich op, nu wij de nieuwere tijden naderen.
Heeft het woord alleen een historischen zin; is stijl niets anders dan de som der
eigenaardigheden aan al de kunstwerken van een zeker tijdperk gemeen? - Of is het
anders en geeft het alleen de hoofdvormen aan, die een kunstwerk moet bezitten om
tot een zekere soort te behooren? - Dat alles is geweest, maar de tijden zijn veranderd.
De stijl is voor ons de kunstvorm, waarin het leven zich openbaart en even individueel
als dat leven zelf. De stijl is niet alleen de uitdrukking, niet alleen de vorm, maar ook
het
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gevoel, ook de gedachte. De wijze waarop iets gevoeld wordt, de weg waar langs
een begrip zich ontwikkelt, de samensmelting, de vereeniging van gevoel en idee,
dat alles behoort tot den stijl. Dat alles spiegelt zich af in het eigenaardig schakeeren
en groepeeren der woorden, aan het dooreen slingeren der zinwendingen - wij bepalen
ons tot de taal.
Het ligt voor de hand, dat in onze dagen de stijl meer persoonlijk worden moest.
De domeinen van hart en geest zijn breeder geworden en uitgebreider. De som der
dwalingen is grooter, de waarheid is meer en meer in 'tlicht getreden. De goudblokken
door onze vaderen uit de schachten opgedolven zijn tot munt gesmolten en geslagen.
Men dwaalt als men zegt dat de taal verloren gaat. De historische kritiek heeft wel
't een en ander verworpen, maar ook vele schatten gebracht. Wij beschikken over
meer vormen, over meer woorden. Daarbij hebben alle kunsten op de taal haar invloed
uitgeoefend en de beeldspraak, die met de taal doet zingen, schilderen, beelden, is
niet geheel en al beeldspraak meer. Maar bovenal heeft het persoonlijk leven door
den schok der groote gebeurtenissen een nieuwe kracht, een voller, maar tevens meer
in zich teruggetrokken rijkdom en macht ontvangen; de feiten onzer dagen zijn meer
bezielde begrippen, waarheden of dwalingen, hoe het zij, toch ideeën en dit alles
stelt meer ieder persoon op zijn eigen aansprakelijkheid. De eigen aansprakelijkheid
heeft echter ook een eigen uitdrukking.
Wanneer men sommige onzer letterkundige geschiedenishandboeken opent en zoo
eens vernemen wil welke plaats de heer Alberdingk Thijm in de nederlandsche
Letterwereld bekleedt, dan kan men al vermakelijke dingen aantreffen. Vooreerst
wordt men in kennis gesteld met de bijzonderheid dat deze heer streng-katholiek of
ultramontaan is. Zijn werkzaamheid heeft zich bewogen op zeer verscheiden gebied.
Hij is een leerling van Bilderdijk. Zijn schrijftrant eischt veel oplettendheid en wordt
van gezochtheid verdacht. Hij zondigt door het overmatig gebruik van vreemde of
onverstaanbare woorden. Ook toont hij soms voorliefde voor verouderde vormen.
Als de boeken nu zeer volledig zijn, dan kan men
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ook nog lezen hoe de heer Alberdingk Thijm zich soms verschool achter den naam
van Pauwels Foreestier. Pauwels Foreestier is gewoonlijk boertig, de heer Alberdingk
Thijm, de onverscholene, is nogal ernstig.
Daar staat de man. Op deze kenteekenen af zal het jonge Nederland hem overal
en ten allen tijde kunnen herkennen. Zijn werken kunnen naamloos verschijnen, hij
kan zich verschuilen achter zooveel Pauwels als hij maar wil, kenbaar is hij tot in
den donker toe.
In de letterkunde, onzer dagen bestaat geen enkele zoo geheel eigenaardige
verschijning als Alberdingk Thijm. Met onbetwijfelbare geestdrift en volkomen
oprechtheid noemt hij Bilderdijk zijn meester; kan men, zonder hem te kwetsen,
erkennen dat het moeielijk valt den leerling in hem te zien? Het is waar, de Bilderdijk
der vaderlandsche geschiedenis levert trekken van overeenkomst met zijn getrouwen
vereerder, een vereerder, die waarlijk den meester verheft in de oogen van hen, voor
wie deze meester èn minder aantrekkelijk èn minder bewonderingswaardig schijnt.
Daar moet een onloochenbare grootheid zijn in den man, die zulk een hoofd en zulk
een hart heeft kunnen vervullen met een geestdrift en een liefde tegen veel, tegen
alles bestand. Hoe het zij, het is Bilderdijk de historieschrijver, de vervolger, de
plaaggeest en de beul van Wagenaar, die de meeste punten van gelijkheid met den
heer Thijm aanbiedt. Bilderdijk met zijn vaste beginselen en zijn hartstochtelijke
gevoelens, met zijn onvattende wetenschap en zijn frissche opvatting, met zijn stalen
vertoogen en zijn inbrandende scheldwoorden, met zijn frissche uitvallen, zijn ruwe
terechtwijzingen, zijn rakende beeldspraak, zijn krasse teekeningen; Bilderdijk met
zijn vreeselijke waarheidsliefde en zijn tyranniek stelsel, Bilderdijk in zijn
onmiddelbaarheid en zijn volle, uitspattende natuur. Maar het zou een aardige,
verrassende teekening zijn indien men Bilderdijk den schoonheidswijsgeer, den
dichter-stijlist, stelde tegenover den aestheticus, den dichter der negentiende eeuw.
Het zou een teekening zijn, verrassend door de vele schakeeringen van toon, de
ongelijkheid in houding en voorkomen; of men ze voorstellen kon elkander de hand
reikend -
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over een exemplaar van Huijgens, op de tafel tusschen beiden liggend, heen? De
leerling zou nederiger houding willen aannemen, wij mogen ze hem niet leenen; al
is deze dichter geen pair met den zanger van den ‘Ondergang der eerste wereld’, hij
is toch meer dan zijn eigene, meer dan zijn schildknaap, hij is zich zelf.
Zich zelf, - zijn stijl zegt het, zijn stijl, de inhoud en de vorm van zijn werk.
Vergelijkingen en nevenstellingen voeren te ver; laat ons trachten den man zelf te
grijpen, vast te houden en te beschrijven.
Een echt kind zijner eeuw is hij, een volle negentiendeeeuwer, geen verzuchter
naar het verleden, geen droomer van de toekomst, maar levende het leven van zijn
dag, werkende het werk van zijn tijd. De geest der kritiek, in den hoogen, wijden zin
van het woord is ook in hem gevaren, aan een scherpe, onbarmhartige toetsing van
zich zelf dankt hij zijn onaantastbare vastheid, aan een koele beschouwing van het
heden zijn bewondering voor het verleden met groote, echte liefde voor zijn eigen
tijd gepaard. Onze eeuw geeft in haar beste vertegenwoordigers, van welke richting
ook, twee groote, sterk sprekende eigenaardigheden te zien: een vaag, min of meer
onbestemd verlangen naar iets anders en scherp afgesloten, zeer volstrékte beginselen,
Het laatste moge on kritiesch schijnen, maar het is juist het gevolg der kritiek; het
eerste schijnt in zonderlinge bijna belachelijke tegenspraak met het volgende. De
verklaring is deze: wij hebben de beginselen, maar in de verwarring, in de orde- en
karakterloosheid van het heden zien wij geen weg tot de verwerkelijking. Het middel
dat ons geven zal wat wij wenschen is ons onbekend, wij vermogen zelfs niet te
gissen hoe het zal zijn en de mannen met koele, klare beginselen, hard als staal en
helder als kristal, zijn tevens droomers, zittende op de bergen en zuchtende naar het
land der toekomst, dat daar schuilen moet achter den verren, diepen horizon.
De zwakken onder ons worden, twijfelaars, de kracht van hun oog verliezend in
het staren op een eeuwig vraagteeken; worden mismoedigen, stilstaande en weenende,
als de Joden op den Sabbath leunende met het hoofd tegen de muren van
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Jerusalem: het zwaard is van hun heup gegleden, de truweel ontviel hun hand. Maar
bij dezen man is het anders. Zijn beginselen, dat is zijn geloof; zijn verzuchting naar
de toekomst is een: ‘Credo, Spero’ - en hij werkt. Hulde aan die forsche, onverpoosde
werkzaamheid, een werkzaamheid ruw en onafgebroken als die van den daglooner,
maar altijd even keurig, even zorgvuldig, altijd verradende het hard gewonnen
meesterschap. Daar is geen haast, geen overspanning, geen gejaagdheid, geen koorts,
het oog ziet altijd juist, de hand is altijd vast, ieder stuk is meesterstuk.
Met zijn eeuw heeft hij de koppeling van vele tegenstrijdigheden gemeen. Door
de kracht van zijn karakter schijnen ze minder sprekend. Hij is een Ultramontaan de
la veille en in den zwartsten zin van het woord. Hij durft over brandstapels en
dergelijken in onze eeuw ongehoorde woorden te spreken en hij is te zeer man van
éen stole om ooit zich te hebben verkneuterd in de hoop op een gemengd en burgerlijk
huwelijk tusschen de Kerk en den valschen vooruitgang. Hij leeft in het volle
bewustzijn der levende éenheid, nu gekroond in den onfeilbaren Paus, hij gevoelt in
al haar volheid de alles omvattende maatschappelijkheid des geloofs, hij rust op het
gezach - vasthouden aan en staan in het gezach is de kracht van zijn gebeente, de
trots van zijn ziel. Maar hij is vrij, zeer vrij, waar de vrijheid maar kan heerschen;
hij vindt niet alleen in wisseling, maar ook in strijd van gedachten een element van
leven en in een soort van volstrekte liefde voor zijn waarheid ontgaat het hem soms
dat de vrede, niet van de waarheid, maar wel van ons een offertjen eischen mag.
Voor de zwakheden der menschen gevoelt hij een mannelijk medelijden en hij is
steeds bereid de eigene te erkennen, maar, nederig als hij is, spaart toch deze
geweldige polemist niets of niemand en het maatschappelijk medelijden, dat zich in
een eerbiedigen der ‘opportuniteit’ uitspreekt is bij hem niet te sterk ontwikkeld. Een
man van bijna wonderbare, van zeker zeer zeldzame veelzijdigheid, heeft hij toch
de hebbelijkheid om soms de zaken uit éen, éen zeer bepaald standpunt te bezien,
en al het andere gering te achten en als niets te beschouwen om het éene, dat niet
altijd het éenige is.
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Het zijn de gebreken van deugden. Zij vormen het, schaduwvlak, dat de mensch hier
op aarde ook onder de hoogste zon en in het volste licht met zich draagt. Maar hij
heeft ook tegenstrijdigheden, die niet met schaduwen gepaard gaan, hoedanigheden,
die elkaâr schijnen uit te sluiten en die hij toch zeer harmoniesch vereenigt. Deze
stoute, teedere, forsche en smeltende dichter is een scherp en scherpzinnig kritikus,
een zifter, die een boekje niet alleen ‘betuttelt’, maar de bladzijden bekrast met halen
en teekens. Zijn idealisme is van de reinste en hoogste soort, het is hem zoo zeer
eigen dat hij 't anderen leert en ons het bedorven kind der vinding, den in
goedhartigheid, gulheid, kookrecepten en romans even onuitputtelijken Dumas, den
ouden, als een verdoold idealist bewonderen doet. Frisscher en waarachtiger realist
dan hijzelf heeft echter zelden onze straten rondgewandeld; wat schoone beelden
heeft hij uit het volksleven opgegrepen en van wat een genot stralen en flikkeren die
kloeke, heldere oogen, hoe plooien zich die ernstige, gesloten lippen tot een gullen,
gulgauwen lach als de grappen los komen en de Mutterwitz ronddartelt in het
oorspronkelijkst kostuum dat de haastige moeder natuur kon schenken. Het lachen
klinkt van Buiksloot tot Heerengracht of Pijpenmarkt, het is onweêrstaanbaar,
meêsleepend, jeugdig en los; het dwingt Herakliet tranen af, den huilebalk doen de
lachspieren pijn.
Zijn onverpoosde werkzaamheid heeft hem met een uitgebreiden schat van kennis
toegerust. Het stellige van zijn karakter heeft hem er toe geleid, om voor alles een
stelligen, vasten bodem te zoeken; hij heeft veel gelezen, gesnuffeld, onderzocht en
doordacht. De massa van hetgeen hij weet is verbazingwekkend, maar het is geen
massa, het is niet onhandelbaar, het weegt niet zwaar, het drukt niet ter aarde. Zijn
wiekslag blijft even vrij. Want wat echte bewondering moet wekken dat is het
levendige, krachtige wat bij al deze dorre, droge wetenschap blijft bestaan; dat is de
vis ignea, die hem bezielt en al zijn weten, zijn werken doorstroomt. Ja, hij is waarlijk
dichter: maker en schepper; hij is geen verzamelaar, geen aaneenrijger; door het
harde graniet slaat de bliksem der geestdrift en schept het in lava om. Neem zijn
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‘Heilige Linie’, een boek, tot berstens toe vol met wat men ‘eruditie’ noemt. Met
Bollandistische taaiheid heeft hij alles ter stoffe betrekkelijk gelezen en nageplozen;
toch is het boek geen ‘compilatie’ en oneindig meer dan een boeiend geschreven
wetenschappelijke verhandeling. Het is een echt gedicht, in den besten zin van het
woord, een gedicht stralende van een grootsche gedachte, bezield en gedragen door
éene heerlijke idee.
Die vis ignea, laat ons voor een oogenblik de plutonische scheppingstheorie
huldigen, is de kracht waardoor hij de schoone reeks zijner scheppingen in het leven
riep. Is het niet wonderbaar, uit puyboecken en geboorteregisters heeft hij die
wemelende wereld doen oprijzen waarmeê zijn novellen en schetsen ons omringen;
de namen werden voor hem werkelijkheid, de dorre beenderen stonden op en werden
bekleed met spieren en vleesch en leefden in het volle leven. De mengeling is zeer
zeldzaam, de verbinding nog zeldzamer. Hij is even zeker van iederen datum in het
leven zijner personen als hij zeker schijnt van hunne gevoelens en gedachten. Hij
dwaalt niet op dat donker gebied van het zieleleven, zijn oog ziet er even scherp en
even juist.
Het is hier het oogenblik om, voor zoover mogelijk, de juiste plaats aan te duiden
die hem onder de dichters, de schoonheidscheppers behoort. Die plaats is misschien
met een enkel woord, een woordspeling te beteekenen: over 't geheel is hij niet
zoozeer schepper als wel herschepper. Daar is hier geen ontkenning van
oorspronkelijkheid, maar meer van onmiddelbaarheid. Het stellige in zijn natuur is
de oorzaak van dit verschijnsel, hij heeft min of meer de werkelijkheid, - een stukje
slechts, maar altijd iets - noodig om zijn schepping te kunnen vormen. De
werkelijkheid buiten hem is hem onontbeerlijk, indien hij in de volle kracht van zijn
scheppingsvermogen zal optreden. Daarom is hij het heerlijkst, het grootst waar hij
repristineert - het woord is te juist om het om te kleeden. Hij laat de dodden weder
leven, hij brengt het verleden weêr in het licht. Voeg daarbij dat hij een meester is
in het schetsen van verdwenen gewoonten, van uiterlijke vormen sints lang vergaan,
een meester, die het trompe
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l'oeil weet te verheffen tot een waarachtig kunstwerk. Hij is altijd een weinig meer
schilder dan zielkundige. Verg van hem niet dat hij u gestalten scheppe uit zijn eigen
ziele, menschen genomen uit zijn vleesch en bloed. Tot deze onsterfelijken behoort
hij niet; hij staat veel nader bij Prosper Merimée dan bij Victor Hugo en het is aardig
op te merken hoe de jongeling, die met Gautier heeft gedroomd en gedweept, die als
man den man uit het oog heeft verloren, toch in de kleinere gedichten van zijn latere
periode nog een nauwe verwantschap verraadt met den juwelier der ‘Emaux et
Camées’. Het is niet te ontkennen, zijn Vondel, zijn Stalpaert, zijn oom Braamcamp
hebben meer vleesch en voller bloed, maar dan ook meer leven dan zijn Ewouts en
zijn Josinaas, de lichamen dezer idealen - of wil men, ideeën? - zijn te ijl. Het is zelfs
voor de schoonheid en de heiligheid hier op aarde zeer dienstig alle organen le bezitten
en alle organen goed.
Het stellige, vaste in hem staat de onmiddelbaarheid zijner poëzie in den weg. Het
ontbreekt hem waarlijk niet aan geestdrift, maar de geestvervoering is hem over 't
geheel vreemd en ‘the fine frenzy’, de schoone waanzin, beslaat geen groote plaats
in zijn zieleleven. Het geeft echter weer een zonderlinge tegenstrijdigheid dit stellige,
vaste in hem gepaard te zien met een hooge mate van onafhankelijkheid, die hem
bijna tot een éenling maakt. Beiden zijn de uitkomst van een eigenaardigheid zijner
ontwikkeling: hij is autodidakt. De autodidakt heeft weinig uit de hand van anderen
ontvangen, hij heeft alles zelf moeten veroveren en winnen; is het wonder zoo hij
vasthoudt aan hetgeen hij aldus verwierf, dat de leerling, die geen anderen meester
had dan zich zelven, ook soms bij zijn meester zweert? Hij heeft minder geleerd te
volgen dan te gaan, vandaar die onafhankelijkheid van beweging, die soort van
frieschen zin, van vrije mannelijkheid die hem bezielt. Autodidakten zijn of groot
of zij zijn niets - hij is waarlijk groot, zijn kracht was bestand ook tegen de eigen
kracht. Toch ontsnapt hij niet aan de wet van het eindige, de onvolmaaktheid is ook
een deel van zijn samenstel.
Het heeft wel soms bevreemding gewekt en het mag bevreemding wekken dat
deze man, die door zijn geloofsgenooten
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moeielijk hoog genoeg kan worden gewaardeerd, die in de openbaring van hun
levenskracht tegenover de anderen zoo groot een deel heeft, en wel aanspraak kan
maken op het grootste, dat deze man niet door hen als de veldheer, de aanvoerder
wordt erkend en gehuldigd. Op het gebied der kunst gaf hij zeker den eersten en
krachtigsten stoot, tot de ontwikkeling ook van het eigen leven onder hen, heeft hij
onnoemelijk bijgedragen, al behoort aan Broere de lof van het katholieke bewustzijn
te hebben geschapen - zijn ideeën zijn de kern van ons ideeënleven, - al heeft de
gezaligde, die langer dan het vierde eener eeuw het katholieke dagblad der hoofdstad
bestierde, ons in het staatkundig leven, naar zijne leuze ‘Nec Timide, Nec Temere’
kracht en voorzichtigheid geleerd. Hoe het zij, niet in te luttele verdiensten is het te
zoeken dat Alberdingk Thijm, de geboren heervoerder, niet als de veldheer wordt
geroemd. Ligt het misschien hierin dat hij zelf er wel wat zeer prijs op stelt een
franc-tireur te heeten? Maar franc-tireur of veldheer, moed, beleid en trouw, kracht
en geestdrift, zoeken en kunnen, kennis en genie verdienen altijd en overal dezelfde
onbewimpelde hulde en dezelfde onbekrompen vereering. Wie daarin te kort schiet,
doet zich zelf te kort.
En dit alles behoort dan tot de eigenaardigheden van zijn stijl en wil als een
beschrijving daarvan worden gelezen? Laat ons bekennen, dat het woord minstens
zeer rekbaar geworden is. Maar het wordt eindelijk wel noodig ook het werktuig,
het instrument van dezen meester te bezien.
Even, rijk en veelzijdig als zijn natuur is ook zijn taal, even eigenaardig, even
mannelijk, even vol van karakter. Zijn stijl, het woord wordt nu genomen in den
ouden zin, bezit een in zijn onuitputtelijkheid verrassenden rijkdom van middelen.
Hij beschikt over een taalkennis door strenge historie-studie en ijverige beoefening
en onvermoeide bespieding van het leven verworven; een kennis die hem gemeenzaam
maakt met alle vormen, wendingen, bewegingen van dat leven in het leven, het woord,
de taal. Hij heeft zijn eigen spelling en geen der velen, die dit opzichtelijk
(echt-Hollandsch!) of wat belachelijk of wat brutaal (hoogste uit-
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drukking van het echt-Hollandsche!) vonden heeft zich misschien de moeite gegeven
maar even op to merken hoe vast en logiesch het stelsel is, waarop deze spelling
berust en aan welk een omvattend onderzoek dat stelsel zijn bestaan te danken heeft.
Kenbaarder echter dan hij door zijn spelling mocht heeten is hij door de
eigenaardigheid van zijn zinbouw, die èn harmoniesch is èn krachtig èn sierlijk èn
streng, maar toch nog iets anders. Misschien is sprekend het beste woord voor dezen
hem geheel eigen trek. Sprekend - dat is treffend, het wekt de oplettendheid op en
het houdt zo bezig, het vergt de aandacht zonder zich op te dringen, het springt in
het oog, maar niet op stootende wijze. Dat sprekende geeft aan zijn zinbouw iets
hoekigs, iets scherps, maar het is een hoekigheid als die der gothieke kunst, het
spreekt van rijkdom met groote zelfbeheersching, van krackt met even krachtige orde
gepaard. Daar ligt in zijn schrijftrant iets van Hooft, nog meer van Vondel en toch
is hij geheel eigenaardig en herinnert soms evenzeer aan Pascal of Molière. Met den
laatsten dier vreemdelingen heeft hij gemeen de gelukkige woorden, die in éen woord
de zwakheid teekenen, met den eersten de kracht om een volle gedachte in éen greep
te besluiten. Ook hij heeft woorden, die zich in het geheugen vastzetten, uitdrukkingen,
die op het juiste oogenblik u komon verrassen door hun wondere juistheid. Hij is een
meester der Nederlandsche taal; hij kent haar in al hare geheimen en heeft haar lief
om haar zelve; maar tevens bezit hij een uitgebreide kennis van uitheemsche talen,
die zich ook hier en daar laat gelden. Of zijn stijl dan niet zuiver Hollandsch is? De
vraag is te dwaas, is te schoolmeesterachtig; alsof het niet mogelijk was aan een
vreemde taal een wending te ontleenen, die toch geheel Nederlandsch bleek?
Zijn bewonderaars maakt hij in zeker opzicht rampzalig; hij stoot alle navolging
af. Men vindt hier of daar soms een zinsnede, die de beminnelijke naïviteit heeft,
zich als van Thijmiaanschen oorsprong te doen gelden; lief kindeken leg die vreemde
kleêren af! Het is er meê als met anderen, die Potgieter tot model nemen; bij den
hemel, mijne vrienden, het zit hem niet in dat dooreenslingeren van vraag en stel-
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ling, dat verplaatsen van een verbindend of wijzigend woordeken; het zit hem in den
geest, in het vernuft, in de kracht, in de soort van onbewuste, maar toch coquette
gratie dezen beiden autodidakten gemeen.
Het behoeft niet gezegd te worden hoe rijk deze taal is en tot welk veelzijdig
gebruik zij zich leent. Wie den omvang zijner werkzaamheid kent en daarbij weet
hoe hij op ieder gebied den eigen en eigenaardigen toon wist aan te slaan, kent ook
den stijlmeester, die altijd den waren vorm wist te vinden en te beheerschen. De
gemakkelijkheid waarmede dit alles geschiedt, de ongedwongenheid bij alle vastheid,
de losheid bij alle degelijkheid - dit alles is bij hem, wonderbaar als het bij anderen
schijnen mocht, natuurlijk en verwacht. Met hetzelfde gemak waarmede hij den naam
der bruid in de beukenschors snijdt, griffelt hij het vonnis der historie in het staal of
doet het licht en bruin dartelen over het kopervlak; hij giet zijn beelden in brons of
boetseert ze in was en dezelfde hand, die Rembrandtsche kleurlagen op en naast
elkaâr weet te werpen, polijst den goudgrond en penceelt de miniatuurtjens op het
perkament van het getijdenboek.
Zijn stijl is in ieder opzicht geheel zich zelf en denkt nooit aan zich zelve. Ziehier
de laatste trek; het is het beste woord ook voor zijn karakter. Deze schets, waarin
niet genoeg over hem, te weinig van hem wordt gegeven, kan niet beter besloten
worden dan met een bladzij uit zijn werk. Het is een der schoonste bladzijden die de
Nederlandsche letterkunde heeft aan te wijzen; een in ieder opzicht onwaardeerbare
bladzijde, die nog lang ons allen met fierheid op onze taal en onze mannen zal
vervullen. Lees dit portret van Joost van den Vondel:
„Geef mij nog éene geduldproeve, Lezer, en sta mij toe u in weinige, maar moog het
zijn ware en krachtige penceeltoetsen, eene andere van de honderd facetten der
grootsche figuur op doek te brengen, die Joost van den Vondel heet.
‘Ten opzichte van hem bestaat eene dwaling, van den aard als die ik betreklijk
Tesselschade heb aangegeven. Von-
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del was niet in de eerste plaats een letterkundige: zelfs niet in de eerste plaats een
dichter: hij was, vóor alles, een krachtig, edel georganizeerd mensch: naar de ziel en
naar het lichaam. De opening van zijn graf heeft onlangs omtrent het laatste
welsprekender getuigenis afgelegd dan blijken kan uit 25 portretten. Hij had het
vernuft, het gevoel, de verbeelding, de geestdrift van een dichter; hij had de
geleerdheid van een ijverigen navorscher; de ondervinding en kennis van iemant,
die nog andere en betere verschijnselen dan boeken ondervraagt: maar Vondel was,
voor alles, een charakter, en een edel charakter: bij hem geen geldgierigheid, bij hem
geen ijdelheid, geen dubbelhartigheid, geen baatzucht; bij hem geen affektatie,
pedanterie, noch andere form van behaagzucht; groote prikkelbaarheid, maar geen
platte naijver, geen gehechtheid aan eigen meeningen, om dat het de xijnen waren.
Bij hem moed en getrouwheid, heerschappij over zijn zinnen, dankbaarheid voor
ontvangen weldaden, zucht om ieder het zijne te geven, veel goedhartigheid, en
daarbij: die wondervolle, ontzettende hartstocht voor het schoone en grootsche.’
Het behoort gezegd te worden dat tusschen dezen schilder en dit model een nauwer
betrekking moet bestaan, dan zelfs de nauwste bloedverwantschap kan geven.
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J.A. Alberdingk Thijm.
‘'t Was - toen men schreef het vijfde jaar, sinds de Eerste Bonaparte
Geketend op zijn rotsklip stond, met bloedend heerschersharte;
Augustus' zon brak dertienmaal door d'Amsterdamschen nevel;
“'t Gecroonde Wesep” - droeg weleer de huizinge in haar gevel.
Daar stond eens menig appelboom, “verberrent van den luyden,”
Toen Gijsbrechts volk, om spilletrouw, geslagen werd “tot Muyden”;
Rechts rees de korenmeterssluis, waar plompe Staatsche klanten,
Als waar' 't het Amsterdamsch Stadhuis, hun zegeteeken plantten;
Aan de overzij - en 't won al vroeg zijn hart voor Koning Caerle De groote steenen Paladijn, der mannen eêlste paerle.
Hij was zijn moeders oudste kind, en kuiperbaarse en hamer
Klonk, rustig, lustig, op de maat tot in haar stille kamer.
Al vroeg heeft hij de tol betaald aan Amstels koortsbezoeking,
En, Mistress Sames! Your spelling-school bracht luttel lijfsverkloeking.
Uw “kweekschool”, Nut van 't Algemeen! heeft toen hem opgenomen;
Maar't was of hem het Nutsche bloed door de adren niet wou stroomen;
Al steeft ge uw deeg met algebra, uw spijs woû niet beklijven,
Al liet ge 'm zelfs zijn themata naar lust in dichtmaat schrijven.
Toen heeft hij, zoetjens, zoetjens aan, bij feestgelegenheden,
Zooals het hem werd voorgedaan, zijn veer al eens versneden.
't Geheim van 't schoon heeft Harmen Klijn hem vriendlijk voorgefluisterd,
De vaersleer had hij Withuijs' mond aandachtig afgeluisterd.
'k Beken alweêr - 't gaf weinig eer aan deze heusche vrinden;
Hij hield zich enkel aan hun leer - “'t bij Bilderdijk te vinden.”
Hij zocht in 't land van Teisterbant en ... nog wat verder henen...
En werd de “Ultramontaansche klant”, begroet met slijk en steenen.
En nu - zoo menig, menig blad heeft hij al volgeschreven En vraagt (doch niet om kei of klad): - waar 't beter thuisgebleven? -’
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‘Neen’ antwoordt op dit oogenblik het geheele Nederland.
Het is niet om dit antwoord - een bloempje, dat men langs alle wegen kan plukken
- dat ik de verzen door van Vloten in zijn Bloemlexing medegedeeld, heb
overgeschreven. Ook niet om hun fraaien bouw, hun gemakkelijken gang, hun rappe
beweging, hun sprekende eigenaardigheid bij alle gemeenzaamheid te doen
bewonderen.
Het schijnt mij, dat in deze berijmde levensschets een niet onaardig beeld van
Alberdingk Thijm door Alberdingk Thijm wordt gegeven. Een onvolledig beeld, zeker.
Zelfs aan de zelfkennis en de waarheidsliefde stelt niet de nederigheid, maar de goede
smaak zekere grenzen. De onvolledigheid maakt echter het portretje des te aardiger;
zij bewijst het ver zijn van alle bedoeling. In een vroolijk, onbezorgd oogenblik, met
een brief van Dr. Johannes, die een pen voerde als een ploertendooder en toch een
hartelijk man was, voor zich, heeft Thijm-Foreestier deze regels op het papier
geworpen, zonder te weten wat het worden zou, maar toch achter zijn brilleglazen,
bij het overlezen van het handschrift, lachende: ‘Onaardig is het juist niet!’
Waarlijk niet.
Uit dit, ‘aangenaam berijmd relaas’ treedt de levende gestalte met ietwat schalke
beweging te voorschijn, Ziehier den geweldigen Ultramontaan, die op brandstapels
belust, van de herleving der Inquisitie zijn levensdroom heeft gemaakt; het hoofd
van alle Jesuieten met of zonder mom. Een echt Amsterdamsch kind, een telg der
oude burgerij, zijn Amsterdam in het harte dragend. Van al het alledaagsche warsch,
belust op fraaie dingen, niet zonder gevoel voor wat mystiek en symboliek. Het leven
ook in het verledene naspeurende met groote liefde voor kleine, kleurende of
teekenende bijzonderheden. Vol geestdrift voor eigen taal en eigen zeden, maar het
niet versmadend de tinten wat te verlichten of de toonen wat te verzwaren door een
uitheemsch toetsje, 't liefst - al kon het hier niet blijken - op Franschen bodem gezocht.
Geen Nutsman. Allerminst geneigd om mede te spijzen aan den disch der liefelijke
algemeenheden. Vol verdraag-
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zaamheid in den strijd. Maar in den strijd. De strijd is niet alleen het leven, maar ook
het levensgeluk. De strijd is schoon, de strijd is edel.
Geen Algebra! Deze exacte wetenschappen, deze wetenschappen zonder vleugels
hebben voor den dichter niet de minste bekoorlijkheid. Er is in haar beweging geen
golving, geen maatslag, geen vlucht; toch! als algebra en wis-en meetkunde straks
den hechten grondslag gaan vormen der schoone kunst, als de wetten Kathedralen
scheppen, als Erwin von Steinbach cirkel en driehoek en vierkant bezielt en
verheerlijkt, dan ontwaakt de dichter:
‘Stijg op, verheven geest van 't Lied!’

Ongekunsteld openbaart zich hier een der gedachten, die den man niet alleen geheel
vervulden, maar die als den geheelen man maakten: de kunst bloeit uit den wortel
van het leven; eigenlijk is de kunst, de poëzie, het leven-zelf. Zijn kunst, die zijn
leven zal wezen in den volsten zin, ving aan met berijmde themata en met
gelegenheidsversjes. Al spelende, meent gij, - indien gij spelen slechts niet voor
beuzelarij wilt houden. Spelen heeft een verheven beteekenis. ‘Als de orkestmuziek
van Palestrina en Beethoven wordt uitgevoerd dan geschiedt dit door spelen. De
diepzinnige schaakstrijd draagt den naam van spel, in dichterlijke voorstelling spelen
de Engelen voor Gods aanschijn op hunne harpen; in het boek der spreuken speelde
het eeuwig Woord voor des Vaders aanschijn, bij het scheppingswerk, en in de dagen
der lieve lente speelt Gods zonneschijn door het gebladerte om leven te wekken tot
in het diepste der moederaarde.’ Dit spel is ernstig werk, geen uitspanning; uitspannen
doet de kunst niet, uitspannen doet de slaap, de tuinbank, het buurpraatje misschien.
Ernst dus, maar geen droefgeestige ernst; vroolijkheid, levenlust. De boekhandel van
Langenhuijxen, in later jaren Thijms firma, droeg den naam: ‘in den berg Thabor’;
dat was voor den dichter een leg. ‘De glans, die op Thabor blonk en de blijmoedigheid
van den Apostel, die er tenten wilde oprichten’ herinnerden hem steeds aan den plicht
om vroolijk te zijn bij allen ernst.
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Dit alles valt buiten de grens van het ‘berijmd relaas’; - ik waag geen tegenspraak.
Toch doemt het er alles uit op, de schijnbaar eenvoudige verzen openen allerlei
gezichten voor de fantasie en doen allerlei hokjes in het geheugen open vliegen. Een
man, die een vers maakt, een lettervriend met wat gemakkelijkheid en wat geluk in
het ‘vaerzen’, schrijft zulke regels niet. In al hun eenvoud, zonder eenige schade
voor hun natuurlijkheid, zijn zij ongewoon. Timmerman en kuiper gebruiken beiden
hout, maar beiden bewerken het op verschillende wijze. Ook met kuipersbaarse en
hamer maakt men tonnen en kuipen van allerlei slag. Alles hangt af van de hand en
het hoofd. De gedachten, die door het hoofd - en door het hart - van Alberdingk Thijm
gingen, verschenen voor de wereld in een eigen vorm, in een gestalte, die altijd den
vader verried. In wat kleed ook gestoken, onder wat oud of nieuw gewaad ook
verscholen, kenbaar waren zij altijd. Zij hadden een adel, een sierlijkheid, een
hoogheid, een lichten glans in de oogen en om het voorhoofd; zij toonden een kracht,
die zonder uit te dagen toch het bloed van anderen sneller deed gaan; zij sleepten
mede door haar fierheid, die nooit vroeg, altijd gaf en zelfs eere scheen te geven,
waar zij hulde ontving. Uit de pen van Alberdingk kwamen de woorden als in een
andere gedaante; het was als hadden zij iets meer ontvangen; een frisscher klank,
een voller toon; als was het gewone, het gebruikte, het dagelijksche verdwenen. Zijn
zinbouw had haar eigen maat en zijn redevorm baande en sloeg zichzelve den weg.
Al het gekunstelde, het gezochte, het geknutselde aan verouderde of vreemde woorden
als onafscheidelijk verbonden, was dezen stijl vreemd; deze opschik verried Noch
pronkzucht, noch armoede. Oorspronkelijkheid was er altijd, een oorspronkelijkheid
van goeden huize. Of hij Pauwels Foreestier schiep, of hij voor Tesselschade
vertaalde, of hij Vondel nadichtte, of hij de pen opnam voor Pieter Pijpers, of hij het
dagboek van Jan Sinkel neêrschreef, ja, of hij in de bruiloft van Kloris en Roosje
Thomasvaêr en Pieternel liet optreden, er komt altijd een toon, een klank, een
schakeering, een trilling, die van niemand anders komen kan dan van

H.J.A.M. Schaepman, Menschen en boeken: verspreide opstellen. Deel 1

68
Alberdingk Thijm. Scheppend herschepper als hij was, breed en fijn vertolker van
de werkelijkheid, iets moest hij aan zich zelven ontleenen ; het kleine altijd
veredelend, het groote nooit verkleinend. In de ‘Bedevaart naar Agrippine’ verdicht
hij een gedicht van Vondel:
‘Zoo kom ick dan aan d'avont van mijn leven,
En eer mijn Zon voor goed in 't Westen daelt,
Om Keulens Kaey verschuldigde eer te geven,
Van d'Aemstel nae den Rhijn gedwaelt.’

de verzen volgen elkander op in Vondeliaanschen gang, vrij, ongedwongen, met een
vroolijke kracht, een hooge teederheid; maar als de twee rozen aan het slot optreden,
als ‘Mayken’ en ‘Saerken’ aan Grootvaêrs bedsteêe staan:
‘Gewis, zy zijn als roode en witte rozen,
Maar uytgebot op d'onden Vondels stam!
Mocht ick begaen - daer wiert niet lang gekozen:
'k Nam beyden meê naer Amsterdam.’

dan zegeviert het vermetelst pogen, dan weet men met wien men te doen heeft en
men denkt toch aan Vondel en niet aan een namaaksel. De kunstvaardigheid is
mateloos, maar de hooge kunst doet haar vergeten. De knapheid is stout, de
wetenschap verbazingwekkend, maar de groote oorspronkelijkheid omgeeft beiden
met een gloed en een gloor, als het spel van den eersten Vondel omstraalt.
De geheele Alberdingk Thijm is in het door van Vloten meegedeelde vers niet te
vinden, mijn uitwijdingen bewijzen het. Maar van de dingen, die hem het liefst waren
heeft hij er toch in gewaagd; zijn groote vrienden noemt hij: Charlemagne en
Bilderdijk.
Beiden waren hem evenzeer lief. Ieder weet nu op wat kunstrijke wijze hij hun
naam en heugenis in het Voorgeborchte heeft vereenigd. In keizer Karel en in
Bilderdijk bewonderde hij die volle mannelijkheid, dat geheel zichzelfzijn, dat zich
openbaart in het drukken van een eigen stempel op geheel een tijd, in het scheppen
van nieuwe gezichts-
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einders, in het banen van nieuwe wegen. De poezie, die al de daden van Charlemagne
uitstralen, die zijn eenvoudigste Capitularia maken tot levende heldendichten,
diezelfde poezie vond hij terug in Bilderdijks verzen, ook in Bilderdijks leven. Karel
de Groote vertgenwoordigde voor zijn oog de middeneeuwen, in al haar rijkdom en
haar verscheidenheid, al haar frissche zeden en ongedwongen kracht, al haar geloof
en al haar vrijheid, al haar geestdrift en al haar volharding. Het was niet de minste
titel, dien Bilderdijk op zijn nageboren zoon kon doen gelden, dat ook hij de
middeneeuwen had lief gehad en vereerd in dagen, toen de middeneeuwsche duisternis
aan alle verlichten onder den vollen glans der Redezon de nachtmerrie bezorgde.
Wat Koning Caerle en Bilderdijk aan hem boven alles dierbaar maakte was deze trek
aan beiden gemeen: zij waren mannen van geloof en gezag. Het gezag was voor
Alberdingk Thijm de kern van het leven; de spil der wereld. Hij sprak van het
republikeinsche bloed in zijn aderen; hij roemde er op. Indien hij zich een ideale
republiek gedroomd heeft, dan was het toch een republiek met een sterk persoonlijk
gezag. Hoveling was hij niet, hoe hoffelijk ook van aard en vorm, vorstenvleier
evenmin. Hoezeer ook geneigd om voor de legitimiteit in de bres te springen en met
geheven zwaard door de bres op de aanvallers los te gaan, het was de persoonlijke
kracht, die voor hem het gezag adelde en zalfde. Aan iederen erfelijken vorst van
wat gehalte ook de eerbiedige onderwerping; de geestdrift der trouw, de bezieling
der gehoorzaamheid voor hen, die aan het vorstelijke in den naam het koninklijke
paren in de ziel.
Het strijdbare en het strijdlustige had hij noch van Charlemagne te leeren, noch
van Bilderdijk over te nemen. Het zat hem in het bloed. Pauwels Forestier mocht er
om lachen, het was den burgelijken Pauwels evenzeer eigen als den ridderlijken
Thijm. Het was voor beiden lust en leven.
Ook dit strijdvaardige en strijdlustige was van eigen soort. Het had niets van twist
zoeken, maar het wachtte niet altijd de uitdaging af. Zoo spoedig men zekere zaken
aanroerde, vloog de degen uit de scheede, de pen over het papier. Alber-

H.J.A.M. Schaepman, Menschen en boeken: verspreide opstellen. Deel 1

70
dingk Thijm achtte ‘dat hem een stelstel ter vertegenwoordiging was toevertrouwd
geworden’ en in het bewustzijn van die roeping was het hem heilige plicht altijd
strijdvaardig te zijn. De strijd gold altijd beginselen, altijd zaken; was de strijd eenmaal
begonnen, dan mochten de daarin betrokken personen zien hoe zij zich redden. Van
schuil gaan, van wijken was voor hen geen spraak meer. Van zich dekken even
weinig. Beproefden zij het stand te houden in plechtigen ernst, een zwerm van
vluggevederde en scherpgepuntegeestigheden maakte het staan op de hoogte
onmogelijk. Beproefden zij buitelingen en grimassen, het zwaarde blik semde uit de
hoogte met vervaarlijk geweld.
Zijn strijden was kunst, echte kunst en de kunstenaar vermaakte zich in zijn strijd.
Hij was altijd zeker van zijn zaak en kon dus bij allen ernst zeer vroolijk, opgewekt
luimig zijn. De geslagenen noemden dat, ten onrechte, onbarmhartig; anderen wilden
soms meenen, dat er minder nederigheid uit sprak. Dit laatste is een moeielijke vraag:
wat is de nederigheid van een geharnast strijder? Iedere staat heeft zijn deugden en
de nederigheid van Sint Michael zal wel niet te vergelijken zijn bij
‘.... een boschviooltjen
Weggedoken in het mos.’

Toen Alberdingk Thijm bij het borstbeeld van Bilderdijk zijn beroemde verzen schreef,
heeft de iets meer dan twintigjarige dichter niet zich zelven in een spiegel bekeken.
Hij heeft zeker niet gedacht, dat men, zonder zich de moeite te geven van een
vergelijking op te zetten, zooveel trekken van verwantschap tusschen Bilderdijk en
hem ontdekken zou. Heeft hij het gehoopt, gedroomd? Zeker is het, dat hij er nooit
naar streefde een tweede uitgave van Bilderdijk te worden.
Toch zijn de trekken van verwantschap velen. Wat bij Bilderdijk het meeste treft,
is de groote, de onbedwongen, de onbedwingbare levendigheid; Deze strompelaar
naar het graf, deze levensmoede grijsaard, die alleen avondschemering rondom zich
ziet en de omfloerste trom hoort brommen,
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heeft oog en oor voor iedere verschijning, voor ieder geluid. Zijn belangstelling in
alles is even onbluschbaar als zijn toorn tegen wat hem mishaagt. Hij leeft in heden
en verleden tegelijk; niets is een zoo sprekend bewijs van levenskracht, als de drift
waarmêe Bilderdijk in zijn vaderlandsche geschiedenis allen te lijf gaat, die anders
deden dan hij recht achtte; het zijn persoonlijke veeten. Is het met Alberdingk anders?
Tot zijn laatsten dag heeft hij, met meer vroolijkheid, gestaan in het volle leven. Op
den Drost van Muiden heeft hij getoornd, als op een, die in het krijt tegenover hem
stond; en het is zonder niet meer uit te maken wie van de twee, de Ridder Huyghens
of Dr. Th. Jorissen, hem het minst verkieslijk schijnt.
Een andere trek treft mij op dit oogenblik dieper.
Het is niet de afkeer van schoolgezag, aan meester en leerling gemeen. Het gevoel
was bij beiden ook zeer verschillend. Bilderdijk verwierp het schoolgezag omdat hij
de scholen had leeren kennen en haar mufheid en sufheid hem verdroot. Bij Alberdingk
was het anders. Hij had geen scholen doorloopen, hij had van zichzelven en van het
leven geleerd en zag in het leven de groote school. Zoo bewaarde bij zijne frischheid
en oorspronkelijkheid, maar dierf toch een kracht. Zonder scholen is men spoedig
geneigd oude waarheid voor nieuwe vonden te houden, en trots alle voortreffelijke
beginselen soms de juiste onderscheidingen te vergeten.
Neen, een aandoenlijke gelijkheid ligt hier.
Onder de fraaie versregels, die het reeds genoemde gedicht vullen is er een, die
het geheugen dadelijk verovert. Als de jonge dichter gewaagt van 's meeslers
‘grootheid gehuwd aan faalbaarheid,’ dan gaat hij voort;
‘Ik wenschte in U geen leeuw beroofd van tand en klaauw.’

Het schijnt mij toe, dat sommige nabloeiende vereerders van Alberdingk Thijm niet
begrijpen, dat ook hijzelf allerminst wenschen zou voor zulk een ontleeuwden leeuw
te worden gehouden. Bedrieg ik mij, of is men hier en daar bezig den
‘Ultramontaanschen klant’ tot een ‘lief mensch’ om te kleeden? Voor de waarlijk
goedhartige bedoelingen, waar-
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mede dit geschiedt is het gelukkig, dat de meester zelve er geen woord over uiten
kan, al zou bij misschien het naberouw over het te laat komen met waardeering en
vereering, - want ook dat schuilt hierin - met een glimlach hebben beklaagd.
Laat ons den leeuw eens kloek onder de oogen zien. Hij was geen knorrepot als
Bilderdijk, maar hij heeft bittere oogenblikken gekend en bittere woorden zijn niet
achterwege gebleven. Hij had geen stroefheid over zich, maar hooghartig was hij en
hij droeg het hoofd recht en hoog, Hij zou geen onridderlijke daad in den strijd hebben
gepleegd, maar het lustte hem wel eens zijn tegenstanders aan een herschepping te
onderwerpen, waarbij niet de pees alleen bij Achilles wondbaar bleef. Persoonlijke
felheid was hem vreemd, maar jonge vrienden mochten voorzichtig zijn ook met de
bescheidenste en rechtmatigste tegenspraak.
In een wereld, waarin de meesten het met de deugden hunner gebreken moeten
stellen, zijn deze luttele gebreken naast zoo hooge deugden van te geringe beteekenis.
Zij behooren tot de imponderabilia; geen menschenhand kan voor deze de weegschaal
houden. Over ieder leven vallen schaduwen; maar wat grillige schaduwen hier ook
mogen spelen, geen vlek ligt op het leven van Alberdingk Thijm.
Noch Bilderdijk, noch hij hebben ooit vermoed hoe vele medestrijders hen
omgaven. Het lag aan de eigenaardigheid van hun blik. Zij zagen steeds naar boven,
ook al meenden zij rondom zich te zien. Zij klaagden over hun verlatenheid, - op
zeer verschillende wijze! - zij bevroedden niet hoe hoog zij stonden. Alberdingk
Thijm geloofde niet in de kracht van het isolement; het eigenaardig genot van het
isolement op de hoogten heeft hij toch niet geheel versmaad:
‘Ik wenschte in U geen leeuw, beroofd van tand en klaauw.’

Bilderdijk was voor hem de meester, maar Bilderdijk is niet zijn eenige meester
geweest. Ik denk hier niet aan de vele vaderlandsche en vreemde zangers, die soms
meer zijn gezellen dan zijn liedslieden waren. Het zou niet onaardig zijn Alberdingk
Thijm eens naast sommigen van deze mededichters
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te plaatsen. In het niet aardig, dat hij in zijn jonge jaren met den romantischen
Theophile Gautier arm in arm ging, waar deze op open wegen bleef; dat hij uit de
Comédie de la mort, uit Melancolia sommigen van zijn fraaiste verzen schiep? En
is het niet treffend, dat hij, in hooge reinheid, de vormvereering van le bon Théo op
later leeftijd deelde en op zijne wijze met dezen medezong:
‘... l'art robuste
A seul l'éternité!’ - ?

Bilderdijk was de meester, Vondel was de vader. De laatste vijf en twintig jaren van
Thijms's leven stralen en gloeien van eerbied en liefde voor Vondel. De oude Joost
is de held van zijn schoonste verhalen en voor geen zijner geestesscheppingen heeft
hij zooveel teedere zorg gekoesterd als voor ‘'s lands grootsten en oudsten poëeet’.
Daar is geen bladzij in het leven van den dichter, die hij niet tot een levend tafereel
heeft bezield. Hij heeft met Vondel gejuicht, getreurd, gearbeid, gerust, gebeden,
geleden; hij heeft met Vondel als te samen geleefd. Vondel was zijn zwaard en zijn
schild, zijn eere en zijn kroon.
De schoonste verzen uit zijn jongsten tijd heeft Alberdingk Thijm aan Vondel
gewijd. Ik bedoel ‘de Opdracht van den Volks-Almanak voor Nederlandsche
katholieken, bij de 25e verschijning van den bundel’. Zij geven denzelfden indruk
van souvereinen, plechtigen eenvoud als de zilveren bazuinstooten uit den hoogen
koepel van Sint Pieter:
Aan U, mijn held, die uit de hoogste sfeeren,
Waar onbedekt Gods eeuw'ge Waarheid straalt,
‘Gemeenschap’ houdt met wie op aard verkeeren
En uit uw moedig voorbeeld leeren
Hoe dat men strijdt en zegepraalt, Aan U, wiens hoofd, dat op mijn hand kwam rusten,
Voor de afgôon eener menigte nooit boog,
Wiens boezemgloed geen tachtig jaren bluschten,
Wiens geest langs alle waereldkusten
En helle- en hemeltransen vloog, -
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Die diep doorzaagt, wat de ondergang zou wezen,
Van Adams kroost, voor Paradijsles doof,
Die hen in 't beeld van Lucifer deed lezen,
Wát stond te hopen, wát te vreezen,
Bij Oodmoeds dienst en Ongeloof, Aan U dit werk, met jeugdig vuur begonnen,
Aan U mijn strijd in Christus' dienst gestreên,
Aan U de buit, - werd hier wat buits gewonnen 't Saluutschot onzer krijgskanonnen,
De kransen onzer eertropeên!
....................
....................

De groote eigenaardigheid, de sprekende gave van Alberdingk Thijm was deze, dat
hij in alles een man van karakter was. Het woord is te dikwerf gebezigd, dan dat het
hier eenige nadere verklaring behoeven zou. Ieder weet hoe waar het is en hoe juist,
en hierin ligt dan ook zijn kracht en zijn beteekenis.
Het karakter openbaart zich ook in het berijmd relaas. Die soort van rustige
onbezorgdheid om zichzelven, dat zich ontrefbaar gevoelen, dat ongevoelig zijn voor
‘kei en klad’ is een der scherpste trekken. Gewone menschen vragen zich, ook zonder
het te weten, telkens af: hoe ga ik; hoe sta ik? - de groote karakters staan en gaan
onbekommerd om alles wat rondom hen, zij het ook om hunnentwil geschiedt. Zij
zijn vaste sterren; geen vreemde krachten brengen hen door aantrekking of afstooting
uit hun baan.
Alberdingk Thijm was dan ook meer dan wat men in den gewonen zin een dichter
of een letterkundige heet. Het geheele leven des geestes heeft hij medegeleefd en
geen van de geestelijke verschijningen in Nederland is van zijn invloed vrij gebleven.
Hij heeft zijn merk gedrukt op den arbeid zijner dagen en al is zijn naam geen
strijdleus geworden, als die van Welf of Gibellijn, een der aanvoerders onder de
Nederlandsche geesten is hij toch. Waar geen beweging trilde heeft hij een stoot
gegeven, een schok gewekt. De liefde voor het ware, schoone en edele heeft zijn
leven bezield en bewaart zijn naam voor de vergetelheid.
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Mr. G. Groen van Prinsterer.
Toen op de vroegere Kaasmarkt te Amsterdam de fanfares schetterden en de vrij
ordelooze menigte woelde en joelde rondom het in verschen bronzen glans stralende
beeld van den ‘besten burger’, ontsliep in de aristokratische huizinge op den
Vijverberg de man, die jaren lang de vriend en tegenstander, maar bovenal en altijd
de evenknie, zoo niet de meerdere van dezen besten burger was geweest. Rees bij
niemand der velen, voor wier geest die beide namen op zoo zonderlinge wijze werden
vereenigd, de vraag op: welke naam wel het langst zou leven op dat sprekendste van
‘'s lands historieblaân’, in het hart en het leven van het volk? Het standbeeld van
Thorbecke is opgericht en onthuld; maar de ‘burgers’, die deze hulde aan den
ontslapen Staatsman hebben gebracht, hadden blijkbaar haast bij hun onderneming;
het kuddeken toch slinkt van dag tot dag. Groen van Prinsterer was zelf te fier, om
niet aan zijn volgelingen zooveel fierheid te hebben nagelaten als hun beletten zal
het oordeel der historie vooruit te overschreeuwen door een reclame, al werd die ook
gegoten in brons.
Maar de daden der volgelingen behooren niet tot dit korte woord en toch geeft het
verschil, bij beider partijgenooten op te merken, reeds eenig antwoord op de vraag:
voor wie van beiden is het ‘monumentum aere perennius’, een eereplaats in den
tempel der onsterfelijkheid bestemd?
Beiden zullen nog lang voortleven onder hun volk; beider naam zal nog lang
behooren tot de dagelijksche woorden. Thorbecke en Groen van Prinsterer hebben
beide met te mach-
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tige hand gegrepen in de beweging van hun tijd dan dat men niet lang de nawerking
van hun voortdrijven, terughouden, regelen zou bespeuren. Beiden waren te zeer
vertegenwoordigers van richtingen, die eeuwen lang onze vaderlandsche historie
hadden gekleurd en die beiden aan ééne bron ontsprongen. Beiden hebben te dikwijls
en te juist het woord van den dag gevonden en uitgesproken: de echoos zullen nog
lang trillen van hunne stem. Daarbij is beiden geschonken de zeer noodzakelijke,
maar ook zeer gevaarlijke voorbereiding tot een blijvenden roem: een lang leven,
krachtig genoeg om tot het einde toe werkzaam te blijven; rein genoeg om niet in
schaduwen onder te gaan. Beide grijsaards zijn gestorven als mannen in de kracht
van hun leven; in het midden van hun werkzaamheid trof hen de dood.
Zij waren elkander waardige tegenstanders, evenknieën in den vollen zin. Daar
viel geen zichtbaar onderscheid te speuren in de mate van talent aan beiden toebedeeld.
Aan beiden behoorden de onvermoeide werkkracht met even ondoofbaren lust
gepaard, de veelomvattende kennis, het stalen geduld, de vaardige vlugheid; beiden
was de blik der groote heervoerders toebedeeld, de scherpe, ver dragende en diep
doordringende blik. Beide wisten het woord en de veder te hanteeren met geheel
eigenaardig meesterschap, want ieder hunner woorden droeg het onuitwischbaar
zegelmerk van hunne gedachte. Beide waren niet alleen staatsmannen, maar ook
mannen, ook karakters; zij hadden beide én de belangeloosheid én het zelfbewustzijn
aan alle groote persoonlijkheden eigen; van baatzucht was bij geen van beiden een
schaduw, maar de stille bescheidenheid van den één zou op de vraag: ‘zijt ge een
man van naam’ koel weg hebben geantwoord: ‘Mijn werken spreken’, en de ander
kon bij allen christelijken ootmoed toch niet zonder eenige drift in de taal van den
Staten-Bijbel soms uitroepen: ‘Si gloriari oportet, gloriabor’.
Daar is echter nog meer verschil dan overeenkomst. De talenten, hoe gelijk ook
aan waarde, waren zeer verschillend van aard. Thorbecke was een wijsgeer, Groen
van Prinsterer een geloovige, Thorbecke een denker, Groen een strijder,
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Thorbecke een wetgever, Groen een stichter, Thorbecke een meester, Groen een
veldheer. Tegenover de wetten van den Minister van Staat staan de vereenigingen
in 't leven geroepen door den hoofdman der anti-revolutionaire partij. Groen van
Prinsterer staat meer in onmiddellijke betrekking met het leven, terwijl Thorbecke
het niet zoozeer beheerscht, als wel zich daarboven plaatst.
Het mag zonderling schijnen bij den strengen, stouten Calvinist der negentiende
eeuw, maar het groote verschilpunt tusschen hem en Thorbecke ligt in het hart. Hier
wordt niets afgedongen op al de trekken van huiselijke en vriendschappelijke
beminnelijkheid, die men in de laatste jaren bij Thorbecke heeft opgedolven. Van
deze twee openbare verschijningen is Thorbecke de man van het koude verstand,
Groen van Prinsterer daarentegen de man van het hart, van het gevoel, van de fantasie
zelfs. De evangelielijder is altijd een leerling van Plato gebleven. Bij hem vindt men
nog een open oor voor poëzie, voor het schoone woord. Hem is de geschiedenis nog
iets anders dan een vraagstuk, zij is een monument. Maar om tot de groote lijnen
terug te keeren: in de werkzaamheid van Thorbecke is taaiheid, in die van Groen
geestdrift, in het karakter van genen is vasthoudendheid van beginselen, bij dezen is
geloof. Bij beiden is de tegenspraak steeds kalm en waardig, maar bij Thorbecke
openbaart zich de toorn in een hooghartige, strenge ironie, bij Groen van Prinsterer
in het fijne, vlijmende vernuft. De volgers van den een staan tegenover hem als tegen
over den gevierden, maar stuggen meester; de ander heeft geen leerlingen, maar
soldaten, hij eischt strenge tucht, maar hij geeft zelf het voorbeeld en, terwijl hij
weinig onderwijst, handelt hij, in zijn daden ligt zijn leer. Om toch met een kleinen
trek te eindigen: terwijl het zelfbewustzijn van den minister zich openbaart in een
stugge onverschilligheid, soms in een nijdige kleingeestigheid tegenover zijn
bestrijders, in een korzelige ijverzucht tegenover zijn volgers, is de anti-revolutionaire
leader steeds bereid om aan zijn jongeren vollen lof te geven en schept hij, met naieve
ijdelheid, een onmiskenbaar behagen in de hoofsche besprekingen, die de vijandige
pers aan zijn persoon en zijne werken wijdt.
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Het lijdt geen twijfel of Groen van Prinsterer is in de meeste opzichten de meerdere
van Thorbecke. Als karakter, als man, als persoonlijkheid staat hij boven den liberalen
Staatsman. Ook behoort hij meer tot het Hollandsche volk, staat hij vaster op den
Hollandschen bodem. Daar is wel iets uitheemsch in Groen, nog wel iets behalve
zijn voornaam Guillaume, maar dat uitheemsche stemt te wel met den geneefschen
trek, die in een deel van ons volk maar te inheemsch werd, en men behoort nooit te
vergeten dat ook de ‘Vader des Vaderlands’ Guillaume teekende. Thorbecke
daarentegen behoort geheel en al tot de school der Duitsche liberalen; in later tijd is
daar wat Fransche praktijk bijgevoegd, maar de Duitsche professor komt altijd weêr
boven. Hij is te scherpzinnig om niet de geschiedenis te zien, maar de theorie
overheerscht hem zelf. Indien men Groen telt onder het geslacht van Marnix en de
prinsgezinde staatsmannen en Thorbecke daarentegen van Joan de Witt doet
afstammen, dan dwaalt men toch. Als man behoort Groen meer tot de nazaten van
de Witt dan Thorbecke.
Maar hoe dit alles zij en, om niet tot allerlei naspeuringen terug te keeren, zoowel
de persoonlijkheid als het werk van Groen van Prinsterer hebben, trots allen schijn,
meer kans op een langer historie dan Thorbecke. Wetten zijn kort van leven; haar
dagen behooren tot de kortste mêe. Het is de vraag niet of de anti-revolttionaire partij
als zoodanig zal blijven bestaan, maar de groote ideeën van Groen zullen niet zoo
spoedig verdwijnen en meer levenskracht toonen dan de eeuwig wisselende beginselen
zonder geloof. Indien een stem als die van Groen door haar reiner klanken geen
hoorders meer vond, geen volgers meer opwekte, dan zou het niet wel staan met het
hoofd en het hart van velen onzer landgenooten.
In éen opzicht heeft men misschien het recht Groen een mindere van Thorbecke
te heeten. Zijn haat tegen de katholieke kerk, tegen de Roomschen in den lande, zou
waarschijnlijk sterker bij hem zijn geweest dan het rechtsgevoel. Thorbecke heeft in
zijn leven éen daad van vrijzinnige edelmoedigheid aan te wijzen en, al is misschien
die daad niet
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geheel de zijne, hij heeft toch den moed gehad haar zijn naam te geven, voor haar te
vallen. Het is aan zwaren twijfel onderhevig of Groen van Prinsterer aan zijn
katholieke landgenooten hun zeer bescheiden deel van vrijheid zou hebben gegund;
het is zeker dat uitdrukkingen van hem in omloop zijn, die veeleer het
tegenovergestelde verraden. Hij heeft steeds in de katholieke Kerk niets anders gezien
dan bijgeloof, een wegbereidster was zij tot ongeloof en revolutie. Somtijds heeft
het den schijn als poogde hij haar te erkennen, te waardeeren; de poging mislukt,
men is zelfs geneigd te twijfelen aan haar eerlijkheid. Zijn hardnekkige afkeer, laat
ons het volle woord nemen, zijn felle haat tegen haar bestaan en haar instellingen
hebben hem belet ooit tot de kennis van haar wezen door te dringen; de trotsch der
onwetenheid klinkt in ieder zijner uitspraken over haar. Zijn pen trilt in de vingeren
als hij haar heeft te vermelden; zijn woord gloeit van drift. De wijsgeerige,
minachtende onverschilligheid heeft hij nooit gekend; hij was te zeer strijder om
haar niet te haten en te zeer sectaris om haar niet te vreezen.
Tegen over de katholieke Kerk is Groen van Prinsterer met al de groote gaven van
zijn geest, de uitnemende krachten van zijn karakter waarlijk klein. Hierin deelt hij
het lot van al hare bestrijders. Waar zij tegen de oude Roomsche Moeder optreden
worden de grootste geesten kleingeestig, de machtigste heerschers zwak; zij hebben
niets anders dan ruwe of kleine middelen. Groen vermocht tegen de katholieke Kerk
niets; zijn wapenen zijn geen andere dan toorn, verdachtmaking, vervalsching. Deze
aristokraat in den besten zin van het woord moest soms een beroep doen op lage
hartstochten; deze man, die te trotsch mocht heeten om oneerlijk te zijn, kon de
historie op geen andere wijze tot zijne bondgenoote maken dan door haar te
verwringen en te verminken; het fijne vernuft had zich zelf te schamen over
onridderlijke toespelingen en de geoefende zwaardvechter trad het krijt binnen met
het blufferig zegelied van een kermisgast op de lippen. Het kon niet anders; God
heeft het ook de machtigsten onder zijn schepselen vrij gelaten te kiezen vóór of
tegen de kerk, maar met de keuze
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beslissen zij over hun grootheid. Wanneer eenmaal het volk van Willibrordus en
Bonifatius zich heeft losgewrongen uit het toovernet der Hervorming en weer
terugkeerde tot den éenen schaapstal en den éenen herder, dan zal ook de ware historie
haar oordeel zeggen over vele grootheden. De naam van Thorbecke zal nog worden
genoemd; de tol der dankbaarheid kan niet worden vergeten. En bij den naam van
Groen van Prinsterer zal men 't blijven betreuren, dat zooveel kracht en zooveel
edelmoedigheid, zooveel geestdrift voor het christendom, zooveel moed en zooveel
volharding in den strijd tegen 't ongeloof, maar te dikwijls nutteloos en onvruchtbaar
werden door zijn haat tegen de oude moederkerk.
Is de groote vrucht van Thorbecke's werkzaamheid, zijn staatkunde, reeds vergaan
in een grenzenlooze verwarring, het werk van Groen is ook geslagen met een
wanhopige onvruchtbaarheid. De anti-revolutionaire partij, zooals hij die droomde
en afbad, zal nimmer bestaan. Wat er goeds en heilzaam is in het werk van Groen
van Prinsterer, komt der Katholieke kerk ten goede. Zijn handhaven van het geloof
in den Christus zal medehelpen tot het bewaren van die herinneringen, die eenmaal
terugvoeren tot de moederkerk. In iedere menschenziel sluimeren klanken, die levend
worden en ontwaken op de stem der katholieke kerk, het zijn de echoos van het
dubbel scheppingswoord, dat over ons is gegaan. Onder het gedruisch en gedreun
der tijden worden die tonen vergeten, soms verstikt, maar eenmaal spreken zij weêr.
‘Een Staatsman niet! Een Evangeliebelijder!’ De eigenaardige klemtoon der
ontkenning teekent den man; geeft de uitdrukking in haar geheel met evenveel geluk
zijn geheele verschijning terug? - Hier verdringen zich de vraagteekens en het karakter
van dezen man, die in zoo vollen zin een man scheen uit éen stuk, wordt raadselachtig.
Daar blijft altijd nog veel waarheid in het woord. Niet wij zouden op die wijze zijn
werk beteekenen; maar in zijn mond zegt deze zinspreuk veel.
In den gewonen, vooral in den modernen zin van het woord wilde en kon Groen
van Prinsterer geen Staatsman
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zijn. Voor hem was regeeren iets anders dan een college over praktiesch Staatsrecht;
voor hem had het volk een ander aanzien dan dat 't welk de wet het verleent. Hij was
te veel democraat, om het absolutisme zelfs van een Staatswet te willen erkennen;
hij was het te zeer, om boven de leuzen van den dag geen hoogere te verkiezen. Dat
‘democraat’ mag verwonderen bij dezen aristocraat en toch is het woord juist; daar
valt in zijne geschriften menige bladzij aan te wijzen, die met meesterlijke handigheid,
neen, met diepe kennis van het leven op het volk berekend is. Hij kan geen vrede
hebben met een behoudend behoud, maar evenmin met een vooruitstrevend
liberalisme, dat naar niets hoogers streeft dan de oppermacht der partij. Het Evangelie
had hem hooger en breeder dingen geleerd. De Evangelie-belijder in hem was de
ware Staatsman; de weg en het doel, die hij de zijnen aanwees, geven getuigenis.
Maar het woord geeft nog meer licht. Het verklaart ons tevens de betrekkelijke
nevelachtigheid van sommige zijner uitdrukkingen, het duister waarin de grondslag
van zijn stelsel verborgen ligt en dat om de geheele verschijning hangt. Het is
zonderling, maar Groen van Prinsterer zelf zou met zekere verbazing een vraag naar
het laatste woord van zijn belijdenis hebben vernomen. Wat had hij geantwoord? Hij
had gesproken van het woord Gods; van de ordonnantiën Gods; van het Evangelie.
Maar, wat is het woord Gods, - wat is het Evangelie, - welke zijn de ordonnantiën?
- Het is altijd dezelfde draaikolk, waaraan men nimmer ont-snapt. Indien men een
sprekende toelichting op dit alles verlangt dan heeft men slechts de geschiedenis der
‘Kerkrechtelijke kwestie’ onder onze protestantsche landgenooten na te gaan. Daar
is spraak van belijdenis zonder belijdenisschriften; daar heerscht een spelen met
woorden, dat maar te zeer de vaagheid der begrippen verraadt.
Het is hier de plaats niet om het staatkundig stelsel van Groen van Prinsterer te
teekenen. Alleen voor zoover het noodig is tot voltooiing van een schets zijner
verschijning. Want deze verschijning behoort ook voor ons te worden bewaard; zulk
een tegenstander behoort tot onze historie.
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Misschien verraadt geen ander woord zoo sterk het echt protestantsck karakter van
dezen leider, men zou zeggen sckepper der anti-revolutionnaire partij. In dat forsche
‘Een staatsman niet! Een Evangaliebelijder!’ spreken de beide groote beginselen der
hervorming. De onherstelbare scheiding en de alle onderscheid opheffende
vereenzelving der beide orden, der goddelijke en der menschelijke, der genade en
der natuur, der openbaring en der rede, deze beide trekken zijn hier in al hun scherpte
zichtbaar. Zij teekenen geheel zijn stelsel en zijn de oorzaak dier zonderlinge
tegenstrijdigheden, die de meester voor zijn volgers alleen wist op te heffen door de
kracht van zijn geestdrift, van zijn toorn - of ook van zijn vernuft.
‘In ons isolement ligt ons kracht.’ Nog met stervende hand heeft de veldheer deze
eerste stelling van zijn christelijk-historisch testament neêrgeschreven. Het is een
tragisch woord, een woord dat weder zoo juist de onvruchtbaarheid van dit leven en
sterven teekent. ‘Isolement’ - maar dat is geen kracht, dat kan alleen een middel zijn
tot het herkrijgen, het herwinnen der verloren, der verspilde kracht. Kracht is leven
en leven is verbinding, is mededeeling, is uitbreiding, alleen de dood is isolement.
Waarachtig, eigenaardig leven vreest geen aanraking, vreest geen omgang; ‘in onze
éenheid ligt mijn kracht’ zegt de Katholieke Kerk en zij vreest niets, zij bekommert
zich om geen staatsvorm als zoodanig, zij vraagt lucht en licht, vrijheid en recht. Zij
is alles voor allen en zij blijft steeds dezelfde, onwrikbaar, onaantastbaar, in de liefde
geworteld en gevest, en met de volle liefde bezittende het volle leven, dat haar boven
al het aardsche verheft.
Het is een tragisch woord en het is een treurig schouwspel zulk een man met zulk
een woord op de lippen te zien sterven. Is het hem nog duidelijk geworden dat het
alles ijdelheid was en kwellinge des geestes, dat hij zich bedrogen had in zijn wijsheid
en in zijn trotsch? In die laatste uren, als het brekende oog zooveel aanschouwt wat
het nooit heeft gezien, als het oor geruchten verneemt, die het nimmer bevroedde
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heeft hij toen gezien, toen vernomen wat hem vroeger onzichtbaar scheen, wat bij
nooit vernam? Is dezen fellen hater der Revolutie toen het mysterie der Revolutie
geopenbaard, en heeft hij in de éenige bestrijdster der Revolutie, in de eenige
legerschaar tegen het ougeloof, de oude Moederkerk herkend, de gelasterde en
gesmaadde? Haar had hij kunnen zien geheel zijn leven lang; zij stond overal op zijn
pad; heeft hij haar herkend in de laatste ure? - Voor den verachter der Katholieke
Kerk, voor den forschen bestrijder van haar wet en leven, voor den trotschen leeraar
der echte leer, den halsstarrigen handhaver der protestantsche waarheid kan geen
straf vreeselijker zijn dan deze: te sterven met dat ‘Diem perdidi’, opgesloten in de
wetenschap, dat toch alléen de Katholieke Kerk de Revolutie overwinnen kan en zal.
Maar ook geen hooger loon, geen reiner eere voor dezen belijder van den
menschgeworden God dan op de stem van dien Godmenschzelf, met de laatste buiging
van het hoofd, dat hoofd vroom en kinderlijk neêr te leggen in den schoot der moeder.
Het mysterie treedt op en het tragische blijft. De waarheid blijft heerschen en wie
haar niet dient ziet zijn werk verdwijnen; voor den orkaan en den golfslag vergaat
het huis op zand gebouwd.
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Mevr. A.L.G. Bosboom-Toussaint.
Krachtige kunst.
I.
Het behoort nu eenmaal tot de zeden van den dag om het oordeel der tijdgenooten
met een zeker watrouwen aan te hooren. Men pleegt - en niet het minst op het gebied
der kunsteritiek - veel af te maken met een beroep op het nageslacht. ‘Dan komt het
onpartijdig vonnis’ heet het en de teleurgestelde die zijn werk zag weigeren door de
een of andere Tentoonstellingscommissie ziet zichzelven schitteren in den Salon
d'honneur der toekomst. Zijn vrienden zijn er zeker van en waarom zou hij het
betwijfelen?
Toch is de troost een weinigjen te goedkoop. Met dat beroep op het nageslacht,
op het oordeel der toekomst, staat het als met vele andere dingen, het beteekent
eigenlijk zeer weinig, liever niets. Wij leven ongetwijfeld in een eeuw van critiek,
onze wetenschap is weinig meer dan een voortdurend onderzoek, haar vonnissen
zijn niet vrij van een zekere twijfelzucht, het vraagteeken kringelt zich zelden te
zamen tot een punt. Welnu, - men ziet de vraag die volgen moet. Tegenover vroegere
geslachten zijn ook wij nageslacht; hebben wij dan zoovele vonnissen gebroken, zoo
menig oordeel in anderen zin geveld? - Men zal dit niet bevestigen.
Veeleer heeft het den schijn alsof wij het oordeel der tijdgenooten in eere widen
herstellen tegenover het protest van nage slachten, die ons weder voorafgingen in de
opvolgende lijn. Wat
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Voltaire, de hoogepriester in den Temple du Goût zijner dagen, over Shakespeare
en Dante heeft durven rechten, wordt door ons verworpen en veracht. Maar onze
revisie van dat vonnis is een bevestiging van het oordeel der tijdgenooten. Wij spreken
na wat de hoorders van Shakespeare door lach en traan, door handgeklap en
toejuiching te verstaan gaven. Doen wij voor Dante meer dan Can Grande van
Ravenna, voor Rafaël en Michel-Angelo meer dan Leo X of Julius II?
In die dagen hebben misschien enkele verongelijkten of teleurgestelden, enkele
miskende genieën ook reeds op het oordeel der toekomst gerekend; met welk gevolg?
Het nageslacht dat hun recht zal doen, wacht op onzen dood.
Hoe het zij, in zijn laatste uitspraken stemt het nageslacht gewoonlijk al zeer wel
met de tijdgenooten overeen. Daar zijn wisselingen mogelijk; Voltaire bewees het
hierboven. Maar men mag deze wisselingen op dezelfde lijn stellen met enkele
tijdelijke afwijkingen der magneetnaald; de atmosferische invloeden gaan spoedig
voorbij, het noorden blijft het aantrekingspunt. De vormen van het schoone mogen
al veranderen, de kern blijft en is éen voor alle geslachten.
Men zal deze pleitrede voor het kunstoordeel der tijdgenooten afwijzen met de
opmerking dat bij het nageslacht minder hartatocht zal heerschen, dat bij zijn uitspraak
de koele bezadigde rede, niet longer van allerlei pleitbezorgende sympathieën en
antipathieën omstuwd, den rechterstoel bekleedt. Heeft hier niet juist het omgekeerde
plaats van het spreekwoord en komt hetgeen men door het venster uitwierp niet door
de hoofddeur terug? Juist die koele, bezadigde rede maakt het oordeel van het
nageslacht zóo koel, zóo bezadigd en zoo zelden waar. Alsof ook bij de nageslachten
de antipathieën en sympathieën van den tijdgenoot niet als zoovele belemmeringen
herrezen in den vorm van mode en smaak! Maar dit alles ter zijde gelaten, men heeft
hier te doen met een oordeel over kunstwerken, met een kunstvonnis; heeft ook de
hartstocht geen recht om hier gehoord te worden en komt het hooge woord alleen
der rede toe? Daar is te veel emphase, te veel vaagheid in het beroemde woord, dat
met
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driewerf herhaalde bevestiging den hartstocht als het eerste en laatste predikt der
kunste; in het model van uitvoering, dat de theorie vergezelt, is te veel zinnelijkheid
en te gelijk te veel anatomie om het woord ingang te doen vinden en waar te maken;
maar toch er is waarkeid in. De hartstocht kan noch bij den kunstenaar, noch in het
kunstwerk, noch bij den kunstbeschouwer ontbreken; de kunst behoort immers niet
alleen waar te zijn, maar ook goed. En tot het goede tijgt het hart, daarnaar streven
zijn tochten, zijn neigingen, zijn kracht. Schoonheid is de levensuitstraling van
waarheid en goedheid beiden, in een waarachtig kunstoordeel spreekt het gevoel
even luide als hefe verstand.
Door ligt bijna in iedere thesis toch iets paradoxaals. Zoo gemakkelijk als het is
het beroep op het nageslacht te bespotten, zoo gemakkelijk is het ook na de warmste
verdediging het oordeel der tijdgenooten van zijn pas gewonnen geldigheid en
rechtmatigheid te ontdoen. Is het ook al waar, dat voor de volgende geslachten de
betrekking tusschen den kunstenaar en zijn werk zelden weder zichtbaar wordt, dat
aan hen ontbreekt die fijne, zachte begeleidster van ieder oordeel, ‘le souvenir, une
plante qu'il faut avoir plantée de bonne heure ensemble; sans quoi elle ne s'enracine
pas’; de verdediger van het nageslacht zal niet vergeten op een uitzondering te wijzen,
die den regel door haar uitgebreider toepassing overtreft: de souvenirs hebben dikwijls
meer doornen dan geur en kleur. En de liefde is altijd mogelijk.
Geen wonder, dat wie het waagt over een levend kunstenaar den kunstrechter te
spelen een pleidooi voor het oordeel der tijdgenooten ten beste heeft. Al voelt hij
zich ook gedrongen veel van zijn eigen beweringen af te dingen, hij hoopt toch altijd
zijn goed recht te hebben betoogd. Maar hier, met het oog op de schrijfster wier naam
den titel van dit opstel ondersteunt, hier rijst de vraag of een dergelijk betoog noodig
was.
Ten overstaan van mevr. Bosboom-Toussaint bekleedt de critiek de plaats van den
tijdgenoot en tevens die van het nageslacht. De gevierde schrijfster behoort in
werkelijkheid tot onze tijdgenooten en staat toch ver van ons af.
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De oorzaak is niet alleen te zoeken in den kunstvorm, waarin zij ons bij voorkeur
hare gaven te genieten geeft. Met het noemen van den historischen roman heeft men
het eigenaardig dubbele in deze verschijning nog niet verklaard. Niet de kunst, maar
de kunstenaresse zelve zou men hier moeten vragen om haar geheim.
Mevr. Bosboom-Toussaint bezit onmiskenbaar de trekken eener zestiende-eeuwsche
en draagt even onmiskenbaar den stempel van den nieuweren tijd. Haar geest leeft
in de dagen van het ontstaan en de ontwikkeling van het Protestantisme; zij zon het
een beleediging achten indien men haar aangegrepen waande door de twijfelzucht,
misschien zelfs indien men haar wat verteederd noemde, wat getemperd door de
invloeden der jongere eeuw. Maar de kunstenaresse heeft in ruime mate haar deel
ontvangen van de eigenaardige hoedanigheden onzer dagen; ook zij bezit dien lust
tot zielsontleding, die neiging tot verklaren en uit elkander leggen der verborgen
drijfveeren in het menschelijk hart. Toch is het voor haar niet ‘tout comprendre c'est
tout pardonner’, de gestrengheid harer overtuigingen heeft haar voor die
onverschilligheid, die twijfelzucht dat medelijden behoed. Zij acht zich echter niet
telkens tot de rol van Minos verplicht, zij zit niet voortdurend met spitsen vinger
recht te wijzen over de daden, die zij vermeldt, soms zelfs is zij, altijd met eene
uitzondering in hare voorstellingen onzijdig genoeg om bijna realistisch te mogen
heeten.
Meer verstandig en kloekmoedig dan, in den gewonen zin, fijn of teeder heeft zij
evenwel ook den invloed van het romantisme gevoeld; zonder in vage mijmeringen
te vervallen of behagen te scheppen in grillige droomerij heeffe zij toch woorden
voor aandoeningen, die beiden geheel behooren aan deze eeuw.
Zooals zij daar voor ons staat met die schijnbaar elkander vernietigende bewijzen
van identiteit, waarvan de eene haar terugvoeren in den kring der zestiende en
zeventiende eeuw en de andere haar plaatsen midden onder de nog levenden, zoo
ligt er in deze kunstverschijning iets wat herinnert aan het heerlijke portret van
Rembrandt op de tentoonstelling van
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Arti. Op dat zonderling schoone gelaat, met zijn onvergelijkelijken toon en zijn
onregelmatige lijuen zweefde een moderne trek. Misschien werd de indruk
voortgebracht door het mysterieuse licht dat het schoone hoofd omhulde, misschien
door het karakter dat uit de schijnbaar onharmonische vormen sprak; wat zoekt men
de oorzaak van den indruk, de indruk was er onloochenbaar. Men meende een
tijdgenoote te zien, die de causerie verstond zoowel als de mijmering, en toch sprak
iedere bijzonderheid van het verleden. De zeventiende eeuw leefde in den tool en in
de houding, in het bevallige kapsel en in de zware plooien van het kleed.
Het kleed waarin mevr. Bosboom-Toussaint hare scheppingen tooit, haar taal, haar
stijl dragen hetzelfde dubbele karakter. Zij is te weinig oudheidkundige om tot
bedriegens toe den toon van het verleden over te nemen, maar zij heeft genoeg in
dat verleden geleefd om in stembuiging en uitdrukking meer dan een zwakken echo
te doen hooren van een vroeger eemv. Toch maakt zij evenzeer van onze jongere
vrijheden gebruik en is geenszins arm aan de goede hoedanigheden van den nieuweren
stijl. Zij kent de waarde van het teekenachtig praedicaat, al schijnt zij er soms, om
een misschien al te teekenachtige uitdrukking te gebruiken, maar op in te slaan of er
tusschen te grijpen.
Met dit al, het eigenaardige dezer verschijning ligt in dat dubbele karakter harer
kunst. Is het een deugd, is het een gebrek; ligt in dat Doppelwesen de oorzaak van
veel schoonheden of bevat het de bron van vele minder fraaie dingen, ziedaar een
der vragen, die de critiek te beantwoorden heeft. Hier gaf zij slechts de verhouding
aan, waarin zij tegenover deze kunstenaresse staat. Er volgt allereerst uit dat de
houding niet anders dan een eerbiedige kan zijn.

II
Het is van algemeene bekendheid, dat de meeste romans van mevr.
Bosboom-Toussaint zich bewegen op het gebied van het Protestantsche leven. Van
haar eersteling tot haar jongste werk kan men al hare werken, op enkele uitzon-
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deringen na, rangschikken in denzelfden zeer scherp afgeteekenden kring. Naar alle
richtingen heeft zij het genoemde gebied doorkruist, geen enkelen uitlooper van de
verschillende lagen, die zij daar ontdekte, liet ze zonder onderzoek of beschrijving.
Terwijl ze in het huis Lauernesse de geboorte van het Protestantisms in Nederland
beschrijft, laat zij u in graaf Pepoli de trillingen bespeuren door den storm der
hervorming ook in de zoele Italiaansche lucht gewekt. Niet alleen van den strijd met
het Katholicisme gewagen haar grootere en kleinere schetsen, neen ook op den
inwendigen ontwikkelingsgang van het Protestantisme hield zij het oog gevestigd
en haar pen gaf de ontvangen indrukken breed terug. Bewoog zij zich bij voorkeur
op het ruime gebied van het openbare leven, zelden vond zij behagen in den zwaren
dampkring van het slagveld, maar vertoefde liever in de raadzaal of in het kabinet
van den staatsman. Met dat al was zij Hollandsche genoeg om de binnenhuisjens
niet te vergeten en in die binnenhuisjens had zij misschien het meest van een
zestiende- of zeventiende-eeuwsche, iedere bijzonderheid was juist, iedere trek
volledig, ieder puntje stipt gezet, maar het geheel was altijd licht en leven; Rembrandt
en van de Meer beiden behooren tot haar geestelijke voorzaten. Zoo gaf zij steeds
meerder bladen van haar boek, het Protestantsche leven; en het valt niet te ontkennen
dat onder die bladen mede de beste behooren van het kunstboek dezer rijke dichteres.
In haar jongste werk heeft mevr. Toussaint een nieuw blad van haar kunstboek
beschreven. Wederom heeft men hier een bladzijde uit het Protestantsche leven, maar
een zeer eigenaardige, een zeer vreemdsoortige zelfs. Het is moeilijk dit boek onder
een bepaalde soort thuis te brengen. Met de meeste gerustheid mag men het een
historischen roman hèeten; in de bepaling van den kunstvorm ligt de moeilijkheid
niet. Even gemakkelijk valt het van een Protestantsch kunstwerk te spreken; maar
in de nadere bepaling van dit Protestantsche vindt men de zware zwarigheid. Daar
is weinig in dit boek wat aan het gewone, bekende roman-Protestantisme herinnert.
Alle strijd, alle worsteling, ja bijna alle dweepzucht
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outbroken. Dit Protestantisme verheft en adelt, - bij mevr. Bosboom Toussaint doet
het zelden iets anders dan helden voortbrengen, helden van een zeer vierkante soort.
Maar in ‘de Delftche wonderdokter’ heeft men een Protestantisme, dat geneest en
opbeurt, dat troost en reinigt, een Protestantisme dat wonderen doet. Hierin ligt geen
speling met den titel, de opmerking is noodig, anders zou mevr. Bosboom-Toussaint
nog wijzen op haar uitdrukkelijk protest. Maar met en niettegeristaande dit protest
is het Protestantisme hier. wonderbaar en, à l'insu van zichzelven en van zijn
dichteresse, wonderdadig. Tevens is het meer menschelijk, de heilige afkeer van,
liever nog, de verbeten woede tegen de menschelijke natuur heeft plaats gemaakt
voor medelijden en sympathie. De natuur gaat hier wel een weinigjen meer dan boven
de leer.
Het blijft nog even moeilijk het juiste karakter van dit werk aan te geven. Zou een
schets van den inhond niet de beste wegbereiding zijn? In vrijheid en blijheid leefden in het jaar 1552 in de goede stad Delft twee
jongelieden, wier lot hen op zonderlinge wijze verwijderd zou houden en te zamen
zou voeren, al hadden zij 't anders gewenscht en gedroomd. Gedroomd, - wel, voor
Jacob Jansz. Graswinckel ten minste had de schoone toekomst slechts éen vorm, éen
gestalte en Machteld van Egmond, de erfdochter van heer Hendrik van Kenenburg,
het pleegkind van Frans Meerman, verried ook eens op een beslissend oogenblik den
droom harer ziele, die als alle droomen der jeugd zou vergaan.
Op een beslissend oogenblik, - want Jacob Jansz was als door een wonder aan den
dood ontrukt. Wat hem eenmaal zon hebben gezaligd voor geheel het leven, stemde
hem nu ernstiger; plechtig gaf hij Machteld terag aan haar stand en zelve werd hij
de weldoener der armen, de stille besaheiden helper in iederen nood, de
‘wonderdokter,’ ‘den armen rijc, hem selven arm’, zooals eenmaal zijn grafschrift
hem zou loven.
Voor Machteld was met haar vertrek uit Delft de rust des levens voorbij. Zij
bevroedde 't misschien nog niet in die
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eerste dagen van haar verblijf bij haar ridderlijken voogd, bij Lamoraal van Egmond.
Maar later, in haar echt met den baron de Ghiselles, werd de vreugde des levens
telkens minder, telkens ijler, telkens vluchtiger. Alleen in de hartstochtelijke
gehechtheid aan haar zoon, haar Juliaan vond zij lijdensmoed en levenstroost.
Die troost zou worden tot haar bitterste smart.
Machteld van Esmond beleed in de stilte der afzondering de nieuwe religie. Maar
de baron de Ghiselles was der Kerk getrouw gebleven; volgens zijn belijdenis
behoorde hij tot haar. Naar zijne daden was hij een volmaakt hoveling, eerzuchtig
en baatzuchtig te gelijk. Toen de hertog van Alva in deze gewesten veracheen stond
de Ghiselles onder de eersten aan zijne zijde. Maar zijn trouw werd betwijfeld,
hijzelve was aan Egmond verwant, zijn zoon was Egmonds page. Een daad van trouw
werd gevorderd, werd gebiedend geëscht. Juliaan, die als page Egmond gediend had,
zon nu dezelfde plaats innemen aan het hof van Alva.
De baron de Ghiselles had alles toegezesd en - daar weigerde de zoon. Hij achtte
't schande den beul des meesters te dienen. Geen bedreiging baatte, geen gestrengheid
hielp. Het was vreeselijk, de moeder zou boeten zoo de zoon halsstarrig bleef. Maar
Juliaan bukte niet.
Daar vond de baron eene uitkomst. Uit een onwettige verbindtenis bleef hem nog
een zoon, een zoon in iederen trek aan Juliaan gelijk. De oogen verschilden: wie zou
het opmerken? - Om den zoon te redden had Machteld van Egmond het zwijgen
moeten beloven over de verwisseling en nu ging Armand de onwettige, met opgeheven
hoofd rond als de erfzoon der Ghiselles en de echte zoon, Juliaan doolde rond door
de wereld, beladen met zijns vaders vloek.
Het lot van Juliaan is de eigenlijke inhond van den roman. Wij ontmoeten hem in
Delft, bij een der feesten gegeven ter eere van een jeugdig echtpaar, den graaf van
Solms en Sabina van Egmond. Ook Armand, de baron de Ghiselles, is daar
tegenwoordig.
Het is den armen Juliaan slecht vergaan. De vloek zijns
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vaders bleef altijd op hem rusten; zijn ziel bleef de prooi van de felste smart, het
folterendst leed. Dagen van opgewondenheid volgden op dagen van neerslachtigheid;
een geregelde gang scheen in zijn leven onmogelijk. Nauwelijks had hij iets
gewonnen, nauwelijks lachte hem het leven toe, of op eenmaal was het weer ellende
en nacht. Zijn beste voornemens, ja zijn beste daden werden verijdeld; als hij vast
meende voort te gaan op het goede pad, dan zonk de grond eensklaps onder zijn
voeten weg. Laatstelijk was hij nu op smadelijke wijze verjaagd uit het leger van
den Frieschen stadhouder; de reden was een geheim, niet het minst voor Juliaan.
Te Delft vindt hij het keerpunt van zijn leven. Daar wordt hij bij toeval de bezitter
van een misdadig geheim, waarin zijn broeder als samenzweerder tegen prins Maurits
betrokken is. Door drank verhit, van wanhoop buiten zich zelve, begaat hij een
manslag en vlucht, om bij een poging tot zelfmoord door Gerrit Jansz. den
Wonderdokter, te worden gered. Deze wordt van nu af aan de leidende macht in dit
stuk menschenleven. Hij geneest de wonden van ziel en lichaam beiden. De meest
verwarde draden weet hij te ontwarren, hij strengelt alle knoopen los. Langzaam
verdwijnt de zwarte macht, die het leven van Juliaan beheerschte. De zachte ernst
van Jacob Jansz. tempert zijne drift, de liefelijke verschijning van Mabelia
Graswinckel werpt een lichtstraal op zijn leven. Langzaam verkrijgt alles een reiner
tint, een warmer toon.
Het behoeft wel niet gezegd te worden, dat Armand de Ghiselles de zwarte macht
in het leven van Juliaan is geweest. Steeds had de onwettige den echten zoon, uit
vreeze en haat, vervolgd. Hij had de valsche beschuldiging, die hem te Delft deed
kerkeren, ingebracht. Van zijne toevallige gelijkenis met Juliaan had hij een wapen
gemaakt tegen dezen; de verdrijving uit het Friesche kamp was daaraan te danken.
Op het einde is alles goed. Met het Solmsche bruiloftsfeest werd het eerste deel
geopend, het derde sluit met de minder statige, maar vroolijker en guller bruiloft van
Juliaan en Mabelia. De laatste woorden zijn het grafschift van den wonderdokter.
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Hoe alles op het einde ten goede komt? - De vraag is te veel. De knoopingen en
ontknoopingen van een roman liggen buiten het bereik der ontleding. Om ze als
kunstmiddelen te waardeeren behoorde men den roman opnieuw te schrijven; eene
dorre optelling maakt de verwarringen en wisselingen des levens tot de draden eener
poppekast. Ligt er niet een weinig barbaarschheid in dat koel en koud teruggeven
van hetgeen nu eenmaal de ‘knoop’ van een roman wordt genoemd? Hefe is het
zenuwstelsel van dit kunstwerk en dug onzichtbaar. Verbeeld u, dat een teekenmeester
u voor den Isaias van Rafaël plaatste en met een stuk houtskool de zuiverheid der
anatomische verhoudingen aangaf; denk u dat een stuk krijt over een landschap van
Hobbema de lijnen trok, die den goeden samenhang der plans, het in elkaar schuiven
der verschillende partijen moeten aangeven!
Wat in den roman kracht is en leven, wordt in de ontleding dorheid en
spitsvondigheid. Het gaat niet aan de meesterlijke groepeering van dezen roman met
een paar pennestreken terug te geven. Om den wonderdokter scharen zich allerlei
personen, die eerst verstrooid en ver van elkander staande steeds nader en nader
bijeenkomen en op het einde éen beeld vormen, vol verscheidenheid maar zonder
verwarring. Allen zijn kenbaar genoeg. Men heeft het gesteendrukte prentjen met
genummerde koppen niet noodig om den weg te vinden in dit rijke tafereel.

III.
Het is in de wereld der kunst niet altijd waar, dat de jongste kinderen de schoonste
zijn. Al is soms de vorm vaster en beter afgewerkt, daar pleegt wel eens iets te
ontbreken, de tocht der eerste geestdrift bezielt ze niet, de vlam van het eerste
enthousiasme gaf ze geen schoonheid en kracht-Maar tevens missen zij het
onregelmatige der eerste krachtproducten, daar zijn geen sporen in van ontstuimigheid
en drift, de scheppingen der rijpere kunst zijn niet zoo onmogelijk meer; zij behoeven
geen anderen dampkring, geen wereld alleen voor hen. De illusie verzoent zich meer
en
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meer met de werkelijkheid, de idealen zijn niet langer stormen, maar zachte
vriendelijke tochten, die het dagelijksch leven verfrisschen en doorgeuren. Wekt het
eerste werk van een kunstenaar soms hartstochtelijke bewondering, brengt het
wegsleepende of terugstootende aandoeningen te weeg, de latere werken matigen
die hevige indrukken, maar roepen een nieuwe, blijvende aandoening in 't leven, de
sympathie. Op den stralenden, maar heeten zomer volgt de herfst met zijn malsche,
teedere, smeltende tinten, zijn liefelijken avondgloed.
Het is mevr. Bosboom-Toussaint gelukt in haar jongste werk sympathische figuren
te scheppen, die niet spoedig uit het geheugen verdwijnen, die echoos opwekken uit
het verleden of vriendelijke beelden uit het heden naast zich rijzen doen. Haar
wonderdokter is met al zijn eigenaardigheden zeer aantrekkelijk. De kolossale,
heroische afmetingen, waarin de schrijfster haar helden placht te belichamen, hebben
voor meer waarheid, meer natuurlijkheid plaats gemaakt. Men zou geneigd zijn van
‘klassische Ruhe’ te spreken. De bepaling had misschien wel iets onjuists. Jacob
Jansz. is een menschelijke, een humane verschijning. Hij is geen allen verdrukkende
hoofdpersoon. Zijn deugden en edele hoedanigheden liggen niet zwaar op het hoofd
der anderen en houden hen niet tegen in hun ontwikkeling. Zijn preeken hindert niet
zoo heel erg. De strenge kluizenaar heeft zijn beminnelijke zwakheden. Het is niet
te verwonderen dat Sabina van Egmond voor zijn invloed zwicht. Dat zij den
ongeroepen raadsman niet als een bemoeizieken indringer ter deur uitwerpt, heeft
niet zijn oorzaak in het woord of in de verzuchtingen van den wonderdokter, maar
in den aantrekkelijken ernst, de werkdadige goedheid van zijn verschijning, de
gravinne kon hem gelooven want hij is waar.
Juliaan gevoelt ook dien indruk. Die Juliaan, men zal ten lange leste wel instemmen
met de meening, die hier nog half bedeesd wordt uitgesproken, dat mevr. Bosboom
voor geen harer helden zooveel zorg, zooveel teerheid heeft ten beste gehad als voor
dezen, haar jongsten. Het is, als had zij hem, gelijk de oude Lijsbeth in den roman,
in een zware ziekte verpleegd en gekoesterd, als ware zij zelve verjongd door het
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jonge leven, door haar en onder haar oog herlevende. Van het eerste optreden heeft
zij belangstelling weten te wekken in den niet zeer beminnelijken ribaut. Met den
fijnsten tact heeft zij de belangstelling doen stijgen, warmer en warmer doen worden.
Zij heeft den schipbreukeling, niet door zijn naaktheid, maar door hetgeen hij redde,
aantrekkelijk gemaakt. Daardoor redde zij hem van het koude medelijden en gaf hem
over aan de liefde.
Geen enkel gebrek wordt vergoelijkt, maar ook geen enkele edele trek vergeten.
De tragische macht der omstandigheden beheerscht het weifelend karakter, maar het
karakter wordt niet minder scherp geteekend. Langzaam ontdekt men meerdere
schoonheden in het bijna verschopte beeld. Die schoonheden zijn geen nieuwe
scheppingen, geen versche kleuren op een afgeschrapt paneel. Neen, daar is slechts
wat zorg noodig om de vuilnis weg te nemen, slechts een enkele retouche behoeft te
worden aangebracht, om den ouden luister te herstellen. Deze Juliaan is waarlijk het
kind der kunstenares.
Wat men het bekeeringsproces van Juliaan zou kunnen noemen is met uitnemende
zorg behandeld. Al de rijzingen en dalingen van den toestand zijn aangegeven. En,
wat hier de meeste bewondering en tevens, waartoe het te verzwijgen? verwondering
wekken mag is de wijze, waarop de menschelijke invloeden hun rol spelen in dit
geestelijk werk.
Niet de minste dier menschelijke invloeden heeft de schrijfster in haar Mabelia
belichaamd. Goed gevonden is de wijze, waarop ook hier de natuurlijke broeder, de
valsche baron de Ghiselles als ‘Bindeglied’ tusschen Juliaan en Mabelia optreedt.
Daardoor wordt de adel van Mabeliaas verschijning gered, zonder dat de frissche
natuurlijkheid iets van haar teeren blos verliest. Meer moeite kost de rupture met
Antony, maar men was ongeduldig dat deze toch eindelijk zou komen en men wilde
dat zij kwam tot iederen prijs. Mabelia is een der gelukkigste meisjensfiguren ooit
door mevr. Bosboom geschapen; dat aan hare schepping in dit genre wat vrijheid en
blijheid ontbreekt is een opmerking, die ieder harer bekenden overtollig noemt.
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Machteld van Egmond staat te ver van ons af, treedt in het geheel slechts eenmaal
handelende op om veel belangstelling te wekken, al blijft men steeds wachtende naar
hare verschijning. Misschien herinnert ook haar optreden een weinig te zeer aan
tooneelspel. Toch danken wij aan haar een voortreffelijk hoofdstuk, het eerste uit
het derde deel, een hoofdstuk, waardoor een echte lentelucht waait, waarin
speelschheid en jokkernij naast teerheid haar plaats vinden, een hoofdstuk, dat bij al
de eigenaardigheid van den stijl, een meesterstuk heeten mag.
Het zou onrechtvaardig zijn de oude Lijsbeth te vergeten, de eigenaardigste
verschijning uit het geheele boek. Hare geschiedenis is met weinige, maar uiterst
fijne trekken aangegeven. De opvatting zoowel als de uitvoering van dit figuurtje
verraden bij mevr. Bosboom een grootere gave van objectiveering, dan men haar
misschien had durven toeschrijven. Men heeft hier te doen met een leekezuster, die
wel het klooster en in zekeren zin ook de Kerk heeft verlaten, maar daarom nog
geenszins tot een ijveraarster voor de hervorming werd. Lijsbeth is een natuurkind,
dat tegen de in de Kerk heerschende misbruiken geen betere redding vond dan haar
eigen vroom gemoed. Daarom blijft zij vrij van al het dweepzieke, al het strijdende
en hatelijke der hervorming. Zij denkt niet over den vrijen wil, zij vermoeit zich niet
over het geloof en de werken, zij bidt en doet wel. Zelfs hare geloften zijn haar nog
heilig.
De zaak is zeer verklaarbaar. De goede eenvoudige zuster, die rondom zich weinig
anders zag dan lichtzinnigheid en bederf, die geen enkelen steun vond in hare
omgeving, kon, nu zij geene hand vond, die haar terug hield in de Kerk, tot een
uitzondering worden, zooals hier wordt geschetst. Met een enkelen pennestreek meer
ware de sprekende waarheid van Lijsbeth verdwenen. Een tochtjen Protestantsche
dogmatiek en zij was onredbaar verloren.
Welken indruk, in de bedoeling der schrijfster, de persoonlijkheid van Bastiaan,
den door Juliaan verslagen, maar weder herlevenden ijveraar, moest te weeg brengen,
is moeielijker te bepalen, Hij moest, na de verwonding hem door
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Juliaan toegebracht, blijven leven, opdat deze vrij zou blijven van manslag. Anders
ware 't misschien beter geweest hem te laten sterven. Tegen zijn later verdwijnen
zou niemand in verzet komen. In den beginne is mevr. Bosboom bepaaldelijk zeer
weinig met hem ingenomen, zij geeft hem vrij meedoogenloos aan den af keer harer
lezers prijs. En dit volkomen terecht. Later schijnt hij met een wat gunstiger oog te
worden aangezien. Op het einde zelfs verschijnt hij ter bruiloft van Juliaan.
Dit laatste is wat te sterk. Men zal het goedkeuren, ja prijzen dat Juliaan de
vergiffenis van zijn slachtoffer afbidt en op iedere wijze het gepleegde onrecht
herstellen wil. Maar Bastiaan is te vulgair om ter bruiloft te komen. Men moest steeds
bevreesd zijn voor een zalvende predikatie. Neen, deze figuur is van ongelijke
bewerking en om de eene of andere reden heeft de kunstenares den moed niet gehad
het beeld af te werken naar hare eerste opvatting. Waarom? Dan is Schout Gerrit Meerman een ander man. De eigenzinnige knaap en de
hoofdige magistraatspersoon zijn wel het kind en de man. Hij is geheel van zijn tijd
en hij leeft. Zijn gestrengheid, zijn. eerlijkheid, zijn rechtvaardigbeid met zooveel
eigenmachtige beslissingen gemengd, de gulheid met zooveel drift en zooveel
eigenliefde gepaard, al die eigenaardigheden maken een man van vleesch en bloed,
forsch gebouwd, met een frisschen blos op de wangen, een aristocraat uit het volk
geboren en daarom minder volksman dan de edelman uit oud-adellijk geslacht. Met
zijn Bartelsjen vormt hij eene kostelijke groep, in wier schildering frischheid, kracht
en humor vereenigd zijn. Zoowel tegenover de Ghiselles als tegenover Jacob Jansz.
komt hij natuurlijk uit en in het kabinet van prins Maurits is hij, in zijn half verlegen
houding, nog altijd de schout van Delft.
Antony Hoogerhoeck, de mislukte bruidegom van Mabelia, is in zijn terugstootende
verschijning, meesterlijk geteekend. Het kleingeestig en pedant egoïisme van den
rijken en halfbeschaafden, pronkzieken en zuinigen, laffen en wraakgierigen
burgerzoon werd hier zoo volkomen mogelijk ten too-
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neele gevoerd. Men behoeft het niet te herhalen, dat de personen van mevr. Bosboom
levende personen zijn. De aandoeningen, die zij opwekken, zijn te levendig om het
te betwijfelen.
En eindelijk ‘the villain’ Armand de Ghiselles. Hij is werkelijk de zwarte man van
het boek. Het zou moeilijk zijn om onder de draden waaruit zijn karakter geweven
is een enkelen witten draad te ontdekken. Misschien vond men hier en daar een
grijsjen, maar weinig meer. Wel is zijn boosheid eenigszins gerechtvaardigd, liever
nog verklaard. De onwettige heeft ook op zijn zegetocht, altijd den schim van den
beroofden, echten zoon tot tochtgenoot. Een zwarte reisgezel, de oude wist het reeds:
‘Post equitem sedet atra cura.’

Zijn eerzucht en zijn scherpzinnigheid, die toch door de drift naar een valsche
zekerheid worden overspannen en bedrogen, zijn geenszins van overdreven aard en
met een groote juistheid van opmerking wordt de eerherstelling door hem nan Juliaan
bewezen niet alleen aan zedelijke oorzaken toegeschreven. De vrees voor eigen
veiligheid en lichamelijke verzwakking hebben daarin hun deel.
De enkele tooneeltjens, waarin de grafelijke zusters van Egmond en de heer van
Solms optreden zijn der studie en der bewondering overwaard. Zoo is het met
meerdere het geval. De vrouwtjens van Oud-Beijerland zijn een der beste tafereelen
naar het leven in onze geheele litteratuur. Niet alsof hier de deelen boven het geheel
bewondering verdienden, liever zou ik zeggen, dat het geheel beter uitkomt door de
fraaie bewerking der enkele brokken. Maar het valt niet te ontkennen dat een ander
tooneel minder door juistheid van teekening of kracht van uitvoering treft. Laat ons
er bijvoegen dat deze mislukte schildering, die der ribotteerende soldaten van Juliaan,
eerder een bewijs voor, dan tegen de kunstenaresse is. Indien men haar tot het hier
noodzakelijke realisme had zien afdalen zou de indruk onaangenaam zijn geweest.
Een spotter zou misschien zeggen: ‘het pogen zelf

H.J.A.M. Schaepman, Menschen en boeken: verspreide opstellen. Deel 1

99
was schoon’, maar de spotternij zou niet aardig wezen.
En nu de moeielijkheid, nu het eigenaardig karakter dezer bladzijde uit het
Protestansche leven?
Men mag vermoeden - mevr. Bosboom-Toussaint doet meer dan daartoe het recht
geven, zij eischt het bijna - men mag dan met vrij wat gerustheid de meening
uitspreken, dat voor deze schrijfster het Katholieke leven in de uiterlijkheid opgaat.
Zij aarzelt niet te verklaren dat het een vorm is zonder gehalte, een woord zonder
dieperen zin. Bij het Protestantisme is alles geest en leven; daar heerscht de
innerlijkheid, de echte zielaangrijpende en hervormende zin. De eenzijdigheid, van
het Protestantisme wordt - en dit is zeer gelukkig voor onze dichteres - met hooge
majesteit over het hoofd gezien.
Maar er is nog meer en Mevr. Bosboom vergeet in dezen roman nog een andere
zijde van het Protestantisme. Het vreeselijk individualisme, dat in deze geesteskwaal
gelegen is, ontsnapt haar geheel. Volgens de ware leer mocht Juliaans bekeering
niets anders zijn dan een worstelen tusschen hem en den Heere. Juliaan moest alleen
staan in het bekeeringsproces. In den nacht, ongezien van allen, aan de eenzame beek
had deze Jacob te strijden en te worstelen om Israel te mogen zijn. Hij mocht en kon
niet anders. Na den eersten slag van den Heer te hebben ontvangen moest hij
neervallen en werkeloos blijven liggen tot de Heer hem nam. Wel prijkt de Heer op
de bladzijden van den Delftschen wonderdokter, maar een rechtstreeks ingrijpende
macht oefent Hij eigenlijk niet. Alleen in de verschijning van Jacob Jansz. - die er
dan waarlijk ook minder aantrekkelijk bij wordt - draagt dit boek enkele sporen van
Protestantsch individualisme. Maar men vindt het alleen daar waar Jacob Jansz.
alléen is. Waar hij ten overstaan van anderen optreedt is geen zweem van dit alles
te bespeuren. De bekeering van Juliaan geschiedt op zeer maatschappelijke, op
bovenzinnelijk-zinnelijke, ik had bijna gezegd op Katholieke wijze. Het akelig ‘red
u zelven’ vindt hier geen tolk. Zeker, daar is geen spraak van Oorbiecht of Sacrament,
maar daar zijn nog al uiterlijkheden, die het hare doen. En niet alleen als teekens der
genade. De gesprekken met Jacob Jansz., de vertrouwelijke mededeelin-
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gen, de bekentenissen, die niet alléen aan den Heer geschieden, mogen dan al
genademiddelen heeten; maar wat van het herstel van eer en naam en rang, maar,
maar wat van de oogjens van Mabelia?
Is het geen aardige opmerking van mevr. Bosboom-Toussaint dat Juliaan zich op
zekeren morgen, toen hij zijn verloopen plunje aflei en in een goed, frisch gewaad
gedoscht ging, als een geheel ander man gevoelde? - Maar is de mensch niete altijd
dezelfde en zijn de uiterlijkheden dan soms waarlijk zoo boos?
Deze opmerkingen behelzen geen spot en willen geen plagerij zijn. Het is er niet
op gemunt om de ‘steile’ mevrouw Bosboom eens, haars ondanks, voor den
Roomschen kraam te laten buigen. Neen, zoo het laatste woord dezer opmerkingen
ernstig moest worden uitgesproken, het zou dit zijn, dat de kunst altijd naar de
waarheid loopt. ‘De Heer’ is een slecht, een onmogelijk dramatisch element en de
Protestantsche bekeering is een onwaarheid. Door ze, onbewust en buiten haar wil
op te geven, door haar dogmatiek uit het spel te laten heeft de schrijfster haar
kunstwerk gered.
De geschiedenis van Juliaan is geen bladzijde uit het Protestantsche
formulierenboek. Het is een blad uit het groote boek van het menschenleven. Juliaan
is geen Katholiek, die naar het Protestantisme overgaat - zijn afval van het vaderlijk
geloof wordt met bijna verrassende kalmte vermeld - hij is de gevallen mensch, die
zich weer opheft uit het slijk. Dat is iets anders, iets hoogers. De wonderdoktor is
geen zendeling tuk op bekeerlingen als de hengelaar op baars, - Bastiaan, vóór zijn
herschepping, mocht daarop gelijken - hij is een dier edele menschen, wier dwalingen
men betreurt, maar wier deugden men acht. De Ghiselles zelf is niet boos door zijn
Katholicisme. Dat is wel de minste zijner slechte hoedanigheden.
Zonder schroom mag men ‘de Delftsche wonderdokter’ als den minst
Protestantschen onder de Protestantsche romans van mevr. Bosboom aanschrijven.
Van de oude phraseologie is nog wel iets gebleven, maar de geest is beter, ruimer,
daar is minder engheid in, minder cellelucht aan. De schrijfster
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schijnt eindelijk het ellendig boekhandelaars-voorstel dat romans vroeg, waarin de
invloed der hervorming op het burgerlijk en huishoudelijk leven der Nederlanders
voorgesteld werd, te zullen vergeten of moede te zijn. Misschien heeft zij ontdekt,
dat de mijn niet zoo rijk was en de stof geen gouderts heeten mag.

IV.
De muse van mevr. Bosboom verdient ten volle als krachtige kunst te worden
gekenmerkt. Zij is niet los en dartel, vroolijk en licht als Lili, zij houdt er geen bonte
menagerie op na,
‘darin die wunderbarsten Thiere’,

de duiven huppelen niet over haar hoofd en schouders en pikken geen broodkruimels
uit haar handen, droge broodkruimels zoo heerlijk
‘als hätt' es in Ambrosia gesteckt’.

Zij is ook geen Mignon, geen zachte, teere verschijning, die in het kinderspel de
vleugelen draagt als waren ze haar aangeschapen, die in droomen leeft en van het
leven slechts de droomen kent. Nog eens, niet met
‘Une enfant de seize ans, et qu'une fleur amuse,
Une fille de Mai, blonde comme un épi’,

maar met de Muze der krachtige kunst heeft men hier te doen. Krachtig in den zin
van natuurkracht, kunst als natuurgave gedacht. Men zou een vergissing begaan
indien men hier krachtige kunst door ‘l'art robuste’ van Gautier vertaalde. Die stoffen
waarin deze zijn kunstenaar wil laten werken zijn aan mevr. Bosboom vreemd:
‘Vers, onyx, marbre, émail’ -

er zal wel geen beleediging in gelegen zijn, wanneer hier de overtuiging wordt
uitgesproken dat deze dichteres geen vers schrijven kan? Maat en rijm, snijding en
verdeeling in voeten; haar pen zou breken voor zij aan den vierden voet van een
Alexandrijn gekomen was. Ook is hare hand er niet op geoefend om
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het fijne staal te voeren en den Apollokop te snijden op den harden steen. Iets anders
zou het zijn te zeggen, dat mevr. Bosboom niet in marmer werkt. Al is het boetseeren
haar geliefkoosde bezigheid, al zou ik haar kleimodellen hooger schatten dan haar
beelden, het mocht toch onrechtvaardig heeten haar een vaardigen, krachtigen beitel
te ontzeggen. Haar beelden zijn waarlijk met forsche hand gehouwen en breed
bewerkt. Daar is soms iets onevenredigs in de verhoudingen, meer dan de juiste maat,
dan de feitelijke of ideale waarheid het kunnen billijken springt het een of andere
punt vooruit. Maar hare beelden zijn ook geen op zich zelve staande figuren, zij
behooren tot een galerij, tot een reeks, meer nog zij behooren tot een vaste omgeving,
in een gebouw; heeft het iets pedants te zeggen dat hun karakter meer architektonisch
is dan sculpturaal? - Zij behooren op een zekere hoogte te staan en van een zekere
zijde, om in een zeker licht gezien te worden; onder dat opzicht zouden zij misschien
zeer wel passen in de ontvolkte nissen en op de ledige voetstukken der kathedralen
door den heer Bosboom zoo meesterlijk gepenseeld.
Want er is stijl in deze beelden. Al draagt deze kunst geenszins naar den wensch
van Gautier ‘un cothurne étroit’; toch is zij ook geenszins geschoeid
‘d'un soulier trop grand,
Du mode
Que tout pied quitte et prend!’

Het beeld roept een reeks van tegenstellingen op, die wel wat huiselijk mogen
schijnen; deze Muze huppelt niet, maar sloft nog minder; zij trippelt niet maar stapt.
Zij heeft haar eigen beweging, meer krachtig dan dartel, niet zonder bevalligheid,
maar meer ernstig en statieus; zij wandelt niet half dolende rond, maar zij weet
waarheen zij gaat.
Het wordt tijd ons eens uit de beelden los te winden. Waartoe eigenlijk? De
eigenaardigheden van mevr. Bosboom zijn genoeg bekend, men behoeft ze niet van
de daken af te roepen. Iedereen weet dat hare kracht in het ontwerpen gelegen is. In
hare ontwerpen speelt zij met kolossale afme-
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tingen. Maar het kolossale biedt misschien minder kans tot verscheidenheid, wordt
misschien op den duur wat eentonig. Een kolossale jeugdige Hercules verschilt van
een kolossalen jeugdigen Imperator dikwijls alleen door knods en leeuwenhuid. De
plannen van mevr. Bosboom kennen, indien men het zoo mag uitdrukken, geen grens.
Zij zijn niet vaag, niet onbestemd, neen, men mag gerust aannemen, dat ieder punt
bepaald, zelfs streng is aangewezen. Maar het is er mede als met plannen voor een
verre reis. Thuis stelt men alles vast. De dagen zijn juist berekend. In de eerste dagen
komt alles uit. Maar dan beginnen de omstandigheden haar spel te spelen, men wordt
opgehouden, men maakt een ‘Abstecher’, men neemt een dag rust.
Het verraadt geen zwakheid, wanneer een dichter zich een enkele maal aan
soortgelijke onregelmatigheden schuldig maakt. Men behoort daarin eerder de frissche
natuurlijkheid der kunst te bewonderen, die nog niet genoeg getemperd is om ook
een weinigjen meer kunstvaardigheid te zijn. Soms is er vermoeienis te bespeuren
in den wat tragen gang, maar wordt men ook niet dikwijls verrast door menig stouten,
onverwachten sprong, door een behendige of schalke beweging? Men zou hij mevr.
Bosboom soms meenen dat zij heur reize moede werd, tegen het einde haast zij zich
naar huis. Maar zij is belust op een ‘Abstecher’. Dikwijls zijn deze voor haar
gezelschap meer belangrijk dan aangenaam. Niet iedereen houdt er van om
oudheidkundige muren te gaan zien.
De eens zoo luide beleden afkeer van lange inleidingen is hij mevr. Bosboom in
een stille voorliefde voor langere en kortere afleidingen overgegaan. Daardoor
verliezen hare werken in de uitvoering de krachtige eenheid, die het ontwerp bezitten
moest. Want het blijft met dat al nog bewonderenswaardig, het blijft hij al deze
ongelijkheden en onregelmatigheden en afwijkingen nog een krachtig bewijs van
krachtige kunst, dat het geheel een geheelen indruk te weeg brengen kan.
Het kon schijnen, alsof door het herhaald verwijzen op het krachtige harer kunst
een bedekte poging gewaagd werd om hij mevr. Bosboom-Toussaint het vrouwelijke,
de teerheid en
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het gemoed te ontkennen. Alsof het mogelijk was om zonder een zekere teerheid,
zonder een warm gemoed zulk een diepen blik in der menschheid zieleleven te slaan!
Een mijner vrienden noemt dien blik ‘wijsgeerig’; heeft hij daarmede bedoeld dat
het verstand wel wat meer de hand had in hare scheppingen dan het gemoed; dat de
teerheid vooral een verstandige is? Hij zou zich kunnen beroepen op de wijze, waarop
mevr. Bosboom hare karakters teekent. Zij houdt er van ze geheel open te leggen;
zij laat geen enkel gaasjen het innerlijkste soms omsluieren. Ieder draad van het
geheime weefsel der beweegredenen en bedoelingen wordt door haar ter hand
genomen, soms is zij uitvoerig tot uitrafelens toe. Vandaar misschien dat zij zich
dikwijls met hare personen zoozeer vereenzelvigt, dat hunne spreektaal hare schrijftaal
wordt?
De kracht van mevr. Bosboom-Toussaint verraadt zich nog in een zekere ruimheid,
een onverschilligheid omtrent dingen, die anderen zeer kostbaar zouden zijn. Het
behoort tot de eigenschappen van haar stijl dat zij zelden een geestige gedachte in
een geestig woord vertolkt. Men zal uit geen harer werken een ‘gevleugeld woord’
halen. Veel schoons en veel waars door haar gezegd zal in onze herinnering
opdoemen, maar als een gedachte, niet als een gebonden phrase. Zij heeft te veel
edelgesteenten om aan de zetting te kunnen denken, Het gaat haar als den Schah van
Perzië; zij draagt haar diamanten op het eenvoudig zwarte kleed, zonder er zich over
te bekommeren of ze misschien meer zouden schitteren op purper of hemelsblauw
fluweel.
Hare pracht is niet vroolijk, maar ernstig.
Een proeve over mevr. Bosboom kon niet wel ten einde worden gebracht zonder
nog eenmaal op haar Protestantisme terug te komen. Het zou mevr. Bosboom zelve
bezwaren, indien hier met geen enkel woord over de felle Anti-Roomschgezindheid
van de meeste hare werken werd gerept.
Allereerst dient hier de bemerking te worden ingevoegd, dat men in ‘de Delftsche
Wonderdokter’ niet zoovele en zoo sterksprekende bewijzen van Roomschenvrees
vinden zal als in menig ander boek derzelfde hand. Daar zijn nog wel
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enkele sporen, maar over het geheel is de oude geest wat minder heftig en minder
ruw.
Die oude geest heeft anders vroeger genoeg den heer gespeeld. Er zou iets
onredelijks liggen in de vordering dat mevr. Bosboom hare Katholieke personaadjes
tot helden maken moest. Maar tusschen helden en monsters ligt nog al eenig verschil.
Het is toch wat sterk dat men de Katholieke belijdenis als de kroon der boosheid op
een booswicht plaatst. En zoo geschiedde het. Onder de chemische praeparaten waar
uit mevr. Bosboom hare scheppingen samenstelde waren ook vergiften, het giftigste
vergif was het Katholicisme. Het bedierf tot in merg en been, het hulde de figuren
in dat bekende blauwe licht en omgaf ze met de solferlucht, aan den booze der oude
verhalen eigen.
Genoeg. Oneerlijk uit onkunde en ruw uit misbruikten ijver, het valt niet te
ontkennen, dat mevr. Bosboom deze beide niet al te strenge praedicaten verdient.
Maar waarom te toornen en streng recht te oefenen? Is mevr. Bosboom voor al de
uitspattingen van den Roomschenhaat niet genoeg gestraft door de ongelukkige
ingeving, die haar tot de lofzangeres van Garibaldi maakte, haar, de nobele, fijne
vrouw tot de krijschende Fama van deze roodgehemde vulgariteit?
Overigens wekken deze Anti-Roomsche tirades te veel verontwaardiging. Met al
den eerbied, dien ik voor de kracht van mevr. Boshoom gevoel, vind ik haar tegenover
mijn Roomsch-Katholieke Moeder te zwak om ernstig boos te zijn. De indruk dien
haar felheden op mij maken verraadt zich in de oorzaak, waaraan ik ze zou willen
toeschrijven.
Die oorzaak is geen andere dan een zekere chagrijnigheid. Het familiare woord
dient uitstekend om de zaak aan te duiden. De kunst van mevr. Bosboom heeft iets
chagrijnigs, vrijheid en blijheid ontbreken te zeer in haar gestel. Zij is ietwat ‘zuur’
geworden en misschien is deze chagrijnigheid niet vreemd aan de zekere jalousie,
welke de kunst in het Protestantisme altijd haars ondanks tegenover het Katholicisme
gevoelen zal.
Wij zouden ten slotte weer komen op de vraag of kunst en Protestantisme ooit
samen kunnen gaan. De kunst van
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het Protestantisme bestaat, zelfs met mevr. Bosboom, nog niet. De dorre bodem heeft
nog nimmer deze heerlijke bloem voortgebracht. Het ontaarde kloosterleven heeft
geen begrip van den Verlosser op de bruiloft te Cana en verstaat zich allerminst met
een Maria die haar zoon toewenkt: ‘Heer, zij hebben geenen wijn meer!’ De wijn
der levensvreugde is in het Protestantisme evenzeer verboden als het druivensap in
den Koran van Mahomet. Zonder die levensvreugde echter, zonder dat hemellicht
hier in deze aardsche dreven, geene kunst.
In het Katholiek leven vindt het schoonste kind der menschheid, de kunst de
gewilde en geliefde ruimte, de voor haar geschapen atmosfeer. Daarbuiten prijkt zij
nimmer in volle pracht. En dat Mevrouw Bosboom, bij al haar strenge rechtzinnigheid
en haar hardnekkig Protestantisme toch zoo onmiskenbaar groot is als kunstenaresse,
is niet het minste, is misschien het sprekendste bewijs harer krachtige kunst.
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Mevr. A.L.G. Bosboom Toussaint.
Majoor Frans.
Voor de meeste lezers bestaat het verschil tusschen Novelle en Roman in niets anders
dan den omvang. Een Roman is een heel boek, een Novelle is een verhaaltje, waarbij
men nietzooveel namen behoeft te onthouden, waarin niet zooveel personen
voorkomen en dat spoediger aan het einde komt. Ligt het echter alleen aan den
omvang en bestaat er geen werkelijk onderscheid van soort tusschen den Roman en
de Novelle, dan had Mevr. Bosboom-Toussaint haar Majoor Frans zeer gevoegelijk
een Roman kunnen heeten. Nu dit niet geschied is, nu moet daar een reden zijn,
waarom dit romandikke boek toch een Novelle heet.
Daar is genoeg over die onderscheiding van Roman en Novelle geschreven en
getwist. En aardig mag het heeten dat de omvang van het werk toch niet geheel buiten
de punten van onderscheiding blijft. Maar waarin dan dat onderscheid bestaat? Beide
Roman en Novelle zijn verhalen en behooren dus tot een zelfde, algemeene soort.
Maar zou men misschien den Roman in zekere opzichten gelijk kunnen stellen
met het heldendicht, de novelle met de ballade? Of liever, zou men niet mogen zeggen
dat in den Roman het epische de overhand heeft en bij de Novelle het lyrische op
den voorgrond treedt? In den Roman is het verhaal van een belangwekkende,
ingewikkelde gebeurtenis hoofdzaak. De Novelle daarentegen beweegt zich meer
op
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het gebied der ziel, zij geeft een brokjen ziels- of harts- of geestesgeschiedenis. Voor
haar is het uiterlijk feit bijzaak het dient slechts om de geestelijke geschiedenis te
verdiudelijken, het is de achtergrond, die de gestalten scherper doet uitkomen. De
roman beweegt zich niet alleen op het gebied der verwarde feiten; ook hij hem is de
hartstocht en de geschiedenis van den hartstocht hoofdzaak, maar hij geeft eerder de
werking van den hartstocht op de levenstoestanden en de daden dan op het gemoed
en de gedachten, neigingen, strevingen zijner personen te zien. Daarom is ook de
novelle dichterlijker, lyrischer van toon, ranker en losser van bouw; de knoop ligt in
de eigenaardigheid van een zieleleven en niet in de verwarring der gebeurtenissen.
De ‘Majoor Frans’ van mevr. Bosboom-Toussaint verdient waarlijk een Novelle
te heeten. Men heeft hier de geschiedenis van een karakter, een frissche en belangrijke
geschiedenis; Door duizenden verwikkelingen komt deze geschiedenis tot haar einde
en na de hevigste stormen eindigt zij als een idylle.
Idyllisch is anders deze geschiedenis niet. Zij heeft iets van de ruwe heide en de
zware bosschen, die het tooneel, het oude kasteel van de Werve, omgeven. Daar zijn
geen gebaande wegen, het is een ongelijke grond, maar een krachtige lucht waait
over de bruine vlakte en ruischt u uit de bosschen te gemoet. Dit is een geschiedenis
van beschaving en veredeling, van den invloed door een edelen hartstocht op een
edel karakter uitgeoefend. De zaak zelve is eenvoudig. Jonker Leopold van
Zonshoven, wordt de erfgenaam eener schatrijke tante, die hem echter door haar
testament dringt, niet verplicht, tot het huwen zijner nicht Francis Mordaunt, de om
den wil haars grootvaders onterfde weeze. Dit huwelijk vindt plaats na tallooze
moeielijkheden. Alle omstandigheden zijn van de eene zijde gunstig, van de andere
ongunstiger. Maar alles wordt beheerscht door het karakter van Francis, onze ‘Majoor
Frans’. Zij heeft alle recht op dien naam. Daar is in haar zoowel het krijgshaftige als
het edelmoedige, het bevelende, strenge, onverbiddelijke, zij is ruw en toch zeer
goedhartig, zij heeft de harde school ja de hardste van het leven door gemaakt en zij
is tevens
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kinderlijk, zwak en alleen sterk door haar onbuigbaren wil en haar onuitroeibaar
eergevoel. Tusschen den lichtzinnigen ellendeling, haar grootvader en den
weekhartigen, onbaatzuchtigen maar onbeschaafden Rolf staat zij met haar deugden
en gebreken als de volstrekte meesteresse over beiden. ‘Een kruidje-roermij niet op
het punt van kieschheid en fijngevoeligheid’, zoo wordt Francis door haar oom
geteekend en daar is veel waars in dat woord. Maar niet alles is daarmede gezegd.
De weêrgalooze teederheid, die krachtige zwakheid der vrouw, die op den bodem
dezer ziele ligt, die zich steeds openbaart, die steeds de armen zou willen uitstrekken
en toch zich zelve beheerscht om te blijven wat zij is, rein, edel, zuiver, hierin ligt
de grootheid van deze schepping en de zege der kunst. Het was moeilijk iets
aantrekkelijks te maken van een majoor Frans. De karikature lag voor de hand en
iedere te scherp of te zwaar getrokken lijn kon van het beeld een bespottelijkheid
maken. Hierin nu ligt het geheim der echte kunst, dat de aantrekkelijkheid is gebleven
niet alleen, maar steeds grooter wordt, dat het medelijden in eerbied en hulde
verandert. Dat geheim heet Francis' echt vrouwelijke teederheid, die in iedere daad
en ieder woord, in het ruwste en in het zachtste klinkt, die haar grillig maakt en
wispelturig, omdat zij steeds met zich zelve strijdt, omdat het volle leven in haar niet
altijd in kalmte en orde kan voortgolven. Hoe zij wordt overwonnen - want zij wordt
overwonnen deze beheerscheresse - is weder een meesterlijke greep uit het leven.
Men heeft met dien overwinnaar, jonker Leopold van Zonshoven, niet even veel
ingenomenheid betuigd als met mojoor Frans. Hij is in de oogen van sommigen te
lijdelijk, te kalm, te bedaard. Dit oordeel is zeer eenzijdig. Wanneer men alleen oog
en oor heeft voor majoor Frans, dan zeker is jonker Leopold geen zeer
indrukwekkende persoon. Maar het is de vraag, of hij anders mocht zijn dan hij hier
is. Waarlijk het ontbreekt hem noch aan kracht, noch aan hartstocht, maar hij is
meester over zich zelven en daardoor ook over majoor Frans. Deze bemerkt spoedig
genoeg hoe de zaken staan tusschen haar en den neef. Maar deze neef weet zich
zelven te beheerschen, zij verkrijgt de overtuiging, die iedere dag
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haar opdringt, dat deze man geen zwakkeling is Leopold van Zonshoven heeft den
harden, den vervelenden strijd met de adelijke armoede doorgestreden en dat op
zegepralende wijs. Hij heeft zijn ‘Noblesse oblige’ gehandhaafd en tot waarheid
gemaakt. Zijn zelfbeheersching is juist de kracht, die Francis aan hem ondenwerpt.
Want op het einde kan zij zich zelve niet langer beheerschen en greeft zij zich over
aan den krachtigen man, die haar steun zal brengen en rust.
Had men misschien gewild dat jonker Leopold zijn majoor Frans zou dresseeren
met de chambrière in de hand? - Dan kon de oplossing nooit iets anders zijn dan een
eeuwige scheiding. Dan was de trotschheid opgestaan tegen de trotschheid en beide
hadden elkander vernietigd. Beide personen zouden rampzalig zijn geworden door
te groote overeenkomst. De wet der harmonie door de tegenstrijdigheid eischte dezen
jonker tegenover majoor Frans en mevrouw Bosboom-Toussaint kent kunst en leven
te goed, om dit te vergeten.
‘Majoor Frans’ is de geschiedenis van een karakter, maar daar zijn feiten en
voorvallen en toevalligheden genoeg in dit boek. Niemand behoeft hier te denken
aan een saaien psychologischen roman. De muse van mevr. Bosboom is te zeer
epiesch om zelfs in een novelle dit karakter te verloochenen. Maar hoe talrijk en
aangrijpend ook de feiten en verwarringen mogen zijn, alle hebben op Francis, haar
karakter en hare ontwikkeling betrekking; zij maken het buitengewone mogelijk en
verklaren het vreemdsoortige. En zij doen vooral die ééne bijzonderheid uitkomen,
dat Francis namelijk behoort tot die schoone scheppingen waarvan de Musset heeft
gezongen:
‘Le moule en est d'airain, si l'espèce en est rare.’

Een nieuw boek van Mevr. Bosboom aanprijzen staat met een moeilijk te vergeven
onbescheidenheid gelijk. Men schrijft het in op de registers onzer letterkundige
meesterstukken. Aan prijzen zou waarlijk een dwaasheid zijn. Men weet immers dat
de roos rozen voortbrengt, maar men verheugt zich toch wanneer weêr een nieuwe
knop ontlook.

H.J.A.M. Schaepman, Menschen en boeken: verspreide opstellen. Deel 1

111

Pr. P.J. Koets.
Naast de onuitroeibare zucht naar het ware en goede ligt in de menschelijke ziel de
onweêrstaanbare trek naar het schoone. Eene herinnering aan het Paradijs bleef allen
zonen der arme verdrevenen uit Edens lusthof bij. Hoe ook mismaakt on vervormd,
ieder mensch wil toch eenmaal zijn schoonen dag hebben, al zij die nog zoo kort. In
de bespotting van het leelijke, van het wanstaltige geeft zich de ingeschapen trek
naar schoonheid lucht. Soms op onedele wijze - ziedaar een misbruik, dat tot
bevestiging van den regel strekt. Zeker, daar zijn er velen, die het streven naar
schoonbeid opgeven en de plaats doen ruimen voor een onophoudelijk streven naar
het stoffelijk nuttige. In het gewone leven heerscht de proza over de poëzie.
Toch vindt men enkele menschen, bij wie de trek naar het schoone zoo krachtig,
zoo levendig is, dat zij op hunne geheele persoonlijkheid een eigenaardigen stempel
drukt. Voor hen is de natuur meer dan een uitgestrekt panorama, waarin het ruischende
woud de frissche weide beschaduwt of het bruine heivlak zoo donker afsteekt tegen
het gouden korenveld. Voor hen is de natuur een waarachtig gedicht, door den
grootsten Zanger ten onzen gehoore gebracht. Alles leeft en alles zingt. In het malsche
druppelen van den zomerregen ruischt een zacht liedeken hun toe; de passiebloem
vergt van hun oog een traan voor de moeder des lijdens en de lente-tonen voeren hen
op tot het lentefeest aan
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Maria's hemeltroon. In iederen zonnestraal, die door de donkere dennen of de
groenende eiken speelt, in iedere wolk, die langs de blauwe lucht heentrekt, in den
bliksemstraal, die den nacht verscheurt, in den orkaan, die onze dijken doet dreunen,
klinkt hun het lied door de jongelingen in den vuuroven aangeheven:
‘Alle gij werken des Heeren, prijst den Heer!’

In hun dagelijksch leven vindt gij niets alledaagsch. Den sleurgang van het gewone
kennen zij niet. Een waas van poëzie ligt over al hunne handelingen; een reiner licht
valt op de gewone verhoudingen, een licht, dat kleur geeft en toon en soms zelfs een
hoogeren gloed. In hun lach ligt meer vreugde, maar ook uit hunne tranen spreekt
dieper smart dan bij den gewonen mensch. Dat is de schaduwzijde. Fijn bewerktuigd
als dergelijke naturen zijn, genieten zij niet alleen met meer innig gevoel, zij lijden,
zooals slechts weinigen onder ons kunnen lijden. Toch in vreugde en lijden zijn zij
altijd gelukkig, want zoo de lach bij hen overgaat in eene hymne, ook de traan wordt
tot een parel. En, wat het schoonste is, hunne vreugde en hun lijden zijn geheel
maatschappelijk. Zij juichen met allen die juichen, maar ook bij geen anderen vindt
de weenende zoo' zoet een troost. Het warme overvloedige leven, in hunne ziel
gelegd, doet hen in gemeenschap treden met alle leden van het groote menschelijke
huisgezin. Alles beminnen ze, behalve het lage, het gemeene, de zonde.
Zulke verschijningen heeten wij dichterlijke naturen. Misschien vindt men niet
ten onrechte hun eigenaardigen karaktertrek in het ‘spontaneele’ hunner handelingen.
Niet, dat hunne daden onbedachtzaam zijn, neen, het woord, dat zij. spreken, is
gewoonlijk juist en tevens schoon. Groote besluiten nemen zij op een eenmaal, zonder
dat het hun moeite schijnt te kosten hun wil te dwingen. Zij handelen meer bij ingeving
dan na lang en rijp beraad. Hunne daden komen voort uit een hooger beginsel en
strekken naar een grootscher doel, dan het gewone: zij beperken zich niet tot het juist
nuttige
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of streng noodzakelijke; verstandige menschen noemen dien zielstoestand
overspanning. 't Is waar, daar zijn sommige bogen, die niet te veel veerkracht bezitten
en zouden breken indien ze zoo ver werden overgehaald. Met dat al ligt in die
onbewuste kracht, in dat willen zonder inspanning het eigenaardige der dichterlijke
naturen. Van daar ook, dat de met eene zulke natuur begaafden gewoonlijk geen
dichters zijn in den strengen of liever den vollen zin van het woord. Zij hebben al
den aanleg, hunne phantasie is rijk, hun gemoed is warm en levend, zelfs de
scheppingsgave ontbreekt hun niet. Maar de heerschappij over de taal, die meer door
lange en harde studie dan door een aangeboren koningschap wordt verkregen, die
een zegevierend worstelen mogelijk maakt, de volkomene meesterschap over den
vorm, dat is het, wat zij in meerdere of mindere mate, altijd eenigszins missen. De
beeldende kracht bezitten zij niet. De figuren, door hen geschapen, zijn meest
nabeeldingen van hun eigen gemoedstoestand; de gestalten hunner muze bezitten
geen eigen, geen persoonlijk leven. Zoo ik vreemde woorden mocht gebruiken, zou
ik hier van subjectief en objectief spreken, in dien zin namelijk, dat de objectiviteit
hun ontbreekt, omdat het subjectieve leven te krachtig is. Maar dan ook welk een
fijn, welk een nobel, welk een gevoelend leven. Op hunne poëzie is daarom de gewone
critiek niet toepasselijk. Toch zijn zij dichters, hun geheel leven immers is poëzie.
Uit de enkele souvenirs, door hen nagelaten, ademt een geest van vrede en liefde,
eene rust die u weldadig aandoet en die, al zweept ze niet op ter geestdrift, toch de
woeling in uw binnenste stillen kan. Sommige hunner verzen nestelen zich in uw
geheugen en van tijd tot tijd komen ze onwillekeurig op uwe lippen terug. Hunne
poëzie heeft de Musset meesterlijk geteekend:
‘Aimer le vrai, le beau, chercher leur harmonie;
Ecouter dans son coeur l'écho, de son génie;
Chanter, rire, pleurer, seul, sans but, au hasard;
D'un sourire, d'un mot, d'un soupir, d'un regard
Faire un travail exquis, plein de crainte et de charme,
Faire une perle d'une larme.’
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Ziedaar hunne kunst en, gave God, dat alle dichters die bezaten.
Met de gedichten van Pater P.J. Koets voor mij ontwierp ik bovenstaande schets.
Bekroon dat weinige met de aureool van het heilig priesterlijk leven en misschien
wordt zoodoende de vage teekening tot een portret, waarin sommigen een bevriende
gestalte herkennen.
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P.A. de Génestet.
I.
Om eens van persoonlijke bevindingen te spreken.
Als men een uur of wat met een dichter heeft doorgebracht, met hem in zijn werken
geleefd, dan zoekt het oog, van de bladzijden afdwalend. altijd zijn beeld, zijn portret.
Want men wil hem toch ook eens zien. Na de lezing van de Génestet vind ik het
zijne, geen breed doek, maar een crayon. Geen keurig afgewerkte potloodteekening,
neen een geestig schetsjen. Met een enkele gelukkige lijn heeft de meester het fijne
profiel getrokken, met een schrapjen of wat, met een stipjen, hier of daar als bij toeval
neergevallen, de trekken aangeduid, de uitdrukking verhoogd. Sober, maar fijn,
vluchtig en toch geheel. Een geestige, aantrekkelijke kop, met geen volle, maar half
bewolkte, half tintelende oogen, met een fraai voorhoofd; een kop, niet voor een
beeldhouwer, maar voor een crayon. De eigenaardig zilverig-grijze tint van het
potloodstof op het blanke vel geeft den juisten toon aan de verschijning. Geen gloed,
maar een zacht, vriendelijk licht, geen diepte, maar een wemelende helderheid, geen
hartstocht, maar humor, geen kracht, maar liefelijkheid.
‘Een lievelingsdichter’ noemt de Heer Tiele zijn vriend. Voor wie beider
denkbeelden over de hoogste levensvragen deelen kan de Génestet dit ten volle zijn.
Levensvragen? Ja, ook de Génestet is een dogmatisch dichter, het voor of tegen doet
er weinig toe af, hij heeft den naam er bij. Het is zoo
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genoeglijk aan de hand van de Génestet de dogmen den rug toe te keeren. Al klinkt
het wat somber:
‘Op des Geestes breede, diepe stroomen
Drijven, zwerven, zoeken, lijden wij,...’

in de zachte melodie valt de klemtoon op drijven en het lijden is geen Tantalus-pijn.
Daar volgt immers al spoedig:
‘Toch vooruit steeds streven wij en staren
................
In 't geloof, dat ginds een wereld ligt!’

Het is zoo gemakkelijk. De doornen zijn al spoedig in een aureool veranderd.
Ook voor meerderen is de Génestet een zeer aangenaam dichter. Hij vertoornt u
nooit al zijt ge 't met hem oneens. Zijn pijltjens, hoe spits soms ook, dringen niet in
het hart. Zij hebben kleurige veertjens, de spits is fijn, het schachtjen van keurig
gesneden, geurig hout, Een houw van da Costa doet u opspringen, daar gaat een
schok door uw wapenrusting, - houden de riemen nog? - en ge klemt uw zwaard
vaster in de hand, uw schild steviger tegen de borst. Een flitsjen van de Génestets
koorde doet u schrikken, het rinkelt, het haakt vast, ge slaat met de hand, ge lacht
met uw schrik. Zijn denkbeelden glijden langs de uwe heen, ze botsen niet in
geweldigen schok, maar zoo ge vast zijt glijden ze weg. Bij anderen glijden ze dadelijk
met de eigen denkbeelden in een. Nog eens, het is zoo gemakkelijk.
De Génestets meesterschap ligt in het verfraaien van het natuurlijke, het gewone,
het bijna alledaagsche. Zijn lier is geen:
‘.. nerve o'er which de creep
The else unfelt oppressions of the earth’,

de snaren zijn te teer, ze zouden breken als de heete trilling der vulkanische machten
langs haar voer. Zijn geest kan, zelfs spottend, niet getuigen: ‘das himmlische
Heimweh überfiel mich und trieb mich fort durch Wälder und Schluchten, über die
schwindligsten Bergpfade der Dialektik’. Van dat alles ‘keine Ahnung’. - Het klinkt
misschien wat sterk, -

H.J.A.M. Schaepman, Menschen en boeken: verspreide opstellen. Deel 1

117
maar herinnert dan de ‘hertogin van Orleans’ alleen door haar rythmus aan da Costa's
‘koningsdiamanten?’ Zoo zij er aan herinnert, dan is het wel niet ten nadeele van
hem dien ‘der Apokalypsis verterende vuur’ heeft doorgloeid, al lijdt ook de ander
geen schade of schande bij die herinnering.
Hoe het zij, de Génestet is de fijne dichter van ons Hollandsch binnenhuisjen en
ons Hollandsch landschaps-aquarel. Zijn vers is jolig en gemoedelijk, guitig en kruiig,
zonnig en warm. Hij heeft de laatste toets gebracht aan de Hollandsche jongens van
Hildebrand. Hij heeft in ‘Anni's taal’, in het ‘leelijk trekjen’ Greuzes kopjens
gezuiverd door zijn waarheid en oorspronkelijkheid. ‘Op reis’ is echt Hollandsch, al
doet misschien Lamartine er wat vage klanken bij. Is ‘Fantasio’ niet ‘dol’? - En toch
zoo lief. ‘De St. Nikolaas-avond’, waarlijk, 't is geen satyre, de roede is van hard
deeg en de knopjens aan de berkentakken zijn van suikererwten. ‘Op een kind in de
Mei geboren’, het roerende lied maakt u stil met zijn gevoelig, diepgevoelig slot:
‘Ach toch, wat bloemen de aard kan geven
Hij heeft geen Meimaand in het leven,
Die vroeg u derft, o Moedermin!’

en Rückert zelf groet zijn medelijder, groet hem met de beide ‘Engelein’, die daar
boven:
‘Singen ihres Vaters Lieder fort und fort’.-

De Génestet heeft veel schoonheid in ons Hollandsch leventjen gebracht. Een fijner
toon gaf hij aan menig fijn, maar slechts dragelijk uitgesproken gevoel. Hij heeft het
zonnetjen, dat in de binnenhuisjens speelde, zichtbaar gemaakt. Onze scherts is wat
fijner van punt geslepen en heeft een veertjen meer. Hij heeft de tering geïdealiseerd.
Dit laatste is geen dubbelzinnigheid.

II.
‘Een rijke taal vol geest en - ingehouden tranen
Vol zin - ook zeer geschikt tot leeren en vermanen’,

deze is wel de poëzie van de Génestet. Deze is zijn hu-
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mor, zooals de Heer Tiele 't met andere woorden zegt.
Zeker de Génestet is humorist. Juist geen grappige, - maar zou het niet mogelijk
zijn een beter verklaring van de Génestets humor te geven dan die er in deze
tegenstelling met een banaliteit gelegen is? Men weet toch in Nederland, ook buiten
Los en Vast en andere moderne kringetjens, nog wel een weinig, dat niet alles wat
grappig is humor heet. In de gedichten van Beets tintelen toch wel enkele dier
kristallisatiën; tranen waarin de zon haar regenboog spelen doet. Hebt gij nooit
bemerkt dat Cremer soms de teerste zieleklanken in een grappig Betuwsch dialekt
verschool, dat hij in een boerenpak, een kind der poëzie wegstopte? Maar Potgieter
geeft immers ook zulke humoristische grappen in zijn ‘Bakhuizen van den Brink’,
- waarlijk tegenwoordig is alles wat grappig is humoristisch!
Dit zou den schijn krijgen van een polemiek tegen den Heer Tiele en het moest
slechts dienen om U te zeggen dat de Génestets humor hare eigenaardigheden bezit
naast die dozer meesters. Hij is vrijer en franker, levendiger en jonger dan Beets,
maar hij mist de plastische en dramatische gave van Cremer. Het kantige van Potgieter
is hem vreemd ook is hij soms te ‘zeer geschikt tot leeren en vermanen’ om, als deze
meester der kunst, steeds geheel kunstenaar te zijn, Zelfs is hij naast den zanger van
‘Wolfhezen’ en ‘het Jagertje’ eentoonig; zijn borst is niet breed genoeg om alles op
te nemen, zijn stem mist de kracht om alles weêr te geven, - zijn modernisme is wat
enghartig.
De taal van de Génestet bezit dien rijkdom van goeden huize, die alle overdrijving,
alle overlading, zelfs alle prachtvertoon haat. Zij heeft alles op hare plaats en altijd
het beste, het bevalligste, het sierlijkste. Zij behoeft nimmer 't zij op pasmunt, 't zij
op gerande rijksdaalders te zien, en ze geeft met volle hand, alsof geven het beste
was wat voor haar te doen viel. Geest tintelt door dat alles, een schalke, fijne geest,
die zich niet achter ondoordringbare gordijnen verschuilt, maar op en neer zwevend
als een gevleugelde Elf, soms heur lachjes achter een sluier van goudgaas lacht, een
sluier, die ons haar zilveren geschater niet verdooft.
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Soms ook vertoont zij zich met dien lachenden trek om de lippen en een zonnetjen
in de oogen, maar onder de lange wimpers schuilt een traan. Het zonnetjen is niet
bewolkt, maar daar ligt meer zachtheid in den glans. Het is een zachtheid, die uit
lijden en leven is geboren; geen verweeking, maar een temperende invloed is over
de smart en het genot heengegaan. Beide hebben zich vereenigd en dat zeer
eigenaardige, den Hollandschen humor voortgebracht. Iets dat spreekt van dragen
en berusten. Een lentezonnetjen, dat de knoppen uit de takken tikt en tegelijk den
laatsten ijskegel vallen doet.
De humor van de Génestet is een dier frissche waterstralen, dien ge tusschen de
hooge rotsen op eenmaal uit de een of andere bemoste spleet ziet ontspringen, helder,
klaar, stralend als een in levend kristal gevangen zonnestraal. Dartelend raakt hij in
zijn val de een of andere rotspunt en laat er eenige druppelende diamanten achter.
Als hij straks op den harden grond neerkletst, vormt hij geen beekjen, maar werpt
een wolk van parelen al stoeiend naar omhoog en de vallende druppelen besproeien
het mosbloempjen dat reeds dankbaar zijn kelk geopend hield.
Het vormt geen beek. De straal is te fijn en te teer. Even als de humor van de
Génestet. Deze is geheel de zijne en vormt geen school. Zijn navolgers zullen zwak
en zeer vervelend zijn.

III.
‘O larmes, o sang de l'âme humaine’,

De ‘ingehouden tranen’ van de Génestets humor hebben nooit dien regel op uwe
lippen gebracht. Zijn tranen zijn geen zieleleed. Geen stalen greep heeft die
losgewrongen en geperst uit de ziel. Ze zijn niet gewild, nog minder gehuicheld,
maar zeer natuurlijk zelfs. Zoo natuurlijk, dat bijna ieder al de smart van de Génestet
gevoelen kon of gevoeld heeft.
Voor sommigen is dit laatste een lof. Daarin ligt het
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geheim van de Génestets aantrekkelijkheid. Hij is zoo geheel menschelijk.
Het mag betwijfeld worden of het echt menschelijke van den dichter daarin bestaat,
dat zijn ideeën in de atmosfeer zweven, die voor een beschaafden past. Vordert dit
echt menschelijke niet een weinigjen meer? Waarachtige poëzie verheft den mensch,
haar woord jaagt een trilling door zijn borst, het vaart over de ziel als een zware bui
over 't bloemperk, de bloemen buigen het hoofd en sidderen, maar straks als de storm
heentoog en de zon weer schijnt, dan heffen zij het op èn in het sidderende kelkjen
glanst een parel.
Aan het crayon van de Génestet ontbreekt de achtergrond. Geen hemel welft zich
daar rondom en daarboven, het ligt vlak op zijn karton, zonder relief, zonder kracht.
De poëzie van de Génestet heeft zeker hare ernstige oogenblikken, maar zij mist
den ernst. De lach en de traan, waaruit de humor geboren werd, zijn beide zeer liefelijk
en zeer aangenaam. Maar noch de eene noch de andere is het kind van diep verborgen
gevoel. Noch uit diepe levensmart, noch uit bijna uitdagende levensvreugde sprongen
ze voort. Zijn Muze zingt geen lied van heimwee naar het ideaal met den thyrs in de
hand en de rozen om de slapen; zijn humor is geen kind van twee werelden door een
oneindigheid gescheiden en vereenigd door de poëzie.
Men voelt, dat de Génestet aan geen zonde in het leven geloofde. Daarom had hij
geen behoefte aan verlossing en herstelling. Soms gaf hem de zonde een zwaren dag,
een pijnlijk uur. Maar dan zong hij zijn ‘Peinzensmoede’.
‘Ik geef mij over
Met blind geloof,
Aan u den Vader,
Wien niets me ontroof.’

Dat ‘Peinzensmoede’ - zijn levenspsalm - bevestigt dit gemis aan ernst en diepte.
Het is toch niet wel mogelijk op de ontkenning de bevestiging te bouwen. Die Vader,
wien niemand verklaart, maar waaraan men zich met blind geloof overgeeft, dat alles
klinkt zeer fraai en zeer zacht, maar het
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is onwaar. Deze geestestoestand is bijna ongerijmd. Moet de peinzensmoede eindigen
met ‘blind geloof?’ - Dat ware een zelfmoord. Of is het geheel weinig meer dan een
woordspeling tusschen het verklaren van den priester en het zoeken en vinden des
peinzensmoeden? Dan had de fraaie vorm wel beter kunnen besteed worden.
Dan gaat een andere, een meer waarachtige zielesmart door ‘l'Espoir en Dieu’.
Vreemd, de Génestet, die peinzensmoede in blind geloof gaat slapen en de Musset,
die l'Espoir en Dieu bezingt en met een wanhopend gebed, eindigt
‘Brise cette voûte profonde,
Qui couvre la création,
Soulève les voiles du monde
Et montre toi, Dieu juste et bon!’

Dat is geen ‘lief’ slot, maar hier is het logiesch en waar. Dàt is waarachtig gevoeld
en waarachtig gezegd:
‘Ta pitié dut être profonde
Lorsqu'avec ses biens et ses maux,
Cet admirable et pauvre monde
Sortit en pleurant du chaos.’

Het is een treurige vergelijking: als maatstaf van de kracht de blasphemie. Maar in
de diepte van den val is de meerdere herkenbaar.
Geest en liefelijkheid, dartelheid en lust, met groote klaarheid en een aangename
warmte gepaard, ziedaar de poëzie van de Génestet. Een metgezel, geen heervoerder.
Een lievelingsdichter, geen koningszanger.
Niet bij het crayon van de Génestet moet het jonge Nederland gaan staan en peinzen
wat het worden zal. Plaats het liever voor de breede koppen en de krachtige figuren
op het doek van Vondel of de kartons van da Costa.
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Schiller. Schiller's Taucher, door J.H. Gunning jr.
‘Die Kirche ist's, die heilige, die hohe
Die zu dem Himmel uns die Leiter baut;
Die allgemeine, die kathol'sche heiszt sie,
Denn nur der Glaube Aller stärkt den Glauben.
.................
Ach, die Beglückten, die das froh getheilte
Gebet versammelt in dem Haus des Herrn!
. . . . . . . . . . . Ach! Ich
Allein bin ausgeschlossen, nicht zu mir
In meinen Kerker dringt der Himmelssegen.
Schiller. Maria Stuart. act. V. Sc. 7.

I.
Op de eerste bladzijden van zijn Essay over Milton voert Macaulay, om zijn lezer
tot een beter en juister waardeering van den dichter in te leiden, een scherpzinnig,
misschien bij den eersten opslag ietwat zonderling betoog. Om te worden wat hij is
had Milton, naar zijne voorstelling, een zware taak te verrichten. Hij was de zoon
van een eeuw, die reeds op hooge en fijne beschaving mocht bogen; hij was
wel-opgevoed, zelfs een geleerde. Die geleerdheid, die vormelijke beschaving, die
ordelijke opvoeding, moest de dichtende geest met kracht ter zijde schuiven, met
geweld verdringen; de man moest weêr kind worden, kind in de ongeleerde,
ongeletterde beteekenis van het woord. Dat Milton dit heeft kunnen verrichten is de
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daad, die, door zijn werken bewezen en gestaafd, den sekretaris des Protectors als
dichter en koninklijk dichter adelt.
Maar van Milton tot Schiller en den Heer Gunning is de weg ver en ook verre van
recht. Daar is ook geen spraak van dien tocht, Miltons naam ware misschien hier
niet genoemd, had niet Macaulay in dat betoog een woord gebruikt, dat wel ten sleutel
kan strekken aan wie verlangt Schillers leven te openen en in het volle en ware licht
te zien. “Truth - zoo heet het - ”Truth, indeed, is essential to poetry, but it is the truth
of madness.’ Het is een dier woorden, die schijnbaar zonder moeite, zonder bewuste, bepaalde
gedachte aan de pen van een groot man ontvallen, die, eenmaal neêrgeschreven, tot
een der diplomen worden van zijn roem. Onbewust werd het neergescheven, omdat
het de saamgeperste zin van geheel een bewustzijn is. Het schijnt onbepaald, omdat
het een wereld van gedachten omvat, omdat het het laatste woord van geheel een
schakel van sluitredenen geeft. Ieder omvat de handtastelijke waarheid, maar niemand
spreekt ze in even zooveel woorden na.
De waarheid der poëzie is de waarheid der razernij. Het zonderlinge woord werpt
een herder licht op vele dingen en ontsluiert menig geheim. De met licht en gloed
omkleede kracht der door de poëzie verlevendigde waarheid, de op vlammenden
wagen tot den hemel der idealen opgevoerde werkelijkheid van het alledaagsche; de
overwinning en overmeestering van het koele verstand door de geestdrift, van de
langzame en ordelijke berekening door de razernij, de dronkenschap des geestes, die
recht door snijdt, recht op de daad en de hoogste daad af; - geheel die reeks van
beschrijvingen en omschrijvingen der poëzie van de eerste poëten af tot op onze
dagen toe, ligt saamgevat in dat korte, kernige, koele, bijna ontnuchterende woord.
Het is echter te rijk dan dat hiermede zijn rijkdom ware uitgeput. Want nog dieper
en verder werpt het zijn licht in het dichterlijk bestaan. De Zienersgave in de koningen
onder de koningszangers geroemd; die vingerwijzingen op de toekomst, bij den
dichter soms niet meer dan het gebaar dat een
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opwellend woord vergezelt, bij den staatsman de vrucht van scherpzinnige en
vermoeiende studie; die weggeworpen klanken, waarin een wereld van waarheid
trilt, wat zijn zij anders dan de waarheid der razernij? - Geslacht op geslacht vindt
zijn voedsel in den grooten dichter en ieder vindt het voedsel dat zijn verhemelte het
prikkelendst vleit, dat zijn gestel het meeste past. Eeuwig oude en steeds nieuwe
waarheid schittert uit zijn woorden, maar die waarheid zou spoedig verouderd zijn,
zoo zij niet het kleed droeg der onsterfelijke razernij. Razernij, - dat is niet de woeste vlaag, die met zengenden adem heenvaart over
geest en hart en beide met heete, verteerende tochten vult. Dat is niet de
geestestoestand, die den geest vervoert tot daden, waardoor hij zichzelven lastert en
ontkent. Razernij is hier het volle leven der volste levenskracht. Dat is de hoogste
ontwikkeling van iedere kracht en de hoogste vereeniging van alle krachten te zamen.
Tot heden toe heeft die mensch de waarheid gekend; heden werd hij dichter en de
waarheid leeft in hem. En dat leven is ongewoon genoeg om razernij te heeten in de
gewone taal. Waarheid en geestdriftvol leven; - het woord, dat beide omvat is poëzie. Daar is misschien geen zonderlinger verschijnsel dan de tegenspraak, die soms
tusschen den dichter en zijne Muze heerscht. Niet ieder dichter heeft een Muze en
daarom valt dit verschijnsel niet overal waar te nemen. Maar waar blijft het dat de
‘Onloochenbare eenheid van kunst en karakter’

of de harmonie van leven en poëzie, naar men 't heeten wil, bij de grootste dichters
soms het minst wordt gevonden. Bij hen die noch kunst noch karakter bezitten is de
eenheid van doen en rijmen gewoonlijk zeer onloochenbaar. Men vindt dan ook bij
hen noch waarheid, noch geestdrift.
Want de waarheid der razernij geeft het antwoord ook op dit raadsel. Geen dichter
is de schepper van zijn eigen bestaan. Gave is de geest, die hem bezielt, gave van
een Macht, die waarheid is. De Waarheid, die den dichter schiep tot haar heraut, die
hem kleedde in hare kleuren, en haar wapen
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op zijn lijfrok hechtte, blijft zijne Meesteres. Hij kan haar schild verwerpen en een
ander dan haar als zijne koningin begroeten; nooit ontsnapt hij geheel aan hare macht,
hij blijft de hare. Soms daalt zij neer en vervult zijn binnenste met haar gloed, haar
razernij, en hij, hij spreekt dan woorden, die vreemd zijn aan zijn lippen en die toch
de zijne zijn.
Hier treedt Schiller voor ons op.

II.
De waarheid behoort tot het wezen van alle poëzie. In zijn algemeenen vorm vindt
het gezegde geen bestrijders. Anders wordt het, waar men de Pilatus-vraag herhaalt:
‘Wat is waarheid?’ - anders, waar bij het ontleden der stelling naar de bijzondere
soort dezer waarheid wordt gevorscht.
Er behoort in onze dagen moed toe om het uit te spreken, dat de waarheid, die
Christus is, tot het wezen der poëzie behoort. Men heeft ook op dat gebied, even als
op zoo menig ander, met dien Christus afgerekend; de beteekenis der verschijning
werd verworpen al liet men haar een zekeren dichterlijken glans. Hij, de Godmensch,
behoort niet meer tot de hoogste idealen; de menschelijke geest heeft nieuwe werelden
geschapen en de goden, die daar tronen, lijden en sterven niet. ‘De groote dragers
der menschheid zochten als de koene Genuees, een nieuwen weg naar het oude land
der wonderen, want de oude werd hun lastig en onbegaanbaar, - evenals hij, vonden
zij een nieuw wonderland. Dit nieuwe Sint-Salvator is het idealisme, de leer, waaraan
alles wat goed en waar is in ons, zich onderworpen weet, haar uitkomst is het ideaal
der zuivere menschelijkheid, de humaniteit. De mensch vrij van de knellende banden,
die stand, godsdienst, natie om hem sloegen, die hem gevangen hielden eeuwen lang,
- de vrije mensch, als volmaakt gedacht, werd als hoogste voorbeeld gesteld en
vereerd’1).

1) Dr. L.B. Förster op blz. VI, VII der Einleitung op W. von Humboldts Abhandlungen über
Geschichte und Politik.
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Zeker, de Christus is meer dan overbodig in een stelsel, dat met den vrijen en
volmaakten mensch opent en sluit. Een bevrijder, een Verlosser, een Zaligmaker! Waarom? - Van de bergspitsen van zijn nieuw Sint-Salvator uit ziet de mensch
vrijheid en volmaaktheid overal. Zoo zij nog ergens ontbreken, hij, de mensch zelve,
zal ze brengen; is hij niet de eerste en laatste van zijn wereld?
Wat vraagt men dan naar waarheid in de poëzie? - Waarheid is vrijheid en
volmaaktheid en deze beide zijn der menschheid eigendom. Wat dan menschelijk is
mag ook waar heeten en het waarachtig menschelijke is het wezen der hoogste poëzie.
Met grimmige ironie slaat de werkelijkheid deze droomen in 't aangezicht. Tot in
het hart van hen, die ze schiepen, dringt haar vlijmende pijl en doodt den waanzin,
die logenbeelden voor de oogen goochelde. Bij het schrijnen der ongeheelde wonde
rijst voor der ziele blik een ander beeld dan de harmonie der vrijheid en volmaaktheid,
de steeds voortwoedende verscheuring, die het eigen deel dier typische menschheid
is.
En toch blijft de humaniteit haar hoogste ideaal.
Met den moed der warme en oprechte mannelijke overtuiging heeft de Heer Gunning
in zijn bovenvermeld geschrift een der scheppers en zangers van dit humaniteits-ideaal
in al zijn grootheid, maar ook in al zijn zwakheid voorgesteld. Schiller, de mensch
en de dichter, legt voor ons in een zijner schoonste balladen de belijdenis van zijn
zielsleven af. In zijn ‘Taucher’ spreekt hij het uit dat op den bodem der menschheid
noch vrijheid noch volmaaktheid te vinden is, dat de dood daar heerscht.
Voor wie met Kuno Fischer de poëzie in 't algemeen en in 't bijzonder die van
Schiller als een ‘Selbstbekenntniss’ aanziet, voor hem is de proeve om in den
‘Taucher’ Schiller terug te vinden noch gewaagd, noch zonder hoop op goed gevolg.
Want bij Schiller is het subjectieve element sterk genoeg en wordt daarbij nog scherp
genoeg uitgesproken om
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eene belijdenis in het gedicht te doen verwachten. Misschien zou het wat te ver gaan
zoo men de Ballade onvoorwaardelijk onder deze belijdenis-gedichten rekende.
Immers indien de Ballade zijn zal wat zij zijn moet, dan behoort de dichter hier niets
anders dan de spreker der sage te zijn, de spreker, die den inhoud veredelt door den
schoonen vorm. Het uit den mond des volks opgevangen verhalende lied wordt in
den geest des meesters gedicht, Ballade.
Zoo zou dan de ‘Taucher’ zich zeer weinig leenen tot een beeld van Schiller? De vraag is niet zoo spoedig beantwoord. Zeker is het, dat onder zekere gegevens,
het beeld weinig op de werkelijkheid gelijken zal. Zeker is het dat de symbolische
zin in ieder feit, in ieder gedicht opgesloten, tot een zoeken en vinden kan aanleiding
geven, wat het karakter der Balladen verbieden moest.
Misschien heeft de Heer Gunning het belijdend karakter van Schillers gedichten
te breed opgevat. Misschien ligt het aan de door hem gebezigde gidsen. Zeer
betwijfelbaar is het of Schillers leven, zooals de Heer Gunning het in den ‘Taucher’
terugvindt, in dat gedicht ligt opgesloten. Zeker echter, dat de Ballade in dit licht
gelezen er niet fraaier op wordt.
De ‘Taucher’ is voor een groot deel onverstaanbaar en mist al het schoone der
Ballade, indien de Heer Gunning recht behoudt. Want men lette slechts op de volgende
vragen. Indien de duiker het beeld is van Schillers leven, een leven aan het streven
naar waarheid gewijd, dan is de zin aan het wederom neêrduiken gegeven het kernpunt
van deze verklaring. Maar welke macht stelt in Schillers leven den beker voor; welke
den koning, welke de koningsdochter? Wij hebben niets dan den duiker en de zee.
Hiermede is echter de poging niet zoo geheel veroordeeld als het schijnen kon.
Tegen de mogelijkheid eener zoodanige uitspraak heeft de heer Gunning zich
voorzien, als hij de hoofdgedachte van het gedicht met de hoofdgedachte van des
dichters leven in verbinding brengt. Om nu de min of meer bewuste hoofdgedachte
in een Ballade te rechtvaardigen, wordt het subjectivisme van Schiller geteekend, en
uit
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de daardoor verkregen gegevens tot het werkelijkheid bestaan eener zoodanige idee
besloten.
Of dit alles gelukt? - Het antwoord ligt in een algemeen beginsel.
Het lied des dichters wordt in zekeren zin een algemeen eigendom. Ieder hoort
daarin wat hem het liefste is. De ziel die den zangtoon aanhoort, geeft hem terug als
den hare. Wij lezen dikwijls in het gedicht, wat door ons zelven daarin wordt gelegd.
Dit is goed en verklaarbaar, rechtvaardig ook, maar tot op zekere hoogte toe. De
ware dichter is de spreker der menschheid. Hij lost haar diepste raadselen op, ontwart
de duisterste vragen en geeft het antwoord. Maar met dat al mist men het recht om
alles wat men in het gedicht leest, als de meening des dichters uit te geven. Waar de
zinrijke verbeelding uit het thema, door een meester aangegeven, zich duizenden
rijke en nieuwe fantasieën ontwikkelt, behoort zij die fantasieën niet als des meesters
geesteskinderen te toonen, maar als de hare.
De toepassing ligt voor de hand. Men kan van den ‘Taucher’ als thema uitgaande
een geheele vlucht van fantasieën doen opstijgen, maar de fantasie door ons gevonden
is daarom nog niet de hoofdgeachte des meesters. Met een scherpe, stekelige
aanmerking van Julian Schmidt in de hand kan men zich bezwaarlijk gerechtigd
achten tot een verklaring, als de heer Gunning ons schenkt, een verklaring, die hoe
vernuftig en geestrijk ook, niet te huis behoort op den inventaris van Schillers ideeën,
maar bezwaarlijk iets anders kan genaamd worden dan een vrij en geoorloofd spel.
Maar het spel toont hier een ernstige zijde. De verklaring van den Taucher heeft
voor ons slechts de waarde van een litterarisch kleed, waarin een karakter-studie
over Schiller wordt aangeboden. Een karakter-studie, die van een beginsel uitgaat,
dat maar te dikwijls als onbruikbaar wordt verworpen. Wij zeiden het reeds: ook op
het gebied der letteren heerscht de scheiding van Kerk en Staat.
De heer Gunning heeft den moed deze scheiding te verwerpen - en, wij behoeven
het niet te ontveinzen, deze moed heeft recht op onzen lof. Vooral op het veld der
let-
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teren wordt de zoo even genoemde scheiding met onbewimpelde ruwheid voltrokken.
Noch schrijver, noch lezer achten zich in 't minst meer gebonden door 't Christendom.
Voor de meesten is de schoonheid, aan niets gehouden, het beeld en de kroon der
hoogste vrijheid. Vrijheid is hare moeder, vrijheid haar kind. Binnen de kerkmuren
wordt de kunst dienaresse; daarbuiten, in de vrije schepping onder den vrijen hemel
is zij waarachtig koningin. Daar beitelt zij de demoiselles Carpeaux, daar leent zij
hare harp aan den zanger des Rues et des Bois:
‘Le craquement du lit de sangle
Est un des bruits du Paradis!’

Hans Makart en Gustave Courbet zijn haar herauten; de ‘zeven doodzonden’ en de
omgeworpen Vendôme-zuil de heldenfeiten van haar jeugd.
Den heer Gunning en den zijnen is het geloof in Jesus Christus op elk gebied de
éenige wijsheid en dat geloof is hem ook wet en regel op het gebied der schoone
kunst. In het licht van dat geloof heeft hij Schiller in zijn leven en werken beschouwd.
Hij heeft getracht een antwoord te vinden op het raadsel dezer verschijning. Zoo men
dit antwoord in 't kort te zamen vat luidt het: Schiller was onbewust Christen; een
Christen Virgilius, die in zijne Ecloga den Christus voorspelde, maar hem niet heeft
gekend.
De heer Gunning zal van deze zijde geen volmaakte instemming met dit antwoord
verwachten. Toch zou ons antwoord misschien niet zoo geheel anders luiden; maar
de weg waarlangs het gekregen werd, zou een andere zijn.
De twee hoofdgedachten van het betoog in deze beschouwing over den Taucher
neêrgelegd zijn de doodende kracht der waarheid en de adel der menschelijke natuur.
Tegenover de eerste staat Schiller met ongebroken trots, met de trotschheid van het
genie, met de op eigen behoud bedachte weêrbarstigheid van het natuurlijk leven,
dat dezen dood niet sterven wil. Van den anderen kant is hij een der grootste dragers
van de waarachtige menschelijkheid, die hem toch tot de waarheid trekt en hem, met
het huiverend besef van der
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laatste doodende heiligheid, een profetischen blik op dier wezen doet slaan. Hij is
dus geen Christen in werkelijken zin, maar hij profeteert toch den Christus, dien hij
niet kent en verwerpt.
Terecht wordt in deze studie er op gewezen, hoe Schiller steeds naar harmonie
tusschen het leven en het ideaal heeft gestreefd. Dat hij ze meende te vinden in de
leer der schoonheid, hoe hij ze in waarheid ook daar niet vinden kon. De wanklank
wordt niet opgelost, de scheuring blijft.
Het Christendom van den heer Gunning had - en dit is ons oordeel over zijn Schiller
tevens - Schiller geen stap nader tot de verzoening gebracht. In dát Christendom is
de scheuring als een kiem geborgen; bij Schiller was zij voltooid. ‘Ook gij brengt
mij geen harmonie’, zou de zanger van ‘Das Ideal und das Leben’ gezegd hebben;
in zijn eigen taal luidt het:
‘Ach, kein Steg will dahin führen
Und der Himmel über mir
Kan die Erde nie berühren
Und das Dort ist niemals Hier.’

Als er iets edels is in de menschelijke natuur, dan is er ook waarheid in. De waarheid
der natuur heeft van de Waarheid der openbaring geen dood te vreezen, maar
verlossing, maar leven te hopen; waartoe dan dat huiveren en beven? - De
menschelijke natuur is niet geheel zonde, al gaat zij onder de zonde gebukt, al heeft
haar de zonde gewond. Het mosterdzaadjen der genade wordt door God geworpen
in den gezuiverden bodem van het levend menschenhart.
Die doodende kracht der waarheid en dat ten doode gedoemd menschenleven wat is dit alles? - Volgt de herrijzing? - Maar de Taucher vergaat? - Maar is de
Taucher in zijn oplossing dan valsch? ‘Ach, kein Steg will dahin führen!’

En anders, is de Taucher misschien het beeld van Schiller tegenover het Christendom?
- Hoe, op welke wijze? In de
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voorstelling van den heer Gunning heerscht, het valt wel niet te ontkennen, een
zonderlinge geheimzinnigheid. Zijn eigen gedachte werd hem niet duidelijk en het
woord, waarin hij ze kleedde, draagt er de blijken van.
Aan de gevolgen der leer, die de heer Gunning als het geloof in Jesus Christus
predikt, is dat geloof gestorven in de borst van Schiller, gestorven in de borst van
zijn tijd.

III.
Vreeselijker dan de eerste chaos is de wereld, die zich voor uw blikken beweegt.
Geen elementen der natuur, geen krachten der stof kampen langer tegen elkander
den reusachtigen strijd, geen afgronden sleepen de afgronden in grondeloozer diepten
voort, geen wateren bouwen dreigende vloeiende muren tegen elkander op en doen
ze uiteenspatten, ziedenden kokend bij den dreunenden schok.
Het is niet de chaos der schepping, maar de chaos der puinen, der verwoesting.
Lang bedekte de groene zode met haar rijk geschakeerde en schitterende bloemen
den afgrond, de heillooze diepten van het onpeilbaar moeras. Maar of de waterstof
daar beneden sterker en sterker steeds zich ontwikkelde, of de drukkende hitte de
gasstof deed rijzen en zwellen, of het vaste en zware in den wiegelenden bodem
steeds sneller verging, hoe het zij, op eenmaal daar brak de giftstof door den
bedrieglijken sluier, hooger stegen de walmende dampen op, en de wateren bruischten
uit den diepen kerker naar omhoog. Alles scheurde en verdween, verdween om straks
weer op te rijzen met geweldige kracht naar boven geslingerd, rijzend of dalend met
een steigerenden schok. Daar zweefden dwaallichten over 't geheel, de wateren
kookten en ziedden, de lucht dwarrelde als bewogen door inwendige stormen rond;
op de schuimende oppervlakte dreven nog enkele bloemen, nog enkele strooken
groen; de laatste herinneringen van een wereld, die nu geen ander bestaan meer had
dan in de stormen te vergaan.
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Op eenmaal rees daar in 't midden van dien chaos een zoon uit dien chaos geboren
op. Hij was meer dan een zoon van dien chaos; hij droeg dien chaos in zijn borst, hij
leefde en stormde in hem. Als de geest der stormen sprak hij, zijn woord bracht
orkanen voort en de verwoesting ademde in zijn toon. Maar langzaam rees hij hooger
boven de stormen uit; langzaam werd de harmonie wakker in zijne ziel en met
machtige hand greep hij de krachten der vernieling en wilde ze dwingen der orde en
der vrijheid gehoorzaam te zijn. Hij sloeg den geest in zijne borst aan banden; wat
hij aan ruwe, toomlooze kracht verloor, won hij in majesteit en grootheid terug. Toen
wilde de zoon de herschepper worden der moeder; het leven uit het eigen hart goot
hij in breede stroomen over den chaos, die hem baarde, uit. Schoonheid, schoonheid,
was zijn scheppingswoord en hij meende te zien hoe de elementen zich weer
saamvoegden en ordenden naar de maat zijner stem. Hij hoorde hoe de stormen
zwegen, hoe de melodie, zijn borst ontsprongen, de melodie der wereld werd. De
chaos was overwonnen, de schoone orde hersteld; - hij waande het, de arme zoon
van den chaos, hij waande het. Straks was zijn leven weggegoten en de stem stierf
in de borst; toen hoorde hij, hoe de storm niet zweeg en de chaos nog meer woelde
en het was woest en ledig in den eigen geest, in het eigen hart. Dat was bedrog - hij
waande 't; ‘kalmer, kalmer’ zuchtte hij nog, hij stierf in dien waan, om in den chaos,
waaruit hij voortkwam, terug te zinken, en straks herboren te worden in nieuwe zonen
van den chaos, dwergen, die met meer eigenwaan en minder kracht, het hopeloos
spel hervatten door den koninklijken reus gespeeld.
Hij was en bleef gestorven, en zijn dood had noch hem, noch der wereld het leven
gebracht.
Het vreeselijk beginsel in den aanvang der zestiende eeuw uitgesproken, als
levensbeginsel aangenomen en toegejuicht, had eindelijk alle kringen des levens
doordrongen en vervuld. Lang had het leven gekampt en geworsteld met alle kracht,
met de hoogste inspanning, gekampt tegen de steeds stouter
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voortschrijdende ontkenning, die iederen grondslag der wereldorde ondermijnde en
vallen deed. Eindelijk was de strijd beslist. Wat zich nog verzette tegen den steeds
gevoeliger voortschrijdenden eeuwgeest was niet het leven meer, het waren de oude
maatschappelijke vormen en instellingen, holle beelden waaruit de ziel was geweken
en die stijf en roerloos op hun post stonden, tot vallen bereid; die, zoo zij zich nog
bewogen, dit alleen dankten aan de slaafsche buigzaamheid, waarmeê zij zich er toe
leenden om het kleed of de mom van den nieuwen geest te zijn.
Op geheel het maatschappelijk gebied had het Protestantisme getriomfeerd. De
vergoding van den mensch, de apotheose van het ‘Ik’ was tot volheid gekomen; het
vrije onderzoek was wetenschap geworden en staatkunde, en die beide machtige
armen hieven den mensch als de hoogste en beste vinding van 's menschen onderzoek
op den troon.
Koortsig was de polsslag van dien tijd, heet stroomde het bloed door de aderen en
gistte en kookte in hart en hoofd. Alle zenuwen trilden, alle spieren waren gespannen,
de kracht der wereld, de krachten der enkelen waren tot buitensporige uiting bereid.
Warme, verhittende tochten gingen door den dampkring, tochten, die het bloed noch
sneller deden jagen en noch meer koorts wekten in de hoofden, reeds gloeiend van
onheilige drift. Een reuzenstrijd zou komen, de barensweeën van een nieuwen
wereldkring.
In die dagen, in dien dampkring werd Schiller geboren en zoo ooit een, dan was
deze het kind van zijn tijd.
Het kind van zijn tijd! niet alsof de kring, die den knaap omgaf en later den
jongeling opnam, alsof de vrome, geloovige moeder, de strenge, eenvoudige vader,
alsof de militaire Karlsschule met haar ijzeren tucht en onverbiddelijke afsluiting
een dichter der Räuber hadden gevormd, alsof door die omgeving de tijdgeest met
al zijn trachten en streven in de jeugdige borst was gebracht. Neen, maar het kind
van zijn tijd, omdat dezen Schiller, boven alle anderen, de ontvankelijkheid eigen
was om alle indrukken op te nemen en te koesteren, omdat hij de kracht bezat van
ze om te scheppen en te verwerken tot zijne ideeën, zijne gedachten, tot zich zel-
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ven. Wat het ouderlijk huis hem meêgaf aan godsdienstige begrippen en gevoelens,
ging bij de eerste aanraking der heete buitenwereld in lichte, vage wolken op. Hij
had later alleen dwang gevoeld, geen orde gekend; de vrijheid was hem dan ook
steeds verschenen als de onafhankelijkheid, het los zijn van iederen band. Toen hij
de wereld binnentrad was zijn borst ruim, open on ledig; de duizenden tochten der
wereld togen daar binnen met hun gloed en hun jagenden drang; hij gaf ze terug in
tonen, dreunende als het stooten der orkanen, tonen die als de stormknechten der
vernieling, als de voorhoede van een jongeren tijd de wereld opzweepten uit haar
rust.
De mensch - zoo luidden de orakels dier dagen, zoo klonk het van de leerstoelen
en tooneelplanken - de mensch is de volstrekte heer van geheel zijn omgeving; in
zijne hand rusten de teugels van den tijd, de krachten der wereld sluimeren in zijn
geest. Het hoogste doel des menschen is mensch te zijn. En dat mensch-zijn rust op
het volstrekte bewustzijn der eigen onafhankelijkheid, die in de vrije onderwerping
aan de met vrije keuze gestelde wet haar toppunt bereikt. Alles is en blijft
onderworpen aan den mensch, wat niet van hem is, is niets.
Maar de mensch is verdwenen van de wereld, - zoo riepen dezelfde hervormers
verder - de mensch is verloren gegaan onder den ballast eener slaafsche beschaving,
begraven onder de puinen der onmenschelijke wetten; waar vindt men zijn spoor
terug, zoo niet in de oudheid, in de dagen toen de mensch nog mensch was en geen
priester zijn geest had gevuld met logen, geen koning de vrije borst in ijzeren banden
sloeg.
Hervorming - zoo smelten beide stemmen samen - hervorming van den mensch
door den mensch!
Wien het ooit ernst was met die leuze, Schiller bovenal. Voor hem was die
wereldhervorming een werkelijk te bereiken doel. Langs den weg van wetenschap
en kunst beide wilde hij dat ideaal verwerkelijken. Het was hem ernst met die poging,
vreeselijk hooge ernst.
Op zonderlinge wijze stellen zich hier twee figuren naast
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elkander, wier verschillende landaard alleen voor't oogenblik voldoende zou zijn ter
eeuwige scheiding. Daar wordt geen vergelijking tusschen Schiller en Lamartine
beproefd, al zou de rhetorische vorm, die beider poëzie gemeen heeft, een
uitgangspunt geven, dat tot meerder leiden kon. Hoe dit zij, het blijft opmerkelijk,
dat beide als het doel hunner poëzie de hervorming der maatschappij hebben gesteld.
Beiden leefden ook in niet ongelijke tijdperken. De geestelijke omwenteling die,
vóor de Revolutie nog, in Duitschland haar krisis had doorstaan, greep in Frankrijk
eerst na 1815 plaats. In de beide landen heerscht in dezelfde tijdperken de theorie,
het nadenken: in Frankrijk omdat de geweldige daad na haar voltrekking tot nadenken
dwong; in Duitschland moest eerst het stelsel van de eerste formule tot de laatste
gevolgtrekking volbouwd zijn, voor er spraak mocht wezen van daad.
Voor Lamartine is de dichter de hoogste machtdrager in de maatschappij; Schiller
huldigt de kunst als de wereldhervormster. Bij beiden is men gerechtigd om van
egoïsme te spreken, maar bij Schiller is dat egoïsme gevaarlijker, omdat het minder
persoonlijk is, meer algemeen persoonlijk.
Hem was het ernst met zijn herscheppingswerk. Dreigend traden de reuzen zijner
gedachten op, vreeselijke wangestalten met heet bloed in de aderen en nog heeter
ideeën in het hoofd. Heden als Karl Moor, morgen als Ferdinand von Walter, dan
als Fiesco en Verrina, later weêr als don Carlos of Posa; in de meest verschillende
vormen, onder de meest verscheidene gestalten predikt Schiller zijn idealen en slingert
zijn oorlogsverklaring de wereld in.
De eerste drift is uitgeput, de vulkaan werpt geen lava, geen vlammen meer. De
scheppende geest trekt zich terug uit het woelen en dringen; het bewustzijn ontwaakt,
de drift wordt wetenschap. De wijsbegeerte van Kant leert dezen mensch zich zelven
kennen en de persoonlijkheid, die tot op dien dag toe werkte en schiep uit innerlijken
drang, wordt zich op eenmaal van haar scheppersmacht en scheppingsgrootheid
bewust. De mensch door den mensch wordt het gekende en gewilde ideaal. Is de
wereld rondom hem verward, strijden en kampen daar onverzettelijke machten; geen
nood! - Is
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de geschiedenis niets anders dan een verwarde hoop van te zaam geworpen feiten,
onder de éene looden klok van het noodlot geborgen en bewaard, - wederom geen
nood! De wereld en de geschiedenis zijn de maaksels van den mensch. In beider
verwarring brengt hij eenheid, orde, harmonie. Hij neemt uit zijn eigen borst, wat
zij niet bezitten, en wat hij hun meedeelt is het eigenlijke zijn, het eigenlijke bestaan1).
Aan de hand der kunst klom de mensch tot deze hoogte; met de kunst voert hij geheel
het leven tot deze hoogte op.
Na deze krisis, na deze zuivering van zich zelven in den smeltkroes der
Kantiaansche ideeën staat Schiller voor ons als een volkomen kunstenaar. Hij heeft
nu zijn kunst tot ernst gemaakt. Met haar en door haar zal hij de wereld brengen tot
zedelijkheid, recht, waarheid, tot vrijheid en orde. Maar nog altijd neemt hij uit zich
zelven dat wat de menschheid hervormen zal. Nog altijd is Schiller de held van
Wallenstein en van Willem Tell. Hij streeft en worstelt om het verkrijgen van
historische kleur en lokalen toon, maar dat streven en worstelen is slechts een
gehoorzamen aan de uitwendige wetten der kunst, geen voldoen aan een diep gevoelde
behoefte, door een helder bewustzijn gesteund. Nog altijd maakt Schiller de
geschiedenis en de wereld, nog altijd is hij de scheppende macht, die door en in eigen
kracht de werelden maakt.
Treurig is de gedaante, waaronder dit leven voor ons verschijnt. Het is een leven
van aanhoudende worsteling, aanhoudenden strijd. Eerst als de physieke krachten
den man begeven wordk het kalmer. Want zijn levensstrijd is een strijd met zich
zelven, een geweldige, harde strijd. Geheel de wereld van ideeën en verschijningen
is hem niets anders dan een reuzenspiegel, die altijd zijn eigen beeld, het beste van
den mensch

1) Een der merkwaardigate bronnen voor de kennis van Schillers subjectivisme is zijne te Jena
in 1789 gehouden akademische Antrittsrede: ‘Was heiszt und zu welchem Ende studirt man
Universalgeschichte?’ - Reeds de schildering van den ‘philosophischen Kopf’ tegenover den
‘Brodgelehrten’ is opmerkelijk, maar ernstiger wordt het: ‘in seinen Göttern malt sich der
Mensch’ en, ten slotte: ‘Er nimmt also diese Harmonie aus sich selbst heraus und verpflanzt
sie ausser sich in die Ordnung der Dinge’ enz.
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in hem weêrkaatst. Verlustigt hij zich in die beschouwing, straalt hem rust en kracht
toe uit zijn trekken, bloeit de bloemenkrans om zijn slapen - daar achter hem staat
de nijdige ironie der werkelijkheid en met het lachende beeld geeft de spiegel ook
het naakte, dorre geraamte terug. De bloemen verwelken in den krans, de rust en de
kracht sterven weg, de lust is verdwenen: nog eenmaal een herschepping beproefd,
nog eenmaal dan een blik in den spiegel geslagen - 't is altijd dezelfde teleurstelling,
altijd dezelfde spot - weêr gestreden, weêr geworsteld totdat de strijd den strijder
doodt.
‘Kalmer, kalmer!’ Dat woord op het doodsbed geeft een geheel leven terug. Als
de golven hoog gaan en slaan tegen de lichte bark, als de stormen dreigen en loeien
en de Meester slaapt, - dan is er geen nood: de Meester zal ontwaken en Zijn woord
bindt den orkaan. Maar als de Meester in de bark ontbreekt en de schepeling in den
donkeren nacht niet uitziet naar Zijn lichtgevende verschijning; dan is daar geen
woord, dat de stormen beheerscht, geen macht, die ze ketent; daar komt geen rust,
geen stilte, maar het ‘kalmer, kalmer’ vloeit van de lippen des rampzaligen, die bij
't razen der zee in slaap gewiegeld een vermeende rust heeft gevonden, nu de golven
zich sluiten boven zijn hoofd.
Joseph von Eichendorff heeft met een paar trekken den geheelen Schiller geteekend,
als hij er op wijst, hoe ook bij dezen gevonden wordt: ‘Unter der neuen Masks der
Kunst die alte Erbsünde der Reformation, die Heiligsprechung der subjectiven
Eigenmacht, die moralisch zur hochmüthigen Selbsttäuschung, in der Poesie, und
namentlich im Drama zum falschen Ideale führt’1).
Was de wereld, waarin Schiller optrad en heerschte, een voortbrengsel der
Hervorming, hij, in zoo waarachtigen zin de zoon van zijn tijd, was ook een zoon
der Reformatie, een zoon, die het beeld der moeder in ieder zijner trekken

1) Von Eichendorff. Geschichte der poetischen Litteratur Deutschlands 1. 296.
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draagt. Waar hij verschijnt met de Räuber en Fiesco op zijn lippen, daar is het of
voor ons Ulrich von Hütten en Luther herleven, met al hun ongebondenheid en
oorspronkelijke kracht, hun felle woede en zelfmoordende drift; Ulrich von Hütten
en Jonker Georges, de strijdbare kampioenen van een nieuwen tijd, wier wapentooi
niet blank is, maar al de vlekken van 't verleden draagt. Ook Melanchton geeft Schiller
ons terug, Melanchton met zijn geest, die naar een schikking vorscht, die wel de
jonger is van Wittenberg, maar toch soms in tegenspraak komt met zijn meester;
Melanchton, die grondslagen zoekt voor de stoute beweringen door Dr. Maarten
onder een kroes Embecker bier in de lucht geslingerd, Melanchton de man van studie
en onderzoek. De Schiller der tweede periode, die Kant bestudeert en een wereld
tracht op te bouwen, is niet meer de Luther, die de duivels op de daken uittart, en
Pausen, keizers, koningen, hertogen en graven voor zijn Godsgericht daagt, hij richt
geen brandstapels meer op voor Wetboeken en Bullen; maar zelve zoekt hij naar een
Wetboek, een levensboek.
Straks is ook Melanchton afgeleefd. De regel is gevonden, de denker heeft zich
zijn waarheid gemaakt. De dagen van denken en peinzen zijn voorbij, het rijk der
waarheid door hem gevonden moet worden gesticht, de wereld gevormd. Gustaaf
Adolf treedt voor ons op, niet als de staatsman, maar als de soldaat, de koning. De
Reformatie moet het oude keizerrijk vernietigen; eene nieuwe bouw rijze op. Ook
Schiller is, in zijn laatste periode, een veroveraar, die de menscheid met zijn ideeën
wil begiftigen; hij zal haar maken tot eene, die geen zedeleer, geen natuurrecht, geen
God, geen onsterfelijkheid behoeft, die op haar eigen ik haar bestaan en hare
zelfstandigheid bouwt.
Gustaaf Adolf is gevallen en zijn werk met hem. Het egoisme zijner poging
veroordeelt ze. Ook met Schiller is zijn werk verdwenen, ook hij was slechts egoist.
Maar hij is edeler dan de Zweed; hem toch ontbrak het koel en berekenend bewustzijn,
dat des laatsten leuzen tot even zoovele logens maakt.
Met geniale scherpte en onloochenbare juistheid heeft Neêr-
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lands groote meester het Protestantisme ‘een overdreven en ontaard monikendom’
genoemd. Het vreeselijk duidelijke woord dringt zich ook bij het beschouwen van
Schiller op. De kunst van den monnik, die alleen de heilige schoonheid wil, de
schoonheid, de schaduwglans Gods, die God verkondigt; als hoe vreeselijk een
spotternij verschijnt ze ons in de handen van Schiller, de kunst, die de schoonheid
schept naar idealen door den mensch geschapen en langs den weg der schoonheid
denzelfden mensch tot het Godsbewustzijn voert.
Zou de Schiller, die later het tooneel als den tempel en waarheidsstoel der wereld
verhief, niets reeds geleefd hebben in den knaap, die theologie wil studeeren en zoo
gaarne preêkte, en met zooveel smart zijn eerste ideaal opgaf voor den ijzeren wil
van Hertog Karl? - Zou de groote dichter niet altijd een weinig predikant gebleven
zijn?

IV.
Schillers verhouding tot het Christendom is eene vraag, die niet het eerst door den
heer Gunning werd ter sprake gebracht. In zijn Schillerstudie heeft de Hoogleeraar
van Oosterzee het vraagstuk luchtig en los aangeroerd en het antwoord meer of min
raadselachtig gelaten.1) Toch blijkt het duidelijk dat ook hij den dichter Schiller geen
Christen noemen durft. Wel wordt door hem de verhouding niet juist aangewezen,
maar het juiste hier te vinden is dan ook moeielijk genoeg.
De geestdrift door het Schiller-jubilaem in 1859 opgewekt heeft ons in ‘Schiller's
Geistiger Entwickelungs gang’ door Dr. A. Kuhn een boek geschonken, waarin men
een met warme, maar wijze vereering ontworpen beeld van den geheelen Schiller
vindt. De dichter en de mensch beide treden voor ons op en diep weemoedig is en
blijft de indruk, die het aanschonwen van dit beeld bij ons achter laat. Want Schiller
is nu eenmaal geen Christen. Hoeveel klanken zijner harp ook ontstijgen, die ons
tegenruischen als de orgel-

1) Zie Varia door J.J. van Ooaterzee, bl. 90-101.
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tonen uit het heiligdom, helaas, de hand, die met zoo hoog, zoo koninklijk een
meesterschap langs de snaren gleed, is niet de hand van een, die den Christus gelooft.
Onbewust zingt soms zijne ziel het lied van dien anderen, jongeren zanger, die de
wereld zonder Christus ziet sterven en toch den Christus niet vereeren, Zijn tempel
niet binnentreden, Zijn kruis niet omhelzen wil.
Sinds de menschgeworden Zoon Gods de waarheid en het leven in de wereld bracht
is de wereld van beide vervuld. Dat woord der waarheid, die adem des levens trillen
en golven door de lucht, geen storm verjaagt ze, geen orkaan doet ze zwijgen, zij
klinken en ruischen eeuwig voort. Of voor, óf tegen den Christus is de onverbiddelijke
rechtsspreuk, maar óf voor óf tegen, zonder den Christus is niemand meer. Zijn kruis
is de grenspaal in de geschiedenis, aan den voet van dat kruis scheiden zich de
werelden.
Nu treden daar sommige gestalten op die den Christus niet erkennen, wat meer is:
Hij schijnt hun onbekend. Niet zoo onbekend echter, of daar breekt soms een zucht
uit hun hart, daar bruist soms een lied uit hun borst, dat den Christus verraadt. Onder
deze verschijningen liggen vreeselijke geheimen, sluimeren diepe raadselen.
Geheimen, die alleen God heeft gekend; raadselen, die alleen de ziel in haar
eenzaamste uren heeft opgelost. Iedere menschenziel heeft eenmaal haar woord tot
God gesproken en de Eeuwige heeft het woord gehoord en verstaan, al bewoog geen
ademtocht de lucht, al ging geen siddering door den dampkring heen.
Maar ook waar dat woord des menschen ontkennend en weigerend heeft geklonken,
daar blijft toch de naklank van het woord Gods, die zich soms in schoone, roerende
klanken lucht geeft. Het is de macht van God, die ook den onwillige tot Zijnen dienst
weet te dwingen; het is de schoonheid van God, die ook van hem, wien de vrije keuze
uit haar kring verbande, een kreet van bewondering, een belijdenis van de smart des
dervens vergt.
Streng is het vonnis, maar rechtvaardig. ‘Es bleibt immer wahr, dass man die
höheren Anschauungen, welche der Sohn Gottes der Menschheit gegeben hatte, als
Erzeugnisse des
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eigenen Geistes betrachtete, und unabhängig von dem Erlöser und seinem Werke,
durch eigenes Bemühen in den Verhältnissen des irdischen Lebens verwirklichen
wollte. Dass hiess aber an die Stelle der IDEALE zu welchen Gott uns emporruft,
IDOLE setzen, wodurch der Vater der Lügen die Geister bethört und die Herzen
täuscht.’1)
Schiller stond tegenover het Christendom als rationalist - ziedaar zijn afgoderij.
De rede geleidt tot God en, waar ze eerlijk zoekt, zal zij eenmaal op haar weg de
hooger, heiliger waarheid ontmoeten. Maar de rede is nog niet het rationalisme, is
nog niet de afgodeering der eigen rede door den mensch.
Schillers leven blijft: ‘Ein Kreuzzug nach dem Ideale - freilich ohne Kreuz’. En
toch zijn er geene idealen, die niet uitgaan van het kruis.
‘The truth of madness’.

Het grillige woord dringt zich met dringender kracht aan ons op, waar wij een laatsten
blik werpen op Schillers beeld, op Schillers werk. Voor hem zijn de echoos der.
Christelijke waarheid, die soms trillen door zijn zang, de vage tochten van Christelijk
leven, die soms ademen uit zijn lied, slechts de vruchten gebleven der hoogere
geestdrift, die vaardig werd over den dichter, niet de vruchten van eigen leven, niet
de gouden appelen door hem met dankbare hand opgevangen en bewaard. En dan,
ligt in dat woord ook niet opgesloten, hoe de waarheid in de misdadige hand des
dichters soms wordt tot een wanschapen gestalte, die onder gestolen vormen de logen
en de ontkenning verbergt?

V.
In het woord heeft de Schepper aan den mensch het hoogste en heerlijkste middel
geschonken, waardoor hij zich kan openbaren als de drager van Gods beeld en
gelijkenis, als vrije, redelijke en bewuste persoonlijkheid. In het woord bloeit het
leven en schenkt zijn heerlijkste bloem; het is

1) J. Kleutjen. Die Ideale und ihre wahre Verwirklichung, bl. 5.
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gedachte en klank, geest en stof te gelijk; men kan het noemen een steeds herhaalde
menschwording van den mensch. Maar dat woord zelve is nog slechts de knop,
waaruit een heerlijker bloem zal bloeien: de poëzie. In het dichterwoord huwt zich
de schoone gedachte aan den schoonen klank, geest en stof beide vertoonen zich in
éene verschijning en die verschijning glanst en straalt als beider volle, levende
harmonie. De schoonheid van twee orden, van de geestelijke en de stoffelijke, smelt,
zonder vermenging, tot éene schoonheid te zamen, die geest is en toch onder 't bereik
valt der zinnen, die stof mag heeten en toch de zwaarte, de ruwheid, de logheid en
loomheid mist.
Dat schoone, heerlijke woord is het middel geworden, waardoor de mensch logen
sprak en zonde. De logen en de zonde verstoorden de harmonie van de menschelijke
verschijning en de scheuring in den mensch vond haar echo in het woord. Niet het
minst krachtig in het hoogste en reinste woord: de poëzie. De gedachte had te
worstelen met den vorm, het woord begon soms te heerschen over den zin. Dan was
het woord als een kleed, een omhulsel zonder ziel; dan hing het als een bedelaarspij
om koninklijke schouderen; soms was het als een ondoordringbare sluier, anders
weer als een nevel voor der gedachte licht. Maar het vreeselijkst van dit alles was,
dat het woord de dienaar werd der zonde, die den mensch geboeid hield en
beheerschte, dat het kleed der waarheid logen in zijn plooien borg. Logen werd de
grondtoon der poëzie, al klonk soms een verre, verre naklank der waarheid door haar
tonen heen. Maar de stof werd tot de hoogste fijnheid en schoonheid van vorm
opgevoerd; de klank werd voller en rijker aan trillingen, werd vrij en machtig binnen
de grenzen der maat, matig in de ongebondenheid.
Maar Gods Woord zou herstellen wat het menschelijk woord had misdaan. Het
Woord Gods zou mensch worden om den mensch te bevrijden, te verlossen, te zaligen.
Nog vóor dat menschgeworden Woord verscheen, zond het zijn voorspellende klanken
vooruit. Door het woord was de mensch tot de zonde gekomen, door het Woord zou
de zonde worden gedelgd en verdelgd; is het wonder dat de heerlijkste voorbereiding
der
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verlossing plaats heeft door het woord, dat zij haar orgaan vindt in het heerlijkste
woord, in de poëzie? - Evenmin als 's menschen natuur door de zonde is vernietigd,
in de zonde is opgegaan, evenmin laat God een der natuurkrachten geheel en al
dienstbaar worden aan zonde en dood. Over allen handhaaft Hij Zijn heerschappij,
Zijn koningsrecht; in de wijze waarop Hij het woord voor de Waarheid behoudt, ligt
een bijzondere liefdetrek. Van de lippen Zijner zieners en profeten golft het woord
in de heerlijkste klanken, die de aarde te hooren heeft, in klanken, die in hun trilling
goddelijke waarheid bergen en goddelijke liefde, die de vooruitgezonden echoos zijn
van het goddelijk Woord. Het woord en de poëzie blijven de schoonste tolken van
het Godsbeeld in den mensch, maar de mensch, in wien het beeld werd omneveld,
vindt door eigen kracht de ware klanken niet terug; God kent ze en God behoudt ze
voor den mensch.
Straks houden de voorspellingen op en God spreekt tot de wereld in het Woord,
dat God is en de menschheid aannam, in het Woord, dat zich de Waarheid noemt.
Door dat menschgeworden Woord wordt het menschelijk woord van boei en band
bevrijd, het evenwicht tusschen geest en stof wordt hersteld, de volle harmonie
tusschen gedachte en klank weer mogelijk gemaakt. Het menschelijk woord wordt
het orgaan van hooger dan de menschheid, want de menschheid is in hooger
levenskring opgebeurd door de Godshand en ook die verheffing geeft het woord,
geeft de poëzie terug. Hooger Waarheid voor den geest, hooger liefde voor het hart,
de hoop voor beide. Geloof, hoop en liefde, die echoes van het eeuwig Trisagion in
's menschen hart, zij klinken in het woord, zij leven in de poëzie.
Het Christendom heeft de menschheid tot meer gemaakt dan menschheid, het
‘Gloria’ der Engelen heeft de poëzie mede tot hun hoogten opgevoerd.
Maar buiten 't Christendom dan ook geen menschheid, geen waarachtige
menschheid; maar buiten 't Christendom dan ook geen ware poëzie.
Men heeft te kiezen tusschen het lied der ‘Freude’ en het ‘Alleluja’.
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Liefde en vrede in de polemiek. ‘Het jaarboekje voor de heilige
familie voor 1874. Eene bijdrage tot de kennis der
Roomsch-Katholieke pers in Nederland’.
Het zonderlinge boekje, welks titel hierboven is afgeschreven, is geboren uit ‘liefde
tot de waarheid, die den schrijver bij erkenning van het eigenaardig goede in de
Roomsche kerk geen oogenblik doet vergeten “hoeveel kranks, hoeveel gebrekkigs,
ja hoeveel verderfelijks er in diezelfde kerk schuilt”’. Het bedoelt te zijn ‘een
waarschuwend woord tegen die kerk met vermijding van allen persoonlijken strijd’.
Het is te gelijk een waarschuwing voor anderen en het zij den Protestanten ‘voor
zoover zij den Laodiceeschen zuurdeesem lijdelijk laten werken’ - ‘een krachtige
opwekking om, ziende op den toenemenden invloed van het ultramontanisme, alle
laauwheid en onverschilligheid te laten varen voor ware en warme belangstelling in
den hachelijken strijd onzer dagen’.
Dat beeld van den Laodiceeschen zuurdeesem teekent het geheele voortbrengsel.
Laf en zuur is de grondtoon van het met zooveel zalving aanvangende en in zooveel
zalving eindigende spektakelstuk. Flauwheid en nijdigheid zijn de overal in 't oog
springende karaktertrekken. ‘Laodiceesche zuurdeesem’, als 't nog Phariseesche of
Herodiaansche was. Maar Laodiceesche zuurdeesem! Lafheid, lafheid, lauw water
en doordringende, behoudende, gezond makende kracht!
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Men moet den ouden wrok tegen de Papen en de moderne geestigheid als in de
hoogste macht vereenigen om dit beeld te kunnen scheppen en zulk een monsterachtig
hybridische koppeling voort te brengen.
Maar niet veroordeelen zonder te hooren. De schrijver wil ons dan, in
bovenvermelden geest en met bovenvermelde bedoelingen, in pastoor Brinkman's
jaarboekje voor de leden der H. Familie doen zien wat ‘onder Roomsch-Katholieken
als goede lectuur wordt gewaardeerd’. Hij meent genoemd jaarboekje des te geruster
als maatstaf ter beoordeeling te kunnen nemen, omdat het zoovele lezers telt - 15,000!
- omdat het zich in een bepaalden kring beweegt, omdat het, ‘hetgeen ten slotte alles
afdoet tot waardeering van het jaarboekje in het oog van den katholiek’, kerkelijk is
goedgekeurd.
Daarop vangt het onderzoek aan. Over den vorm wil de schrijver weinig woorden
verliezen. Dat verge men niet van hem. Over den inhoud is hij uitvoeriger. Hij meldt
ons: ‘bij den inhoud van het gansche boekje staat op den voorgrond, dat “het ware
en echte Christendom nergens te vinden is dan in de Katholieke Kerk.”’ Daarop volgt
dan in het jaarboekje een lofrede op de katholieke dagbladpers, een scherpe
veroordeeling, een welgekruide beschimping der liberale pers of ‘kladderij’. Het
jaarboekje waarschuwt zijn lezers tegen 't begunstigen der liberale bladen, veroordeelt
het schrijven en verspreiden daarvan als een ‘zware, onverantwoordelijke doodzonde’.
Ook de liberale richting wordt niet gespaard, haar doel is omverwerping van 't
Christendom. Tot bekrooning van al deze misdrijven geeft de almanak nog zijn
meening over de neutrale school ten beste, een meening, die den schrijver van dit
liefde en vrede ademend verslag tot een soort van komische wanhoop vervoert, een
wanhoop, die hem naar den stroohalm van den schipbreukeling doet grijpen, naar
de gezachhebbende meening van Dr. Lamping!
Maar het jaarboekje voor de leden der H. Familie moet dezen fabrikant van
Laodiceeschen zuurdeesem een geweldige gruwel zijn. Martelaar van zijn plicht zet
hij echter zijn onderzoek voort. Wat gruwelen is hij niet verplicht te ontsluieren!
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Voor ongeveer dertig jaren ontmaskerde de predikant van Sybecarspel, dominé
Mensinga, den gruwel der Maria-vereering en nu: het jaarboekje predikt die nog
even onbeschaamd. Onbeschaamder zelfs dan ooit: het spreekt van mirakelen aan
pruisische soldaten geschied. Het durft nog verdedigen dat er onderscheid is tusschen
aanbidden en bidden (tot) - en de schrijver der brochure vat toch dit haarfijn
onderscheid niet. Zouden dan eenvoudige katholieken het begrijpen? - Neen, lieve
ongenoemde, wees gerust, wat gij niet begrijpt begrijpt geen van deze.
Maar de verwarring stijgt bij den beoordeelaar van het jaarboekje ten top, waar
hij ‘de vuur- en waterproef van het scheepje van Petrus’ beschrijft. Hier kan hij zelfs
geen onderscheid bespeuren tusschen een gevangen Paus en een levend Pausdom.
Het besluit is dan ook vreeselijk voor de Katholieken. Van liefde of vrede is in
het geheele jaarboekje geen spoor; ‘het hoofdbeginsel van Jezus' godsdienst, de
liefde’ ontbreekt geheel en al; van verdraagsaamheid, ‘eene der kostelijkste vruchten
van dienzelfden godsdienst, gerijpt onder het koesterend licht der evangelische
vrijheid’ is geen zweem te ontdekken; kortom onder ieder opzicht heeft de katholieke
pers zich over zulk een pennevrucht te schamen.
Was het daarmede gedaan! Een paar malen doet de schrijver nog een beroep op
eerlijke en zelfstandige Katholieken, maar veel vertrouwen toont hij in de kracht
zijner roepstem niet. Want zijn eigenlijk besluit zegt ons dat de Katholieke Kerk wel
zooals zij is zoo ook zal blijven; men spare ons de beschrijving van wat zij is: Of
neen, het is beter dat men den toon in al zijn zuiverheid en volheid hoore: ‘“Zal de
Roomsch-Katholieke Kerk zich blijven verharden? - vraag ik ten slotte. Zal zij in de
dagen die komen hare dwaling niet inzien en prijsgeven, van alleen in eigen kring
het echte en ware Christendom te willen erkennen; zal zij vasthouden aan haar
beginsel om gewetensvrijheid uit te sluiten; om in Kerk en Paus de onfeilbare
waarheid te vinden; om zonder de belijdenis harer dogmata, geen christelijk leven
van geloof en liefde en hoop in anderen te waardeeren? INDIEN zij zich
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verhardt, dan zal allengs meer van haar uitgaan een geest van onverdraagzaamheid,
godsdiensthaat en verkettering; dan zal het evangelie der liefde door haar verloochend
blijven; dan zal allengs scherper de scheiding worden in huisgezin en maatschappij,
in Kerk en Staat, tusschen medeburgers en medechristenen in eene zelfde samenleving;
dan is door haar voor goed de slagboom gelegd op den weg van alle hervorming.
Sombere toekomst!’ Men behoeft niet lang te vorschen naar den eigenlijken zin van al dit gewawel.
Niemand bedriegt zich hierin. Het geheele geschrift is het werk òf van dien
eigenaardig machteloozen en in zijn machteloosheid zoo fellen haat van het
rationaliseerend Protestantisme òf het teekent een waarlijk zelfs voor nederlandsche
Protestanten al te jammerlijke onwetenheid. Terwijl men in iedere uitgave van het
Koncilie van Trente - en daar zijn er toch ettelijke honderden - de regels van den
Roomschen Index kan lezen, komt deze man ons nog aan met een alles afdoend
Imprimatur. In het oog van den katholiek beteekent dit niets meer dan dat in een van
dat Imprimatur voorzien geschrift niets tegen het geloof of de zeden wordt gevonden.
Het beteekent niets meer. Geen enkel katholiek ziet daarin een aanbeveling, een lof,
een oordeel over het passende of onpassende, het tijdige of ontijdige der uitgave.
Geen boekenkeurder ter wereld kan krachtens zijn ambt de uitgave beletten van een
geschrift, waarin de zeden niet worden aangerand, het geloof niet wordt geschonden.
Maar wat doet het? Dat Imprimatur was noodig om het spel in goeden gang te
brengen, men moest bewijzen dat het jaarboekje iets, ja iets zeer merkwaardigs was
en met groot recht kon worden voorgesteld als een type van de katholieke pers. Dat
moest door het Imprimatur mede worden bewerkt.
En, waartoe het langer te verzwijgen, het jaarboekje zelf is niets dan een
voorwendsel. De aanval is gericht tegen de Katholieke Kerk zelve. Want de geheele
inhoud van het jaar-
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boekje komt zakelijk met alles overeen, wat men telken dage door iederen katholiek
en onder iederen vorm kan hooren uitspreken. De leer van de alléén zaligmakende
kerk is zoo oud als de kerk zelve en met haar staat of valt de kerk. Geen onzer ziet
in het schrijven van liberale bladen iets anders dan een zonde, een onmetelijk kwaad,
geen onzer, die niet het bevoordeelen dezer bladen betreurt. Ook zijn wij niet zoo
blind en zoo doof, dat het schouwspel der laatste Europeesche gebeurtenissen en de
geruchten die door de wereld gaan ons niet zouden hebben doen zien en hooren dat
liberalisms tot communisme voert, dat de Revolutie en de Commune verschijningen
zijn uit één beginsel geboren. Ja, zelfs tegenover Mr. Opzoomer en Dr. Lamping
houden wij, spijt onze dubbele schoolkosten, vol, dat de neutrale school een ramp is
voor de jeugd en dat de Staat geen recht heeft op het onderwijs. Wij zullen onze
kinderen blijven leeren God te aanbidden en ook te bidden tot Gods lieve heiligen
en wij twijfelen niet of, zelfs zonder hoogere burgerschool, zullen zij het onderscheid
begrijpen en blijven begrijpen. Daar is geen katholiek, die niet den rampzaligen
toestand betreurt, waartoe roofen vervolgingszucht de kerk hebben grbracht, geen
die soms niet siddert bij den harden stand zijner strijdende broeders, maar wij allen
zijn zeker van de zegepraal, zóo vast, zóo onfeilbaar zeker, dat hierin juist de
grondslag ligt van ons geheele bestaan.
Ja, wij zijn zelfs zeker dat de kerk zich zal ‘verharden’, dat zij dezelfde zal blijven
nu en altijd, staande als zij staat, en vertrouwende als zij vertrouwt op haar
grondbeginsel: Jesus Christus.
Deze is met andere woorden de inhoud van het jaarboekje zooals die in de
‘Bijdrage’ wordt teruggegeven, zooals die door den naamlooozen Bijdrager wordt
beticht en aangeklaagd. Wat is daarin nieuw, opmerkelijk, wat is daarin zoo
buitengewoon dat het een afzonderlijk geschrift vorderde, waarin behalve dit alles
ook nog over gemengde huwelijken en ongewijde aarde eenige laagheden, in liefde
en vrede, zijn gelascht? - Het antwoord blijft onverbiddelijk, daar is hier van dit alles
niets.
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Maar nog eens, het is niet moeielijk om de bedoeling, waarmede 't jaarboekje voor
de leden der H. Familie hier werd ontleed en uitgerafeld, te vatten. Zij is dubbel en
speelt op de goedgeloovigheid der protestanten, op de bescheidenheid der katholieken.
Bij de protestanten wordt het doel zonder éenige moeite bereikt. De overgroote
meerderheid onder hen weet van de katholieke leer en het katholieke leven alleen
dat wat protestantsche schrijvers goed vinden daarover te verhalen. Altijd indien de
meerderheid er iets van weet. Een geschrift als deze bijdrage is een kostbaar middel
om die eigenaardige wetenschap van de katholieke kerk weêr voort te planten. Men
neemt een boekje, men put daaruit met volle hand, men werpt dat met zeker gedruisch
den goedigen lezer naar het hoofd en - le tour est fait. De ontwikkelde en beschaafde
protestant heeft nu uit den eigen mond der katholieken vernomen wat zij zijn en wat
zij willen. In zijn geest staat hij verbaasd over de mogelijkheid dat zulke Beotiërs in
onze negentiende eeuw leven, in gemoede vraagt hij zich af, hoe men zulke monsters
van onbeschaamde verblinding vrijelijk kan laten rondloopen. De overtuiging staat
bij hem vast, dat de schooldwang en dat wel de dwang tot de neutrale school minstens
voor dezen een weldaad, maar boven alles een noodzalijkheid is.
Het jaarboekje voor de Heilige Familie was onbetaalbaar voor dit doel. Men had
hier een geschrift dat onbewimpeld, open, en met eene hartelijk ruwe eerlijkheid tot
het katholieke volk sprak. Een geschrift, dat niets anders dan een volksboek wilde
zijn, dat niet de minste aanspraak maakte op welke soort van letterkundige waarde
ook. Het bedoelde niet juist stichting aan te brengen, maar het was vooral een
strijdschrift zooals het in onzen tijd moest zijn, een strijdschrift tegen de dwaling,
die geen enkel middel ontziet om in iederen kring, in iederen stand haar gif te brengen.
Het was geen meesterstuk en het maakte er geen aanspraak op, maar wat het wilde
zijn, dat was het: waar en duidelijk.
Nu maakte men van dit boek een toonbeeld van wat de katholieken voor goede
lectuur houden, men schreef de daad van éen man op de rekening van een geheele
maatschappij,
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men verhief het imprimatur tot een bijna gebiedende aaubeveling - nog eens: le toun
était fait. Alles wat hierboven over 't jaarboekje gezegd werd verzweeg men. Men
verzweeg nog veel meer en vooral dit, dat de protestantsche pers in Nederland wat
verdachtmaking van andersdenkenden betreft geen meerdere kent, dat de partijen en
de personen in de protestantsche kerk elkander bestrijden met een felheid en op een
toon, die waarlijk verbazingwekkend mogen heeten, dat de Kerkelijke Courant, waar
zij ophoudt officieel te zijn, ook ophoudt eenig spoor van gematigdheid, waarheidszin
en waardigheid te toonen; dat zelfs de Kroniek in de Stemmen voor Waarheid en
Vrede het winkelieren bij katholieken als een verraad tegen het protestantisme beticht.
Men verzwijgt dat dag op dag de organen der liberale richting alles bespotten, honen,
lasteren en vertreden wat den katholiek boven alles heilig is. Men rept geen woord
van den toon waarop dit geschiedt, noch van de verwaten hoogheid der Opzoomers,
noch van de medelijdende pedanterie der De Veers; geen woord van den
onbeschaamden laster der dagbladpers of van de tergende gemeenheid der spotprenten;
men verzwijgt dát alles en men laat de goêe gemeente in den waan dat van
protestantsche zijde de Katholieke Kerk altijd op de meest eerlijke wijze en in
onberispelijke, letterkundige vormen wordt bestreden. Ondertusschen veroorlooft
men zich tegenover haar de meest bandelooze vrijheid, men heet haar geschiedenis
een samenraapsel van logens, men wijst haar woordvoerders af, men ontkent hare
bronnen, men ontzegt haar de kennis harer eigen leer, men weigert haar verklaringen
te vernemen, men stapelt zonden op zonden om haar te verpletteren, men draait der
rechtvaardigheid den rug toe en slaat het gezond verstand in het aangezicht, en zoo
voert men in liefde en vrede polemiek tegen de Roomsche Kerk.
Bij het protestantsche publiek is het spel bij den eersten slag reeds gewonnen.
Maar ook de berekening op zekere bescheiden, deugdzame, goedhartige, ietwat
bedeesde katholieken blijkt geen misrekening. Het moet gezegd worden, daar heerscht
soms onder ons een merkwaardige gevoeligheid voorhetgeen den protestantschen
broeder zou kunnen deren of
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stooten; gaat zij niet somtijds gepaard met een bovenaardsche lankmoedigheid, een
zuiver hemelsche vergevingsgezindheid voor den hoon der Kerk aangedaan? - Deze
zijde van het vraagstuk ziet men voorbij, zij wordt door onze protestantsche broeders
ook met ware beminnelijkheid verzwegen. In deze ‘Bijdrage’ geschiedt weêr wat
altijd geschiedt, men werpt den katholiek een eigennardige voorstelling zijner
belijdenis voor de voeten, een voorstelling, die in geenen deele tegen de waarheid
strijdt, maar in sterkgekleurde uitdrukkingen voor het volk geeft wat zij geven moet,
en men vraagt: ‘Zoo, is dat nu jullie leer? - Het klinkt nog al erg fatsoenlijk!’ - Dan
stelt men la question personnelle: ‘Zoo, denken jullie zóo over ons? Dus we zijn dan
allemaal rooden? Dank je wel voor 't compliment!’ - Mijn hemel, wat valt daarop te
zeggen? Verklaar eens aan iemand, die u even bij uw knoop pakt, die boos is en
tegelijk pret heeft over uw verlegenheid, die zich hartelijk bedankt om een woord
aan te hooren van uw verklaring, die hij overigens reeds lang kent, - verklaar nu eens,
dat die leer de uwe is, maar de voorstelling uw goedkeuring niet wegdraagt, - dat er
hier of daar wat te veel of wat to weinig is gezegd, dat alleen de beginselen zijn
aangewezen, de beginselen in al hun vierkante kracht, maar zonder de duizend vormen
waarin ze zich in 't leven vertalen, verklaar dat eens! - Verklaar eens aan iemand met
wien gij den avond te voren nog een Engelsch oestertjen, gebaard en wel, hebt
genoten, wiens Carte Blanche u nog doet watertanden, verklaar eens aan zoo iemand,
die naar u opstuift: ‘à propos, ben jij ook van die meening? Je weet dat ik liberaal
ben en goed liberaal ook en ben ik dan een communard?’ Ja, verklaar nu eens aan
dien braven huisvader, geestig prater en gezellig medeburger, dat hij gelukkig genoeg
is van zeer inconsequent en zeer achterlijk te zijn, dat zijn beginselen, van wier
beteekenis hij zich volstrekt geen volle rekenschap geeft, logisch tot de Commune
moesten leiden en daartoe hebben geleid, maar dat hij, hij uw vriend een best, braaf
man is, enz. enz. Dat gaat niet aan. En danrop rekenen onze polemisten in liefde en
vrede, onze fabrikanten van Laodiceeschen zuurdeesem, déposé, brévété et garanti.
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Zij rekenen op de noodzakelijkheid van het maatschappelijk verkeer, op ons fatsoen
- dat is tock het woord! - op onze bescheidenheid. Zij vieren in het geniep een hunner
kleine, perfide triumfjens, zij hebben weêr een katholiek tot een halve halfheid verleid.
Want wat geschiedt er toch? - Bij de lezing van een Bijdrage als deze - wij zullen de
maatschappelijke beelden maar laten glippen - treft het den goeden, rustigen
fatsoenlijken katholiek, dat de woorden toch wel wat grof en wat hard zijn. Het schokt
hem in zijne bedaardheid te vernemen van spekjoden, pesttorren, pekelharingen,
zwijnen, kladderij, modderkuilen, krantenlappers, bloedmenschen en wat al meer.
Goedaardig en welgezind als hij is, zou hij liever zijn protestantsche broeders door
deftige verhandellingen en klemmende betoogen tot de waarheid teruggebracht zien.
En hij komt tot het slaken van den wensch: werden zulke dingen maar niet geschreven;
- tot het uiten der vraag: doen die grofheden zooveel goed? - tot het grommen der
klacht: waar dienen zulke dingen toe? - en hij legt de Bijdrage neêer niet zonder
eenige knorrigheid op pastoor Brinkman en het ellandig vindend, dat men niet zonder
last Roomsch kan zijn.
Zoo wint de gluipert zijn spel.
Hiertegen is het plicht op te komen. Geschriften als deze Bijdrage hebben deze
zeer gevaarlijke zijde, dat zij ons onze tegenstanders in een waarljk veel te gunstig
licht doen zien en ons onze verdedigers zeer slecht doen waardeeren. Zij houden ons
een valsch ideaal voor oogen, zij doen ons den strijd der waarheid tegen de logen als
een strijd van vrije meeningen beschouwen, zij schijnen alleen den vorm te gispen
en al hun felheid is tegen den inhond gekeerd. Om ze naar waarheid te kenmerken,
zou men behooren te zeggen, dat deze schotschriften niet anders zijn dan de
zendbrieven der half-heid, predikingen van karakterloosheid. Zij bevestigen het
woord van Proudhon aan Charles Edmond: ‘le mal du siècle est la vulgarité, la lâcheté,
la médiocrité; l'insipidité l'équivoque et le juste milieu.’ Hoe kan het anders? Daar
ligt iets tergends in dat onbewimpeld, in dat stout en zegepralend prediken eener
alléén zaligmakende Kerk, eener onaantastbare
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waarheid, die geen stroobreed toegeeft, eener onverwrikbare zekerheid van de
zegepraal, daar ligt iets bijzonder tergends in dat alles voor den rampzaligen
Nederlandschen protestant, die niet meer weet wat van zijn God of van zijn Christus
te maken, die niet kan gissen wat de Synode over doop of gemeenteverband zal
uitschrijven, die van de helft plus éen zijn voorganger in de leer moet outvangen, die
niets meer heeft dan twistende meesters en kijvende leeraren, voor wien het een vraag
is van 't hoogst godsdienstig belang of Kattenburg dan wel de Handelmaatschappij
de Kerk zal regeeren. Is het wonder zoo deze laatsten tot meer dan bitterheid worden
gestemd tegenover de vierkante bevestigingen van het katholicisme? De vervloeking
ligt hun op de lippen, maar de overleggende geest geeft hun een ander middel in.
Dan begint het weegeklaag over ketterjacht en onverdraagzaamheid, dan begint het
gewawel over liefde en vrede, dan geven zij nog hoog op van hun liefde voor de
oude moederkerk, die zoo op den dwaalweg is. Een fraaie liefde, een onbaatzuchtig
beminnen - comme les chasseurs et les gourmands aiment la bécasse. Pauvre bécasse!
Liefde en vrede, - het is erger dan bespottelijk, het is walgelijk met die woorden
te spelen, als de toon van bitse gebetenheid trilt. ‘Son sel devint du verjus, son verjus
du fiel, son fiel du vénin’ zegt de Pontmartin van Sainte-Beuve. Zoo is het ook met
deze predikers van liefde en vrede, maar hun zout is niet Attisch, het is zelfs geen
gaaf keukenzout. Laodiceesche zuurdeesem! Daar ligt echter aan dit alles een vraagstuk ten grond, dat wel voor een oogenblik de
aandacht mag bezig houden. Geen moeielijker vraag dan die over den toon door den
polemist of in de polemiek aan te nemen. Het ‘Jaarboekje’ blijve hier buiten spel.
Men zou kunnen vragen of het tot de polemische geschriften behoorde te worden
gerekend. Hoe het zij, het oordeel daarover kan nog worden opgeschort. Eene
opmerking zij hier nog geoorloofd: onder ‘polemiek’ versta
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men niet alleen de eigenlijk genoemde strijdschriften, die tusschen bepaalde
persoonlijkheden over een bepaald punt worden gewisseld, manr alle geschriften,
die op de een of anderewijze de dwaling bestrijden - al is 't door waarschuwing alleen
- of de waarheid verdedigen. Maar voornamelijk - en dit maakt misschien het antwoord
op de vraag gemakkelijker - voornamelijk denke men hier aan de geschriften, die
zich richten tot het volk.
Nu zou men zich zeer geneigd voelen om de vraap over den passenden vorm voor
populaire polemiek kortaf te beantwoorden: tous les genres sont bons hors le genre
ennuyeux. En zeker, indien men het maar eens kon worden over den eigenlijken aard
van het vervelende - het vervelende is misschien juist dat wat aard, karakter mist dan ware de zaak geëindigd. Maar het is hier vooral een vraag naar het passende, dat
te gelijk het waardige is. Niet ten onrechte, neen, met het volste recht heeft men van
den strijder voor de waarheid boven alles waardigheid gevorderd. Hij behoort
allereerst toegerust te zijn met een volledige kennis der door hem verdedigde
beginselen en het hem geleidend gevoel zij niets anders dan een diepe eerbied, die
hem voor het te veel en te weinig evenzeer behoede. Zijn verdediging, zijn verklaring
zij vooral een hulde aan de waarheid, die licht is en leven te gelijk, die de dwaling
als de duisternis vernietigt, maar hen, die wegkwijnden in de schaduwen des doods,
weer opwekt. Onbevreesd en manhaftig trede de polemiek te voorschijn; de waarheid
is tevens kracht en niet alleen in de beeldspraak voert zij het zwaard. Dit alles is
gemakkelijk gezegd, maar men bemerkt steeds dat de waarheid alles voor allen kan
zijn en dat men voor haar zoowel de teerste als de scherpste uitdrukkingen kan
bezigen. Zij brengt het leven, maar ook den dood en omvat dus in hare kracht alles
wat daar tusschen ligt. Hierin ligt dan ook de groote moeielijkheid. Men weet niet
juist te zeggen wat waardigheid is. Is Abraham a Santa Clara ongepast? Is het
ongeoorloofd, aan de hervormden de alléénzaligmakende Kerk te toonen met de
woorden: Frisz, Vogel, oder Stirb? Wierp de H. Petrus Damiani zijn waardigheid to
grabbel toen hij Cadalaus van
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Parma, met een toespeling op de Latijnsche en Grieksche elementen van zijn naam,
als een volksplaag, een ruïna populi schold? - Ging Joseph de Maistre de grenzen
van den goeden smaak te buiten toen hij Voltaire teekende? - Verliest Anne Bijns
de waardigheid van haar geloof of haar geslacht uit het oog als zij die vlammende
vergelijking tusschen Maarten van Rossum en Maarten Luther zingt? - En de man
bij wien de éénheid niet van kunst, maar van genie en karakter nog telken dage onze
bewondering wekt, de meester en de glorie onzer letteren, heeft Joost van den Vondel
geen bladeren in zijn lauwerkrans, die vrooger aan de berkenroeden of acaciatwijgen
zaten, waarmeê hij zijn tegenstanders de ooren en ruggedeelen tuchtigde?
Een juiste bepaling is zeer moeielijk. Menschen, die een heel woord weten te
zeggen over ‘slechte manieren in de letterkunde’ spreken tegelijkertijd over ‘de over
het algemeen zeer onschuldige guiterijen van Uilenspiegel, waarin geen zweem van
kwaadaardigheid te onderkennen is en die ons week aan week amuseeren.’ Een
begripsverwarring als deze is nu misschien niet zeer algemeen, vrij algemeen echter
mag men het feit noemen dat men bij het beoordeelen van hetgeen waardig en gepast
is in de polemiek geen vasten maatstaf weet tevolgen.
Maar dit éene is zeker: waar men spreekt tot het volk, daar is een polemiek in
liefde en vrede als de Bijdranger wil onmogelijk. Niet alleen om de waarheid die er
ligt in het woord van Hooft:
‘Want, onder 't krijschgedruijs, daer 't scherpe schichten haegelt,
De woestmaekende trom, d'aenschennende trompet
En hooren nae geen wet’,

hierin toch zou slechts een verontschuldiging liggen die onnoodig is. Ook behoeft
men niet te betoogen dat een krachtig verzet noodig is, daar onze tegenstanders niet
zelden ook den slotregel tot waarheid maken:
‘Met ijsre punten wordt de mondt des regts vernaegelt.’

Daar zijn betere redonen. Wanneer men spreekt over volkslectuur en dergelijke
dingen vergeet men soms dat de ‘spraeckmakende gemeent’ juist omdat zij de
‘spraeckmakende’ is
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weinig van halve woorden weet, maar gewoonlijk zeer oorspronkelijk, zeer juist en
daarom zeer scherp en zeer rond is in haar uitdrukkingen. Ook haar beelden zijn niet
enkel sieraden, zij zeggen iets en zij zeggen het duidelijk. Van verbergen of bedekken
is hier geen spraak. Daar is ‘Tektonik’ in de volkstaal, de bouwdeelen en de sieraden
zijn uit éen geest geboren, behooren tot éene zaak. Over het geheel is de volkstaal
even als de volksgeest absoluut, zij beweegt zich niet in onbepaaldheden, zij kent
geen tusschentinten, zij is een geslagen vijandin van middenmannerij. Nu heeft men
toch, vooral in de eigenlijke polemiek, veel tusschentinten noodig. Stel het groote
vraagstuk over het bestaan en het wezen van God. De antwoorden die de wetenschap
daarop geeft zijn voor het volk een babelsche spraakverwarring. Daar hoort het van
Opperwezan, scheppingskracht, oneindig zijn, natuurwet, natuurgeest, ideaal, Geest,
de Geest, Heelal, natuurkracht, Leven, het Zijn, daar hoort het van dualisme en
Monisme, van Immanentie, van persoonlijk zijn, - het weet van dat alles niets. Zijn
taal is zuiver van die dwaasheden. Het kent alleen God en wie God niet gelooft, niet
aanneemt den éénen God in drie personen, is een Godloochenaar en een Godslasteraar.
Zóó is het ook inderdaad. Aan het volk moet men dat zeggen naar de volle,
onbewimpelde waarheid, die geen schakeeringen kent in het ja of neen.
Naar onze taal te oordeelen leven wij in een zeer zoete, weekelijke eeuw. Wij
hebben voor alle dingen temperende woorden. Zonden kennen we niet meer, feilen
is ons leelijkste woord. Wij worden wat bevangen door den wijn, wij rekenen de
kracht onzer spijsvertering te hoog, en soms zijn er onder onze kennissen, die enkele
zwakheden hebben of bij wie het zinnelijke sterk ontwikkeld is. Vooral op dat laatste
punt is de taal teeder, vleiend, lief. De beuzelachtige sentimentaliteit, die alle vivisectie
veroordeelt en den dood wel zoover mogelijk buiten onzen gezichteinder zou willen
plaatsen, die de lijken zou willen verbranden om de ziekten te voorkomen is in de
taal overgegaan. Indien men de kerk niet te vervolgen had zou de wreedheid uit de
wereld zijn. Alles was liefde en vrede.
Maar in verband met die verweekins der taal is in de
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geestesrichting onzer dagen een neiging, een trek openbaar geworden, die tot het
wegnemen, het bedekken ten minste, van alle verschil van beginselen moet leiden.
Men zou wenschen te ‘polemiseeren’, zonder toorn, zonder drift, zonder harde
woorden. Geen wonder! In een zekere wereld is men zoozeer gewoon aan den twijfel
dat men niet meer toornen kan over den tegenstander. Men heeft weinig meer of
eigenlijk niets, waarover zal men dan stijden tot den dood? - Wat maakt het uit hoe
men over den Christus denkt, indien men eenmaal diens Godheid heeft prijs gegeven?
Wat wordt het wereldgericht indien geen hel of hemel op den achtergrond staan? ‘Es
muss auch solche Käuze geben’ is nog het beste antwoord op alle vragen der
geschiedenis.
En het is waar, wanneer men een tijd lang in de wereld onzer boeken, tijdschriften,
dagbladen heeft geleefd, dan betrapt men soms zichzelven op een gevoel van onrust
over de rust waarmeê men dezen of genen godloochenaar in zijn betoogen volgt. Het
is, helaas! noodzakelijk geworden dien Godtergenden onzin ernstig en van nabij te
bezien, ja, de Godloochening werd als een ernstige wetenschap. Men zou toch liever
het menschonteerend voortbrengsel wegslingeren en het laten oprapen door den man,
die lompen en vodden zoekt. Het moet echter gelezen worden, ook ter wille der
dwalenden, de waarheid gebiedt haren dienaren haar licht te laten schijnen geheel
de wereld over.
Bij het volk echter zou men al zeer vreemd ontvangen worden, indien men het
eens ernstig ging ontvouwen, waarom en hoe de Christus geloochend wordt. Het zou
u met zijn heldere kijkers, half verbaasd en half toornig aanzien, spoedig zou de toorn
vlammen uit den blik en eer gij nog uw uiteenzetting geëindigd hadt zoudt gij 't
hooren: ‘Dat is Godslastering’. Zoo is het ook. Daar is iets van een Clovisnatuur in
het volk: ‘Ah, que n'étais-je là avec mes Francs!’ - Het is der groote menigte al zeer
onverschillig of de Godsmoord met of zonder gerechtelijke formaliteiten is voltrokken,
zeer onverschillig of het proces der Godsloochening naar den eisch der wetenschap
is doorgevoerd. Het kent geen onderscheid tusschen den haat waarmeê Voltaire de
kerk ‘l'infâme’
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scheldt of Diderot haar als ‘madame Javotte’ bespot. Voor beiden heeft het maar éen
naam.
Het volk houdt van groote, goed klinkende woorden, van forsche beelden, sprekend
en duidelijk. Hoor dat volk eens in Hooft ‘Warenar’. Maar het wil duidelijkheid,
klaarheid en boven alles: zin. Het moet zijn man verstaan. Dat is een fraai beeld van
den fileet dien de Godsmoord trok over het blazoen der kinderen Israëls. Het volk
kent echter geen heraldiek, het ziet op het voorhoofd van Israël het bloed van den
Gekruiste.
De groote zaak, die de volkstaal verlangt, is zin. Geen woorden zonder beteekenis,
geen halfheden, geen klanken. Met al zijn eigenaardige slim heid kent het volk nog
maar twee dingen: waarheid of logen. Het voelt onmiddellijk of het woord iets zegt,
of het beeld leeft. Daarom kan men ook gerust den volkssmaak vertrouwen, waar
het geldt te weten of iets waarde heeft ja dan neen. Over de schoonheid weet het
misschien niet juist te oordeelen, maar over het leven zeer goed. In zijn vereelte
vingers kan het wel den kegelbal, van goed hout met wat lood er in, wegen, maar de
gevulde blaas of het rose gasballonnetje drukt het steuk.
Wat de volksschrijver dan vooral heeft na te streven is duidelijkheid en kracht.
Tegen groote of harde woorden behoeffe hij niet op te zien. Wat men straattaal pleegt
te noemen is geheel iets anders dan de volkstaal, dan het forsche, ruwe woord. Het
is de taal der dronkenschap, der verdierlijking, der schaamteloosheid. Maar ruwe
woorden zijn geheel iets anders. Voor alles wat het leven raakt, voor alle
levensverrichtingen, voor de deugd en de zonde, voor zijn liefde en zijn haat, voor
alle groote vragen heeft het volk juiste, sterke woorden. Het zou een dwaasbeid zijn
die te schuwen. Erger nog, het ware een jammerlijke misgreep aan het volk de
waarheid voor te houden of de logen te toonen in zoogenaamde parlementaire taal.
Men zou het krachtig zedelijk gevoel verslappen, men zou den zin voor de waarheid
verstompen, den afschuw tegen de logen doen verdwijnen. Maar de beschaving zou
er bij winnen! Hebben wij dan nog niet genoeg aan onze beschaving, die niets meer
heeffe dan verfijnde vormen, maaa die
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alle geestelijk, alle zedelijk gehalte mist? Zijn er nog meer gepleisterde graven
noodig?
Neen, laat ons voor het volk de volkstaal behonden, maar laat ons zorgen niet
minder te zijn dan het volk. Hier mag een woord over het ‘Jaarboekje’ zijn plaats
vinden. Het spreekt wel van zelf dat men aan deze soort van litteratuur geen eigenlijk
letterkundige eischen kan stellen. Maar het zou toch bij het samenstellen van
dergelijke boeken geen kwaad kunnen ook te bedenken dat ook het volk nog al smaak
heeft. De ruwheid of hardheid der door pastoor Brinkman gebruikte woorden vindt
hier geen veroordeeling. Maar het minder goede is, dat zijn groote woorden niet altijd
even zinrijk zijn. Zij zeggen niet genoeg of zij treffen geen doel. Zijn beelden
schitteren niet door juistheid. Wil men door een beeld het dwaze of misdadige van
iets aantoonen, men behoeft zich aan geen dwaze verfijning te storen. Maar men
moet een juist beeld kiezen, op straffe van niet in grofheid, maar in wansmaak te
vervallen. ‘Gij mest het zwijn dat u straks met zijn vuil zal bemodderen’ - dat beeld
zegt niets; het zegt vooral niet dat men in liberale bladen geen advertentiën moet
plaatsen, omdat deze bladen de kerk lasteren. Want bij het vet mesten van het zwijn
denkt men niet aan het vuil, men denkt aan het slachten.
Ook is het nog geensints bewezen dat poëzie om aan het volk smakelijk te zijn,
kreupel van maat of rijm moet wezen. Nog minder dat men daarin vrij spel heeft met
de verbinding van werkwoorden en voorzetsels. Laat het ‘Jaarboekje’ stout en
rondweg de waarheid blijven zeggen: dat is zijn recht en zijn plicht. Maar laat het
tevens den wensch in het oog houden dien Bilderdijk tegenover Antonides heeft
geuit:
‘Wat minder windgebrom bij 't rollen van zijn donder,
Wat meer verpletterends wanneer zijn bliksem treft’.

Om nog eenmaal tot de ‘Bijdrage’ terug te keeren. Wat de schrijver van de Katholieke
Kerk verlangt komt op een verloochening van haar diepste wezen neêer. Het is
moeielijk
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te gelooven dat hem dit geheel onbekend is gebleven. De geheele geschiedenis der
polemiek bewijst dat de Kerk zich in haar strijd met de dwaling niet op het
zoogenaamde parlementaire standpunt kan plaatsen. Zij is de waarheid en - hoe
liefdevol, hoe toegeeflijk, hoe bereidwillig ze ook moge zijn - haar geboorterecht
opgeven kan zij niet.
Iedere polemiek eindigt van katholieke zijde met een weigering van de gelijkstelling
door de dwaling - en dat slechts schijnbaar - verlangd. Want ook de dwaling verlangt
de overhand te hebben. Op het eind der zeventiende eeuw heerscht er door geheel
Europa een beweging, die ‘la réunion des églises’ ten doel heeft. Bossuet en Leibnitz
door Pellisson en Me. de Brinon tot elkaar gevoerd, wisselen over het onderwerp in
brief op brief van gedachten. Hoofscher toon dan in deze brieven heerscht is wel niet
denkbaar. En wat is het eind? Leibnitz teekent aan: ‘l'Evêque de Meaux .... prenoit
un ton top décisif et vouloit pousser les choses trop loin en avançant des doctrines
que je ne pouvois point laisser passer sans trahir ma conscienee et la vérité, ce que
fit que je luy répondis avec vigueur et femeté, et pris un ton aussi haut que luy pour
luy montrer, tout grand controversiste qu'il étoit, que je connoissois trop bien Ses
finesses pour en être surpris.’
Bossuets verklaring verraadt minder persoonlijkheid en verheft hem hooger. Hij
schrijft aan Pellisson. ‘Vous m'avez fait plaisir, Monsieur de me justifier auprès de
luy - Leibniz - sur la dureté qu'il impute à mes expressions par rapport à luy. Je voy
bien ces expressions qui luy ont paru si rudes: ce sont ces termes d'hérétique et
d'opiniastre, et, en vérité, en les escrivant, je me corrigeay cent fois et je fus prest à
les supprimer tout à fait. Mais enfin il n'y avait pas moyen. Il demandoit qu'on luy
répondist en termes formels si ceux qui étoient en certaines dispositions estoient
hérétiques et opiniastres; il demandoit une réponse précise: il falloit donc bien en
venir là, ou biaiser et tergiverser si vous me permettez ce mot. La matière ne le
permettoit pas’1).

1) Onno Klopp. Die Werke von Leibniz. IX 182. VII 238.
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Een praatje over letterdieverij.
Feargus O'Connor en O'Neill Daunt, beiden zonen van het groene Erin, beiden
candidaten voor het Parlement, togen te zamen door de graafschap Cork. Beiden
hadden - kon het anders? - het bloed von Iersche koningen in de aderen en bestonden
elkaar dus in een dier graden, die U het recht geven iemand aan te spreken als: ‘Neef’.
Zonder door eenigen eed gebonden te zijn, waren beiden elkander hou en trouw. Een
goed span candidaten en een prettig paar reizigers.
Hun reis was een verkiezingsreis. Waar zij kwamen wachtte hen de menigte, de
stellaadje was reeds met vrienden en neven bezet; het redevoeren was hun dagelijksch
werk. Zij waren te grootmoedig om ijverzuchtig op elkander te worden; anders daar
was reden toe. Immers, al mocht de stoere Feargus hier en daar al eens een lovertje
oogsten, al mocht de groote menigte soms vermaak vinden in zijn voorstellingen,
die naar den grond roken, en zijn beelden, die langs den weg waren opgeraapt, de
palm bleef aan O'Neill, een sierlijken, slanken man, met de groote zwarte oogen, de
keurige gebaren, het vlugge woord, het fraaie beeld, het altijd zwellende gevoel.
Feargus was niet ijverzuchtig. ‘Jongen, Neef’ zei hij, op een morgen na een lieeten
dag, toen zij weêr naar een der hoofdplaatsen togen, ‘Jongen, Neef, wat ben je daar
gisteren weêr almachtig mooi geweest. Ik heb je al dikwijls gehoord, maar zóó, zóó!.
.’
‘Och, kom’, viel O'Neill in, ‘zoo erg was het nu niet.
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De menschen waren niet veel gewoon. En je waart zelf gisteren ook al bijzonder
degelijk..’
‘Degelijk’, lachte Feargus, ‘degelijk, het woord is allerliefst. ‘Degelijk, ik ben
degelijk als gestoofde aardappelen. Die heeft ons volkje iederen dag. Maar jij bent
als whisky, oude jongen, echte, gouden whisky; ieder glas brengt hooger zaligheid.
Maar ik blijf er bij’, en Feargus zag er ontzettend degelijk uit bij die uitspraak, ‘ik
blijf er bij, hooger dan gisteren stijg je niet’.
‘Hm’, bromde O'Neill, ‘Hm, ik zal niet zeggen dat jij degelijker kunt worden,
maar of ik nu niet hooger kan?’ - Feargus zeide niets, hij haalde de schouders niet
op, hij schudde alleen met het hoofd, om de hoeken van zijn mond speelde een lachje,
het beteekende zoo wat: ‘knap ben je, maar dat kleine duiveltje ijdelheid’.
‘Zoo’, viel O'Neill bijna uit, ‘zoo, je gelooft het niet, hé? Ik zal je dan eens toonen,
dat ik nog beter whisky op fust heb, dan ik je reeds te proeven gaf. Wil ik je eens
zeggen, waar ik ze vandaag op vergasten zal?’ - Weer zei Feargus niets, hij zag recht
voor zich uit, maar het lachje bleef. ‘Spaar je de moeite’ scheen het te zeggen.
O'Neill zag het. ‘Luister eens’, sprak hij, ‘ik heb voor vandaag een heel nieuw
spel. Ik begin kalm, koel, degelijk. Zoo in jouw stijl. Het zal mij moeite kosten maar
het moet. Ik schilder de verdrukking van Ierland, de overwinning van den Sakser.
Ik schilder het, je zoudt kunnen zeggen grijs op grijs. Hier en daar een klets rood.
Op het eind zeg ik: lerland is niet meer. Dan, ja, dan gooi ik den boel om. Maar nu,
zeg ik dan, daar verrijst de maagd van Erin met den eeuwig groenen krans om de
slapen, in het golvend gewaad, wit met purper omzoomd. In haar linker houdt zij de
harp, de rechter vaart langs de gouden snaren. Wondere klanken stroomen door de
lucht, wondere klanken, die geheel tegenovergestelde bewegingen doen ontwaken.
Uit het hart van Erins zonen jagen zij, als eens het lied van David voor Saul, de
sombere droomen weg. De overweldiger, de luipaard schrikt op uit zijn afgematten
slaap; hij rekt de ledematen, hij bereidt zich ten sprong! maar onverwricht blikt de
maagd
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van Erin het wangedrocht aan. Kalm blijft de hand de snaren streelen. Het is het hed
lied wrake, dat den luipaard tegenklinkt, een lied der wrake door eeuwen van lijden
gedicht, de luipaard deinst, hij ligt verlamd, verslagen! En ik eindig met de regels
van onzen Tom Moore:
‘Erin, o Erin! thus bright through the tears
Of a long night of bondage thy spirit appears!
The nations have fallen and thou still art young!’

Feargus had de teugels los in de hand, de sjees stond stil midden op den weg. O'Neill
wischte zich het voorhoofd, Feargus zag recht voor zich uit, als kon hij niet spreken.
Hij schudde nu niet met het hoofd, maar met het geheele lichaam, als liep er een
rilling langs zijn leden.
‘The nations have fallen and thou still art young!’ mompelde hij voor zich zelven,
als wilde hij zeggen: Uw jongste spreuk is altijd de mooiste! maar duidelijk en luide
zeide hij na een zwaren zucht! ‘Neef O'Neill Daunt, gij zijt de grootste zoon, dien
Ierland, onze groene moeder, ooit heeft gedragen. Mij overbluft gij, de wereld vervaart
gij. Het is te mooi. Ik kan bij U aan niets meer twijfelen, anders zou ik zeggen, hooger
dan dit kan het niet. Kunt gij nog hooger?’
‘Wie weet dat? Feargus?’ antwoordde O'Neill gestreeld, ‘wie weet dat? Maar wij
moeten voort, mijn beste ..’
En Feargus leî de zweep weêr over het paard en verder ging het. Toen zij het eind
van hun tocht bijna hadden bereikt, hernam hij, als na diep gepeins: ‘Hoe zouden we
'tregelen met de beurten? Spreek ik het eerst, dan weten na uw speech geen twee van
de vrienden meer dat ik ook gesproken heb. Spreek gij het eerst dan kom ik niet eens
aan het woord. Wat doe ik eigenlijk hier?’
‘Het beste is nog’, meende O'Neill trouwhartig, ‘dat je het eerst spreekt. Ik zal je
dan een compliment maken, dat is altijd iets’.
‘Dank je’, sloot Feargus, bescheiden voor zich ziende, ‘dan zal ik maar beginnen’.
Men ziet het einde van hier. Zal ik het nog verder uit-
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spinnen? Feargus stond op en ving aan. O'Neill luisterdeniet, maar tokkelde in
gedachten de harp van Erin. Hij kendede deuntjes van Feargus en het gedempte
rumoer, dat zijn voordracht pleegde te vergezellen. Hoe nu? Het werd stiller, stiller,
eindelijk geheel stil. Wat was dat? Feargus stond daar, vierkant, vast, onbewegelijk.
Met zijn zware, doffe stem schilderde hij den toestand van Ierland, in korte, maar
diep insnijdende trekken: zoo eenvoudig en waar, zonder eenig zonderling beeld,
zonder een der onvermijdelijke grappen of grollen. ‘Ik zou 't niet anders doen’, dacht
O'Neill en werd onrustig en kuchtte en keek naar Feargus. Feargus zag of hoorde
niets: plechtig ging hij voort, steeds kalmer en killer, met steeds doffer stem. ‘Ierland
is niet meer!’ zeide hij eindelijk, boog het hoofd en zweeg.
O'Neill haalde adem! ‘Maar neen!’ dreunde 't op eenmaal in zijn ooren, hij sprong
bijna op van schrik, van woede ... ‘Maar neen!’ donderde het, en waarlijk, daar
verscheen Erin met den eeuwig groenen krans, met de harp; daar lag de luipaard,
daar klonk het lied der opstanding, het lied der wraak. - Feargus met het breede hoofd
vooruit gebogen scheen het uit te brullen - daar zonk de luipaard,
‘Erin, o Erin! ...’

er scheen geen eind te komen aan de toejuichingen, het was een dansen en springen
en tieren, de hoeden vlogen door de lucht, de knuppels zwaaiden over de hoofden
‘O'Connor en Erin for Ever!’ klonk het.
‘Vervloekt koekoekskind!’ snauwde O'Neill.
‘Voor éen keer, neef’, lachte Feargus, ‘voor éen keer kan het wel! En je kunt
vandaag niet hooger.’ .....
Zoo ongeveer kan zijn geschied wat John O'Connel in zijn Parliamentary
Recollections kortelijk meedeelt en in a Book of Parliamentary Anecdote wordt
teruggegeven onder het opschrift: a Hustings Speech Plagiarized.
Men heeft hier inderdaad de letterdieverij in haar kinderlijksten en daarom haar
vermakelijksten vorm. Zij gelijkt niets op den kinderroof, dien men ook wel eens
onder plagiaat heeft willen verstaan. Hier is bij den dief minder ijdelheid
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dan bij den bestolene en gefopte ijdelheid heeft nooit medelijden ingeboezemd, heeft
soms het recht doen vergeten.
Letterdieverij toch is een schennis van recht. Van het zwakste en daarom van het
heiligste recht. Wat toch is zwakker dan het persoonlijk recht van eigendom op de
gedachte, op het beeld, op den vorm, op de rangschikking, op den gang, op de
ontwikkeling? Wat is tevens meer persoonlijk, meer eigen, meer eigendom dan dit?
De stijl is de mensch, hetzij zoo, maar dan behoort ook die stijl aan dien mensch in
geheelen eigendom. Maar waar zijn de bewijsstukken, waar de waarborgen, waar de
verweêrmiddelen van dezen eigendom? Het geheel rust op den naam, die den maker
van het geesteswerk aanduidt en wat is een naam?
Hier behoort men billijk, behoort men rechtvaardig te zijn. Het recht van den
dichter of denker op zijn work wordt tegen de letterdieverij op de afdoendste wijze
beschermd. Zwak als dit recht moge schijnen, het is niet alleen een heilig recht, het
is ook geheiligd. Wie het aanrandt is des doods.
Het gaat in de Republiek der Letteren niet altijd ordelijk toe. De schoonheid
zegeviert er niet altijd en de harmonie is niet steeds bij machte de verschillende
geluiden op te vangen, saam te smelten in éen wonderen toon. De zotheid voert er
maar te vaak den scepter en bij de Saterspelen hebben maar te dikwijls de bokspooten
meer beteekenis dan het menschen hoofd. Het heeft allen schijn alsof de dichters er
steeds op uit zijn te toonen, dat zij, naar het woord van Erasmus, beroepshalve van
de partij der Moria zijn. Wild en woest kan het toegaan in het gemeenebest en de
schoone waanzin van Shakespeare wordt in haar schoonheid somtijds nergens minder
gevonden dan daar.
En toch heerscht nergens zoo hooge, zoo strenge eerbied voor den geesteseigendom.
Wie het waagt dezen te schenden wordt niet alleen te pronk gesteld, maar
gebrandmerkt. Zijn naam is bevlekt en niets is bij machte die vlek uit te wisschen.
Van iederen val kan men opstaan, niet van dezen.
De verklaring ligt voor de hand. Waar de oorspronkelijkheid de hoogste lof is,
daar is de letterdieverij de laaghartigste zonde. Lijnrecht en op het scherpst staan
deze beiden
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tegenover elkaar. De oorspronkelijkheid, een vrije gave des hemels en een in tranen
gewonnen en met hartebloed betaalde vrucht, is de hoogste uitdrukking van het eigene
en eigenaardige, het volmaaktste woord der zelfstandige persoonlijkheid; zoo zij niet
de onsterfelijkheid zelve is, dan is zij haar zekerste waarborg. Zij maakt den geheelen
kunstenaar en 't zij ze, als een volle stroom van licht, zich over zijn werken uitstorte;
't zij ze hier en daar in gebroken stralen, in weggespatte vonken zich openbare, waar
zij gevonden wordt, daar is de schoonheid, daar is de kunst.
Of er oorspronkelijkheid bestaat, of er nog van oorspronkelijkheid sprake mag
zijn? De twijfelende gedachte dringt zich krachtig op: zal zij in de ontkenning
zegevieren? De wereld is reeds zoo oud, zij heeft reeds zoovele geslachten der
menschen zien worden en vergaan, het jongere leerende, ontvangende, nemende van
het oudere, maar aan het volgende steeds minder biedende dan het van het
voorafgaande ontving; inderdaad, het is geen sombere naargeestigheid, die aan de
oorspronkelijkheid doet twijfelen. De besten en de grootsten van ieder geslacht
hebben 't erkend, hoe er niets nieuws is onder de zon, hoe alles wat gedacht wordt
reeds is gedacht; wat gevoeld wordt reeds is gevoeld en dat dikwijls op meer
onmiddlellijke wijzen; hoe alles reeds is uitgesproken, met meer frischheid en meer
kracht; hoe het lijden even oud is als de, vreugde en de zegepraal van denzelfden
dag als de strijd. Maar toch hebben zij zich niet tot bespiegelende onvruchtbaarheid
gedoemd, toch hebben zij zich niet ontslagen geacht van arbeid en streven, toch
hebben zij geworsteld om de oorspronkelijkheid en zich verheugd als zij haar hadden
gewonnen. Zij achtten haar niet onmogelijk. Waarom ook? Alles is oud, maar alles
is ook jong; alles is geweest, maar alles is ook nieuw, niets is hetzelfde. Moge 't
wezen der dingen onveranderd blijven, de verschijning is de altijd wisselende
wisseling. Mogen de gedachten dezelfele zijn, haar kleed waarin zij ons openbaar
worden, het woord, het ijle, het vluchtige is rijker aan schakeeringen dan het licht,
aan vormen dan de wolk. Oorspronkelijkheid is de onloochenbare voorwaarde van
ontwikkeling, van leven: het geloof
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in de oorspronkelijkheid is het zelfbewustzijn der kunst.
Voorzeker, de groote, de eerste gedachten der eerste meesters hebben met
onbegrensde vruchtbaarheid reeksen van gedachten geschapen; hun beelden hebben
koren van beelden aaneengereid. De openbaring der schoonheid door hen gebracht
is voor duizenden en duizenden het aanschouwen zelf der schoonheid geweest. Maar
hun rijkdom heeft anderen niet arm gemaakt; de bron, waaruit, allen putten, is
onpeilbaar en de kracht des menschen in haar veelzijdigheid onbeperkt.
Het zou dwaasheid zijn de oorsprankelijkheid te loochenen, trots alle twistgedingen
en alle drogredenen blijft zij altijd. Hare graden zijn ontelbaar en haarfijn gescheiden,
maar iedere graad heeft zijn eigen bestaan. Er liggen vele graden tusschen Vondel
en Tollens, maar Tollens blijft Tollens en Vondel is de koning.
Het geloof in de oorspronkelijkheid openbaart zich wel het kracktigst in de teedere,
kiesche, ridderlijke zorg waarmede de eigendom der geestesvruchten op letterkundig
gebied bejegend wordt. Inderdaad, er ligt een waas van echten ridderlijken zin over
de nauwkeurigheid, waarmede men hier het mijn en dijn pleegt te onderscheiden.
De aanhalingsteekens duiden ieder geleende uitdrukking met onbekrompen
openhartigheid aan. Men wil gaarne bekend staan als de gelukkige vinder. Men zou
zich schamen den schijn aan te nemen van den eigenaar of den schepper. Het motto
aan den lievelingsschrijver ontleend geeft niet alleen een kort begrip terug, het brengt
tevens hulde aan hem, die den stoot gaf tot de breedere ontwikkeling. Vertalingen,
vrije vertalingen, bewerkingen - wie noemt al de termen, waarin aldus de litteraire
eerlijkheid dit eigendomsrecht huldigt en heiligt?
Het zou al zeer zonderling zijn, indien op dit feit: de algemeene eerbied voor den
geesteseigendom - niet eenige uitzonderingen werden gevonden. Daar zijn er, ja,
daar zijn er. Wie kent ze niet, wie heeft er niet mede gelachen, wie heeft er niet tegen
getoornd?
Een van de zonderlingste verschijnselen op dat gebied heeft
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Anthony Trollope, ons beschreven in zijn Autobiography dat volmaakt, tevreden
boek van een volmaakt tevreden man. Ik veroorloof mij de bladzijde over te schrijven.
‘Geen schrijver van onzen tijd is voor mij zulk een groot raadsel geweest, door zijne
buitensporigheden, zijn onmogelijk doen en laten, zijn vele bekwaamheden als
Charles Reade. Ik acht zijn gaven bijna genie, maar indien hij een genie is, dan heeft
hij toch van de natuur niet ontvangen het alledaagsch gezond verstand. Wat edel is
tot het verhevene toe, kan hij zien en met geheel zijn hart bewonderen. Wat
schandelijk, misdadig is ziet hij ook en hij haat het weêr met vollen haat. Maar in de
gewone dingen van het leven ontsnapt hem het onderscheid tusschen goed en kwaad:
daar hij volstrekt afkeerig is van leiding door de meening van anderen, maakt hij
voortedurend misstappen op zijn letterkundige loopbaan en stelt hij zich bloot aan
venwijten, die hij nauwelijks verdient. Hij wil oprechtelijk eerlijk zijn. Hij wil zeer,
zeer eerlijk zijn - eerlijker dan andere lieden. Hij heeft een boek geschreven: het
achtste gebod, een pleidooi voor eerlijkheid in letterkundige dadingen - een
wonderbaar boek, dat naar ik meen, door weinigen is gelezen. Ik heb nooit een
exemplaar gezien behalve dat in mijn bibliotheek, nooit van iemand gehoord, die het
boek kende. Toch is het een boek, dat veel werk heeft gekost, dat geschreven is - en
hij verklaart dat het aldus werd geschreven - zonder eenige hoop op geldelijk voordeel.
Ten bate der letterkundige eerlijkheid doet hij een beroep op het Britsche Parlement
en het Britsche volk; hij verklaart, dat, mocht hij falen, ‘hij zal hebben te blozen en
te blijven blozen over het volk in welks midden hij geboren werd’. Toch heeft hij,
durf ik meenen, onder al onze tijdgenooten het minst begrip van litteraire eerlijkheid.
‘Bij een zekere gelegenheid, zoo verhaalt hij in dit boek, kocht hij voor een zekere
som van een fransch schrijver het recht om een verwikkeling te gebruiken aan een
tooneelstuk ontleend - waarschijnlijk had hij dit gerust kunnen doen zonder zulk een
koop en zeker zonder een internationale verbintenis tot bescherming van litterairen
eigendom te schenden.
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‘De fransche schrijver, het is te verklaren, prijst hem over deze handeling en noemt
hem: “un vrai gentleman”. De verwikkeling werd door Reade in een roman gebezigd;
een beoordeelaar, die de zaak ontdekte, bracht haar voor het publiek. De
romanschrijver werd boos, noemde zijn beoordeelaar een pseudonymuncle en
verdedigde zich door het feit van zijn aankoop bekend te maken. Uit dit alles blijkt
mij, dat hij waarschijnlijk niet weet, wat ieder onzer onder letterdieverij en litteraire
eerlijkheid verstaat. De zonde, die men een schrijver ten laste legt, is niet dat hij eens
anders eigendom rooft, maar dat hij als zijn eigen schepping laat doorgaan, wat hijzelf
niet schept. Als een schrijver aan een boek zijn naam geeft, dan geeft hij als zijn
werk, alles wat daarin gevonden wordt, tenzij hij uitdrukkelijk het tegendeel verklare.
Eenige jaren later kwam weer dezelfde vraag ter spraak en Reade sprak zijn meening
nog openhartiger en zeker niet bescheidener uit. In een door hem geschreven boek
vlocht hij een samenspraak, die hij aan Swift ontleende en ontleende zonder er met
een woord van te reppen. Zooals te verwachten was noemde een der beoordeelaars
zulk een ongemaskerde letterdieverij een schurkestreek. De schrijver verdedigde
zich zelven, en dat wel met niet malsche uitvallen tegen den beoordeelaar, door te
beweren dat Swift wel den steen had gevonden, maar hij hem had gezet. Een
antwoord, dat niet zonder geest was, maar dat waarheid zou geweest zijn, indien hij
de samenspraak had gegeven als behoorende aan Swift, niet aan hem zelven.’
Men zou met Trollope kunnen twisten over de vraag of in letterdieverij geen
schennis van recht gevonden wordt. Al is hier geen spraak van een recht als in onze
Burgerlijke Wetboeken wordt beschreven, al is het misschien slechts een recht in
letterkundigen, niet in letterlijken, maar in overdrachtelijken zin, een onrecht blijft
de letterdieverij. Het wordt hairkloverij te twisten over de vraag of het onrecht bestaat
in het zichzelven toedichten van iets wat een ander behoort, dan wel van iets wat ons
niet behoort. Zeker is dit ééne: de letterdieverij is door Trollope naar éene zijde in
elk geval zeer juist beschreven. Het is ook wel die zijde, wier aanschijn
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aan ieder letterkundige den ridderlijken afkeer inboezemt van het genoemd bedrijf.
Het is dat pronkerige, 't welk hier doet spreken van misdrijf en schuld. De Franschman,
die Reade ‘un vrai gentleman’ noemde wegens het koopen en betalen zijner vinding
was beleefd, maar onjuist. Met het volste recht had hij Mr. Charles Reade, toen deze
de gekochte en betaalde vinding als de zijne bezigde, kunnen toevoegen: ‘Pardon,
Mr. Reade, tout cela c'est d'un homme d'affaires, mais pas d'un gentleman’.
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Een merkwaardige redevoering.
Jhr. Mr. A.F. Savornin Lohman, over het hoogste gezag.
Het zal niemand verwonderen dat in dit tijdschrift (Onze Wachter), waarin het beginsel
der Vrije Universiteit reeds enkele malen werd verdedigd, een woord van waardeering
wordt gewijd aan de redevoering door Jhr. Mr. A.F. de Savornin Lohman,
uitgesproken bij de aanvaarding van het professoraat aan de Vrije Universiteit te
Amsterdam.
Deze redevoering geniet het zeldzame voorrecht door een zeer welsprekende, hoewel
ongesproken en ongeschreven voorrede ingeleid te zijn. Geen taal gaat boven de taal
der daden en geen geloofsbelijdenis is zoo onloochenbaar en zoo onweerstaanbaar
als die welke door de werken des levens wordt vertolkt. Het is noch in Nederland,
noch elders eene alledaagsche verschijning een man afstand te zien doen van een
hoog en eerbiedwekkend ambt, om ter wille van het beginsel, maar geheel vrijwillig,
een vrije zaak, een, voor zoover het uiterlijk betreft, alleen op eigen kracht steunende
onderneming te gaan dienen. Men behoeft hier niet alleen op de gewone belangen
het oog gevestigd te houden. Alleen reeds de overgang van den zetel der magistraten
tot den stoel des leeraars brengt een verandering mede in de levensgewoonten van
hart en geest, die misschien slechts door weinigen kan worden bevroed, maar dan
ook door die weinigen des te hooger zal worden geschat.
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De heer de Savornin Lohman heeft een welsprekend voorbeeld gegeven aan het
geheele Nederlandsche volk. Dit behoort men te erkennen in een tijd, waarin zulke
voorbeelden zeldzaam zijn. Ons volk heeft in zijn leven, zoowel als in zijn muntwezen
een dubbelen standaard: het goud, het karakter; het zilver, het nut, de praktijk. Goud
is altijd schaars, aan zilver hebben wij steeds overvloed. Velen in Nederland
bewonderen de daad van den heer de Savornin Lohman, maar dezelfde velen zullen
haar nooit navolgen en wenschen er zich nog geluk mede in naam van het gezond
verstand.
Hoe dat zij, het aannemen van het professoraat aan de Vrije Universiteit onder
zulke omstandigheden is de schoonste voorrede der redevoering, waarmede het werd
aanvaard. Op het gevaar af van onkiesch te schijnen moest dit worden gezegd. In
een tijd waarin het volle en vaste geloof in beginselen even noodzakelijk is, als het
ontbreken van dat geloof, helaas! onbetwistbaar, voegt het iedere daad, die van
beginselvastheid getuigt en van een onvoorwaardelijk vertrouwen in het recht,
huldigend te vermelden.
De heer de Savornin Lohman is een van de strijdbare mannen van de
anti-revolutionaire partij. Wie het niet wist zou het uit zijn redevoering vernemen.
Aan een woord uit den jongsten tijd gedachtig mag men zeggen: een hoogleeraarsambt
dat op deze wijze aanvaard wordt is een professorat de combat. Maar ik stel mij
voor, dat bij het wederopbouwen van Jeruzalem, toen de Israëlieten het zwaard op
de heup droegen, terwijl zij kalk en tooffel hanteerden, ook de Meesters der wet met
de hand aan het zwaard de wijsheid des Heeren verklaarden. Zulk een Meester der
Wet naar den vorm van onzen dag is de heer de Savornin Lohman.
Men bemerkt het aan zijn stijl. Daar gloeit lets in dezen schijnbaar koelen vorm.
Ook zonder de gewone beweging te buiten of te boven te gaan, leeft en trilt in iedere
zinsnede een overtuiging, een geloof, een hartstocht, een geestdrift, Het is alles zeer
logisch, maar heeft niet een dichter gezegd:
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dat ook de bliksem zeer logisch is? Zonder over het geheel juist, door een korten en
saâmgedrongen vorm, den naam te verdienen van bij uitnemendheid pittig of
kernachtig te zijn, ontdekt men toch steeds in dezen stijl pit en kern; men voelt ze,
men proeft ze. Het geheel heeft karakter, mede voor den stijl een onwaardeerbare
eigenschap.
Ook de inhoud spreekt van strijd. Geen beschouwing, geen bespiegeling over het
Hoogste Gezag, het Woord Gods wordt u geboden, maar een verklaring, een
handhaving van dat gezag op tegenstanders berekend, tot tegenstanders gericht. De
werken bij het samenstellen geraadpleegd, zijn de Institutiones van Kalvijn, is
Ongeloof en Revolutie van Groen van Prinsterer, zijn de geschriften van van Houten
en Betz. Dat teekent. Hoe vol ook van rijke en scherpzinnige gedachten, van
bemerkingen, die de uitkomsten van lange en ernstige studie zijn, krijgt toch zulk
een stuk den toon eener improvisatie. Het spreekt van zelf dat de Bijbel hier niet
geraadpleegd is, hij geeft den grondtoon aan.
Indien men den inhoud dezer rede kortelijk zou willen teruggeven, dan zou men
kunnen zeggen dat het goed recht der vrije Universiteit hier uit het beginsel wordt
afgeleid en betoogd. De vraag: is een wetenschap, is een wetenschappelijk onderwijs
mogelijk, die tot grondslag hebben de erkenning van Gods Woord als hoogste gezag,
wordt in haar diepen grond onderzocht. Het onderscheid tusschen het oude en het
nieuwe Staatsrecht vindt de spreker in het erkennen en in het verwerpen van dat
gezag. Zijn stof dan in haar algemeenheid omvattend geeft hij aldus den hoofdinhoud
en den gang van zijn betoog terug:
‘Tegenover het gezag der rede stelt de Roomsche het gezag zijner Kerk; de
Gereformeerde dat der Schrift. Bij den grooten omvang der stof evenwel laat ik het
gezag dat de Roomsche eerbiedigt buiten bespreking, en bepaal mij
10. tot aanwijzing van den aard zoowel van het gezag der rede als dat van Gods
Woord;
0 tot weêrlegging van enkele bedenkingen tegen de erkenning van het Woord
2.
Gods als hoogste gezag;
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30. tot het aantoonen hoe de erkenning van dat gezag met vrijheid van onderzoek
kan gepaard gaan, en hoe zij op de ontwikkeling van juiste rechtsbeginselen
van invloed is;
0 tot bespreking van de verbindbaarheid van dat gezag.’
4.
Wat zal ik zeggen van de wijze, waarop dit onderwerp verder wordt behandeld? Er
komen onder ons oog voortreffelijke bladzijden, die ieder onzer met enkele
wijzigingen gaarne zou onderschrijven. Zoolang de strijd gevoerd wordt tegen het
uitsluitend, tegen het volstrekt gezag der rede, zoolang de aanval zich richt tegen de
rede, die de openbaring of ontkennen of beheerschen wil, zoolang staan wij aan de
zijde van den Hoogleeraar der Vrije Universiteit. Maar het is somtijds de vraag of
het den spreker helder voor den geest staat, wat de rede is, welke plaats zij inneemt
naast en onder de openbaring. Gemeenlijk is men geneigd te zeggen, dat hier een
soort van vijandschap tegen de rede heerscht, niet altijd een vijandschap van haat,
maar een vijandschap van minachting. Van minachting vooral, omdat de rede door
de zonde opgehouden heeft te zijn, wat zij zijn moest. Ja, maar wat moest, wat kon
zij zijn? En een andere vraag rijst tevens, heeft men hier alleen te doen met de rede
als middel om kennis te verkrijgen, kennis te behouden of worden hier onder rede
ook verstaan al die zeer verscheidene en zeer verschillende uitspraken op haar naam
geboekt?
Het doet mij leed, dat de heer de Savornin Lohman gemeend heeft bij dit betoog
‘de Roomschen’ ter zijde te kunnen laten. Blijkbaar is het zijn scherpzinnigheid
ontsnapt dat ‘de Roomsche’ niet zonder meer het gezag zijner Kerk, dat is het gezag
van Schrift en overlevering, tegenover de rede plaats. Hier is het onderscheiden een
levenvraag. Tegenover de valsche uitspraken tegenover het misbruik der rede staat
dat gezag, voorzeker. Maar overigens staat het boven de rede. In het vierde hoofdstuk
der Constitutio dogmatica de fide catholica, op de derde zitting van het Vatikaausche
koncilie uitgevaardigd, is de geheele leer der Kerk op dit stuk zonneklaar uiteengezet.
‘Hoewel nu’, zoo luidt het daar onder meer, ‘hoewal nu het geloof staat boven de
rede, toch kan er nooit
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waarlijk strijd tusschen geloof en rede bestaan, daar dezelfde God, die de mysteriën
openbaart en het geloof instort, in de menschelijke ziel het licht der rede heeft
ingeschapen. God echter kan zich zelven niet verloochenen, noch ooit met zich zelven
in tegenspraak komen. De ijdele schijn van zulk een strijd ontstaat dan ook
voornamelijk omdat of de leerstukken des geloofs niet naar de leer der Kerk zijn
verstaan of uiteengezet, of de verdichtingen der verbeelding voor uitspraken der rede
zijn gehouden.’
Hier liggen al de onderscheidingen, wier bestaan in de Katholieke kerkleer de heer
de Savornin Lohman buiten rekening liet, voor de hand. Het onderscheid tusschen
geloof en rede; het eene kenbron in de bovennatuurlijke, de andere kenbron in de
natuurlijke orde; het eene tot voorwerp hebbende mysteriën, de andere natuurlijke
waarheden; het eene kennende door de openbaring, de andere door de eigen
werkzaamheid der rede: het eene genade, de andere scheppingsgave. Het onderscheid
tusschen de rede, de zuivere schepping Gods en de rede door den zondenval verzwakt,
tusschen de rede, die in beginsel ook na den zondenval nog onbedorven is en de rede,
die na den zondenval onder den drang der hartstochten, de meesteresse der dwaling
wordt. Het onderscheid tusschen het wezen en het feit; tusschen de aangeboren kracht
en de verschijning. Nog meer: het onderscheid tusschen de bovennatuurlijke
openbaring, dat is de openbaring van dingen, die boven de schepping en de krachten
van het schepsel volstrekt verheven zijn, en de openbaring van natuurlijke dingen
ter gemoetkoming aan 's menschen zwakheid, is hier aangewezen. Immers de
Katholieke Kerk erkent het feit, dat de rede niet door eigen kracht tot de kennis van
alle natuurlijke waarheden kan komen, maar zij spreekt het tevens uit, dat deze
waarheden toch behooren tot de orde der rede.
Het is zonderling te zien, hoe het over het hoofd zien dezer onderscheidingen den
heer de Savornin Lohman tot bijna onverklaarbare uitspraken verleidt. Om te betoogen
dat de voorschriften der H. Schrift zeer duidelijk en zeer verstannbaar zijn, deelt hij
eenige geboden mede, die zoo niet allen dan
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toch voor het grootste gedeelte tot de natuurlijke orde behooren. Hij besluit: ‘Doch
waartoe meer? Het gesprokene is meer dan voldoende om aan te toonen, dat ook
zonder uitlegger de H. Schrift voor al wie hooren wil duidelijk genoeg spreekt, om
een einde te maken aan tal van schoonschijnende redeneeringen op zedelijk en
staatkundig gebied, die het gewrocht zijn van de bedorven ‘menschelijke rede’. Die
uitspraken staan volstrekt niet onder het gezag dier rede, maar zijn integendeel van
de overleggingen der menschen de toetssteen en houden dezen in het rechte spoor.’
- Indien nu de heer Lohman niet elders het denkvermogen een ‘kostelijke gave’ had
genoemd, dan zou ik meenen dat hij hier de menschelijke rede in haar wezen bedorven
wilde heeten. Nog word ik tot die meening gedrongen; immers de overleggingen der
menschen, die toch zielkundig ook niet geheel tot de werkingen der rede kunnen
worden teruggebracht, schijnen in haar boosheid de vrucht der rede te zijn. Daarbij,
wat is dat onder het gezag der rede staan? Als de rede eene waarheid waarneemt en
erkent, dan staat niet die waarheid onder het gezag der rede, maar de rede zelve komt
door haar eigen daad, door haar eigen erkenning onder het gezag der waarheid.
Wanneer er echter volgens den heer de Savornin Lohman geen rechte rede is, hoe
moet ik dan het volgende verklaren: ‘Wel verre van op de menschelijke rede te
berusten, strijden die uitspraken veeleer daarmee, soms zijn ze niet dan na lange,
bange worsteling als waarheden erkend; en voor zoover wij dit thans doen, komt dit
juist daarvan, dat onze rede, sints eeuwen, bewust of onbewust, onder den invloed
van Gods woord is gevormd.’. - Het is niet zeer opwekkend te vernemen dat uitspraken
als ‘Gij zult niet doodslaan’ en ‘Gij zult niet begeeren iets dat uws naasten is’ veeleer
met de menschelijke rede in strijd zijn. Zouden die uitspraken niet op de rede
berusten? Zij berusten op de wet Gods als op haar vasten grond, maar op een wet,
die God zelf als natuurwet heeft gesteld. Zij berusten op de rede als haar geboren
getuige, op het geweten, ‘the voice of God in the nature and heart of man, as distinct
from the voice of Revelation; the internal witness of both the existenee and the law
of God’; zooals
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Newman het in onvergelijkelijk schoone taal heeft genoemd. Zij strijden met de rede,
heet het en zij worden toch, hoe en wanneer dan ook: ‘als waarheden erkend’; wat
strijdig is met de rede, met haar wezen, met haar beginselen kan door haar niet als
waarheid worden erkend, de zelfverloochening zou zelfmoord zijn. Ook al behoorden
de hierbedoelde uitspraken tot de bovennatuurlijke orde, zij kunnen daarom niet met
de rede strijden; zelfs het aanbiddelijk en ondoorgrondelijk geheim der
menschwording is, hoe hoog verheven ook, niet met de rede in strijd. Gelooven is
ook niet als waarheid erkennen, het is als waarheid aannemen op getuigenis, op
gezag; het is als waarheid belijden; met het erkennen gaat geen wilsdaad gepaard,
bij het geloof werkt de genade in en met den wil.
Het is de invloed van het woord Gods, die onze rede thans deze uitspraken als
waarheden doet erkennen; is het ernst met dien klemtoon op het woord thans? Uit
het zinverband is moeilijk anders op te maken. Maar wat beb ik dan te denken van
de drie eerste zinsneden, waarmede de rede aanvangt; wat heb ik dan te denken van
Calvijns uitspraak in het 20ste hoofdstuk van het vierde Boek der Institutiones, in het
bekende hoofdstuk de politica administratione? Allen, wijsgeeren en volken hebben
als beginsel van Staatsrecht, het recht Gods gehuldigd; hoe konden zij het? Het woord
Gods was nog niet tot hen gekomen; de invloed van Gods woord op hun rede is
uitgesloten; hoe nu? Voorzeker, in het eerste boek der Institutiones slaat Calvijn
soms andere tonen aan? maar hij laat toch ook aan Cicero het woord om van God te
getuigen: ‘Ethnicus ille’. Wat mij betreft, ik erken nederig in deze verwarring geen
weg te weten. Ik kan alleen aannemen dat het een verwarring is, een verwarring
tusschen de rede zelve en het verkeerd gebruik. Mag ik een schertsend woord zeggen?
Het komt mij voor, dat hier dezelfde verwarring heerscht als bij den bekenden
drinkebroêr, Men maande hem aan matig te wezen en zijn drinklust te temperen.
‘Als ik dorst heb, moet ik drinken’, zeide hij ‘ik kan niet huichelen.’
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Het komt mij voor, dat in deze verwarring de verklaring moet gezocht worden van
eenige naar mijne bescheiden meening minder gelukkige plaatsen in deze redevoering.
Het valt toch niet te ontkennen dat het bewijs niet is geleverd, ‘dat op de meeste,
gewichtige punten de Schrift zeer duidelijk en slechts voor éene uitlegging vatbaar
is.’ De heer de Savornin Lohman heeft hier al de punten, die de eigenlijke
geloofsmysteriën raken, buiten bespreking gelaten. Hij zal de laatste zijn óom te
beweren dat deze niet van invloed op onze staatsrechtelijke beschouwingen zouden
zijn. De vraag over de verhouding van geloof en rede, van genade en vrijen wil, over
de natuurlijke en bovennatuurlijke orde is hier van groot gewicht. De vraag over het
wezen, het bestaan, het gezag der Kerk is van niet minder beteekenis. Evenzeer zou
het van groot belang zijn te vernemen welke ‘de perken’ zijn, die de H. Schrift ons
stelt, bij het beschouwen harer uitspraken, bij het verklaren, bij het in toepassing
brengen. Het zou, ik mag het niet ontveinzen, niet onwelkom zijn eens een
omschrijving te ontvangen van de Historie, waarvan de rede de uitkomsten bij het
onderzoek der Schrift aan de hand der openbaring verkregen heeft te toetsen. Ik
vernam gaarne dat ook de Historie ‘het vlammend schrift van den heiligen God’ is.
Ik bewonder de uitdrukking, maar de vraag rijst: welke historie? Voor mij, ik erken
het gaarne, staat die Historie belichaamd in een levend stuk historie, in een mensch
door Gods bijzondere genade daartoe uitgerust en gesteld, in een mensch, die als de
drager van Gods Woord de heraut en de tolk is der historie: de Paus. Maar de heer
de Savornin Lohman houdt op dat stuk andere dingen; aan welke historie denkt hij
hier?
Ik bemerk, dat ik begin te vragen en te vorschen als had de spreker ‘de Roomschen’
niet ter zijde gelaten. De opmerkingen waren evenwel niet tegen te houden; het is
niet mogelijk den strijd tegen het ongeloof te strijden zonder in dien strijd tevens
getuigenis te geven vóor of tegen de Katholieke Kerk. Niet de minste twijfel bestaat
bij mij of de heer de Savornin Lohman zal die getuigenis ook nog wel op andere
wijze doen vernemen. Ik ben even vast overtuigd,
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dat hij die getuigenis niet zal afleggen, voordat hij bij de Katholieke Kerk zelve de
inlichtingen zal hebben gewonnen, hoe zij over de hier bedoelde punten denkt. Hare
uitspraken zijn openbaar, zijn in de akten van den jongsten tijd even duidelijk als in
die van vroeger eeuwen.
Bij de uiteenzetting van zijn christelijk, anti-revolutionair staatsrecht zal de heer
de Savornin Lohman ook te staan komen voor de vraag, die Thorbecke eens voor
Groen van Prinsterer heeft beschreven; de vraag over de verhouding van Kerk en
Staat, van het Woord Gods en het Staatsrecht. De beschrijving is zoo teekenachtig,
dat ik haar overneem; alleen wraak ik het een of ander woord, b.v.: ‘wederkeerige
doordringing’. Dit is onduidelijk, vaag en gevaarlijk. Maar voor het overige laat ik
Thorbecke het woord: ‘De ontwikkeling van het protestantsche Christendom’, schreef
hij aan Groen van Prinsterer, ‘komt mij nog veel te beperkt en veel te achterlijk voor,
dan dat nu reeds eene dergelijke gemeenschap van hetzelve met staatsinrichting en
regering, als door u schijnt te worden bedoeld, denkbaar is. De Katholieke kerk is,
gelijk Minerva uit het hoofd van Jupiter, dadelijk bij hare eerste verschijning, als
geheel, als een ligchaam opgetreden. Het Protestantisme is den omgekeerden weg
gegaan. Wij moeten die eenheid van kerk, zooals zij ons past, eerst nog opbouwen,
en ik zie naauwelijks, dat men een aanvang heeft gemaakt. Zonder die innerlijke en
uitwendige eenheid evenwel, kan hier en daar een enkel godsdienstig beginsel, als
zedelijke drijfveer, invloed hebben op het publiek bestuur, maar is eene wederkeerige
doordringing van Staat en Kerk, door eene verre toekomst van ons gescheiden.’
Ik zal inderdaad zeer dankbaar zijn, indien de heer de Savornin Lohman ons ter
eeniger tijd deze vraag eens sal ophelderen en ... oplossen. Maar ik heb reeds te vele
vragen gesteld. Ik eindig met de herhaalde hetuiging van mijn dank voor de kloeke
belijdenis tegenover de rede als het hoogste gezag ons hier gegeven. De
onvoldaanheid, waarvan ik deed blijken, is een waarborg te meer voor de oprechtheid
mijner dankbaarheid.
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Opruiming.
Het opschrift van de volgende bladzijden heeft niets dichterlijks. Toch zal hier over
dichters worden gehandeld.
Het is daarom plicht deze ‘opruiming’ te verklaren. Misschien komt daarbij nog
een goede beteekenis aan het woord.
Ieder, die een weinig in de boekenwereld heeft geleefd engewerkt, weet dat er een
oogenblik komt, maar te zeer op het quart d' heure de Rabelais gelijkend. Op de
tafel liggen grootere en kleinere stapels boeken. Gelezen zijn de meesten, zijn allen,
maar daarmede is de zaak hier niet uit. Lezen is niets, lezen is hier slechts een middel,
een voorbereiding. Gij meent dat het eerste en laatste doel van een boek was gelezen
te worden? Gij bedriegt U. Aan de meesten - het is waar - wordt het genot van lezen,
niets dan lezen gegund. Er bestaan echter enkele menschen, die met lezen alleen hun
tol aan het book en zijn schrijver niet hebben betaald. Kent gij die rampzaligen?
Vergeleken met hun lot, is
‘des mijnslaafs lot in 's aardrijks ingewanden’

zaligheid. Weet gij me zij zijn? De ongelukkigen die eenmaal hun pen hebben
gebezigd, tot hetgeen men noemt: een kritiek. De letterkundige beoordeelaars, liever
nog, zij die eens een beoordeling van een letterkundig werk waagden, zijn misschien
zeer groote misdadigers - hun slachtoffers aarzelen niet hen beulen te noemen, beulen
die zonder lastgeving van den Hove en naar de regelen van een in willekeur ontworpen
Code Pénal geeselen en brandmerken - maar groo-
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ter dan hun misdaad is hun straf. Zij outvangen boeken ‘ter recensie!’
Het is eigenlijk een zeer wonderlijk verschijnsel. Niets bewijst beter de
onsterfelijkheid der hoop dan dit voortdurend en altijd aanhoudend vragen, bidden,
bedelen zelfs om recensiën. Gij hebt nog nimmer een goed woord gezegd; Gij hebt
steeds met een zekere onbarmhartigheid een maatstaf aangelegd en de uitkomst
verkondigd; Gij hebt U nooit getoond als een vriend van jongeren, maar als een
naijverig, trotsch, terugstootend wezen; zou het niet volkomen in de orde zijn indien
men U niet langer boeken ‘ter recensie’ zond? Ja, het is nog veel erger dan Gij hier
zeggen kunt of durft en toch ... de boeken komen altijd door een recensie vragen.
Het is of de schrijvers en uitgevers zeggen: het moet toch ééns mooi weêr worden
in dien hoek. Natuurlijk rekent ieder, dat die ééne zonnestraal over zijn boek zal
vallen.
Zoo komen don de boeken en men leest, leest .. en legt ter zijde.
Werkelijk, men leest. Er zijn geestige, razend geestige lieden, lieden, die er ‘alles’
van weten en dus met volle zekerheid kunnen zeggen, dat een beoordeelaar eigenlijk
zijn boeken nooit leest. Hoogstens snijdt hij ze open. Het schampere, maar zeer juiste
antwoord zou moeten liuden, dat hij dan altijd nog meer doet dan zij. Men moet
echter nooit schampere antwoorden geven, vooral niet wanneer de inhoud waarheid
bevat.
Och, was met het lezen alles gedaan! Maar nu begint de foltering. Men moet
beoordeelen, dat is schrijven. Men moet wikken en wegen. Men moet ‘er iets van
maken’. Weet men wat dit laatste beteekent? Zalig de onwetenden, roep ik hier, al
kunnen zij niet waardeeren wat hun natuurgenooten hebben te zwoegen en te dragen.
‘Er iets van maken!’. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
......................
Om in éens alles te zeggen: het einde is dat er niets geschiedt. De boeken komen en
worden gelezen en worden opeengestapeld et hic est finis.
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Maar de vacantie komt en men moet wat orde scheppen op de werktafel en men heeft
een geweten en men heeft fantasie en men heeft geheugen en men herdenkt de heele
en halve beloften en men ziet de teleurstellingen en men voelt de verwijten; wat blijft
er te doen?
Opruiming houden zoo goed en zoo kwaad als het kan.
Aan het werk dan! Er zal, er moet een opruiming zijn.
Maar ik vrees, ik vrees, dat het een kleine opruiming zal wezen, een kleine, een
heel kleine!
Niemand zal het mij ten kwade duiden, dat ik bij deze opruiming begin met de
boeken, die mij niet ter recensie, maar ten geschenke gegeven zijn. Mijne lezers zijn
evenwel te scherpzinnig om niet te begrijpen, dat dit eigenlijk een verkeerd begin is.
Ontkennen baat mij hier niet. Het is volkomen juist; de eigenlijke recensiën maken
mij bang. Maar ik gevoel het ook indien ik met deze beginnen moet, begin ik niet.
Beginnen is toch altijd beter dan niets doen. Ook heeft de beleefdheid haar rechten,
met hoffelijk aangeboden boeken vang ik aan.
De onbekende vertaler der ‘Realistische Schetsen’ heeft sints lang aanspraak op
een dankbetuiging en op een welgemeende, een vriendelijke. Hij heeft mij het niet
al te kwistig ons toebedeelde genot geschonken om weder eens den vollen rijkdom
onzer Nederlandsche taal te mogen en te kunnen bewonderen naar hartelust. Deze
‘proeve van vertaling’ heeft voor mij de waarde van een groot kunstwerk, een
kunstwerk, dat een openbaring is van de schoonheid der natuur. Het leven onzer taal
openbaart zich hier in al zijn lenigheid, zijn buigzaamheid, zijn bewegelijkheid, zijn
smijdigheid, zijn overvloed en zijn kracht. Zulk vertalen is geen handwerk, maar
kunst, echte kunst.
Het doet mij zeer leed dat mijn dankbetuiging geen aanbeveling worden kan. Maar
hoezeer geneigd al de hooge verdiensten der vertaling te erkennen en te verkondigen,
ik kan niet ontveinzen dat de inhoud dezer ‘Schetsen’ geensints op de eer eener
vertaling aanspraak maken mag. Hoe roerend de Iersche schets ook zij, weldadig
aandoen zal zij niet. Het verhaal van Guy de Maupassant moet door het eenigsints
komische der eindontwikkeling het wel wat grove der oplossing doen vergeten.
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De vier Italiaansche novellen, zijn bloedig treurig. Al de schetsen, de Iersche
uitgezonderd, handelen over grof zinnelijke driften in haar zinnelijkste openbaring.
En welke is nu de waarheid of wil men de realiteit, die in deze schetsen ons wordt
geopenbaard? Geen andere dan deze: men kan bijna op ieder mesthoop een parel
vinden.
De methode der schrijvers, der dichters indien men wil, is dan de volgende: zij
laten het vinden van den parel aan den lezer over; zij schilderen de mesthoopen. Zij
schilderen die niet alleen, zij bootsen die na.
Hiertegen komt alle waarachtig schoonheidsgevoel in verzet.
Het realisme is niet alleen in de leer, maar ook in het leven het zonderlingste wat
men kan zien. Het beweert de werkelijkheid te verheffen tot de hoogste wet, tot den
hoogsten regel der kunst, - het is inderdaad niets anders dan de loochening der
werkelijkheid op de onbeschroomdste en dus ook onbeschaamdste wijze.
Of kent men een valscher voorstelling van de werkelijkheid dan deze? Valt er een
terugstootender eenzijdigheid te bedenken dan deze eeuwige voorstelling van de
leelijke, lage, vuile en vieze natuur? Het is of de zon geen vlakte verlicht, geen
eikenlaan vol schaduwen verheldert, geen donkergroenen dennetop verguldt, geen
beekjen van diamanten doet wemelen. Neen de zon maakt alleen ellende zichtbaar.
Zij zengt het stoppelige veld, zij verdort de rozenblaâren, zij werpt over de vuile
plassen paarse en blauwe metaalkleurige tinten, zij doet door het water heen het
zinkende kreng bespeuren. Ziedaar de natuur, ziedaar de werkelijkheid! Indien al
deze akeligheid u in de woorden van den schrijver zichtbaar wordt, u uit zijn zinbouw
tegengeurt, dan heeft hij gezegepraald, dan kan hij zijn dichtpen nederleggen.
Een fraaie werkelijkheid. Maar de zaak krijgt nog een geheel ander karakter
wanneer gij het realisme op het gebied van het menschenleven bezig ziet. Gij meent
misschien dat hart en geest, gevoel en gedachte nog werkelijkheid zijn? Het zijn op
zijn best bijeenkomende omstandigheden. De menschelijkheid openbaart zich alleen
door de dierlijke handelingen, door de zinnelijke verschijningen. Om te welen wat
hartstocht
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is behoeft gij het hart niet meer te kennen; weet gij hoe sommige handelingen
geschieden, welke zenuwen, welke spieren daarbij in beweging komen, welke deelen
lijden, welke werkingen zichtbaar worden? Dan zijt gij er. Dan hebt gij het hoogste
punt der kunst bereikt.
Niet geheel, gij meet alles wat gij zegt kunnen bewijzen, bevestigen met een
document humain; gij moet de ziekeninrichtingen en hospitalen van allerlei soort
hebben doorloopen, de vuile wasch hebben geteld, niet alleen, maar met oogen en
neus hebben beoordeeld; gij moet alles weten en vooral alles durven zeggen, dan
verdient gij waarlijk den naam van realist.
O gij goede, gij groote, gij eenvoudige Shakespeare! Gij hebt gemeend en
duizenden na u hebben het gemeend dat de dood toch moeielijk meer naar de
werkelijkheid kon worden geteekend dan het geschied was in den wanhoopskreet
uwer koningin Constantia.
Het is ook een vreeselijke schildering, dat brok:
‘No, I defy all counsel, true redress
But that which ends all counsel, true redress.
Death, death, O amiable lovely death!
Thou odoriferous stench, sound rottenness!
Arise fort from the couch of lasting night,
Thou hate and terror to prosperity,
And I will kiss thy detestable bones;
And put my eye-balls in thy vaulty brows;
And ring these fingers with thy household worms;
And stop this gap of breath with fulsome dust,
And be a carrious monster like thyself;
Come grin on me, and I will think thou smil'st,
And buss thee as thy wife! misery's love,
O, come to me!’

Al de geweldige fantasie der doodendansen is hierbij te hulp geroepen en gekomen;
de oude Orcagna verlangde voor zijn triomf van den dood geen feller trekken, geen
zwaarder toon, maar indien een onzer nieuwere realisten zich tot deze beeldspraak
had laten verleiden, hij zou zich niet hebben bepaald tot deze dingen; hij had
gesproken van de gassen opstijgende

H.J.A.M. Schaepman, Menschen en boeken: verspreide opstellen. Deel 1

185
uit de verrotting, van de kleuren, die zich daarop vertoonden, van de verschillende
soorten van wormen, te gast gaande op het lijk. Hij had snijkamer- en
kerkhof-wetenschap gebracht en de poëzie zou haar vleugelen hebben dichtgevouwen
om te gaan weenen op het graf der kunst.
Het moet gezegd: de Novellen van Verga, die ons hier in zoo voortreffelijke vertaling
worden aangeboden, zijn niet het slechtste soort realisme, behooren niet tot het
hoogste - ? - in deze kunst - ? - Maar de bijsmaak van het grof-zinnlijke is er aan en
indien men aan deze stukken uit la Comédie humaine een naam zou willen geven,
men zou behooren te spreken van de verdierlijking des menschen. Slechts éene der
schetsen draagt een titel, die aan deze gedachte herinnert: de Wolvin. Een scherpzinnig
lezer zou even goed de drie overigen met namen uit het dierenrijk kunnen begiftigen.
En toch zijn het geen fabelen.
Zou men den heer G. Jonckbloet, die ons na zijn Vlindertjes een bundel Uit eigen en
vreemde Gaarde schonk, een realist kunnen heeten? Ik kan, en ik prijs mij gelukkig,
aanvangen met de verzekering, dat hij een dichter is. Toch is het zeker dat een zeker
realisme bij hem niet kan worden ontkend. Maar het is van een zeer teedere, zeer
reine soort. Het neemt in de werkelijkheid den lach en den traan; het meent niet dat
de laatste alleen op vuile, gerimpelde wangen moet vallen, de eerste slechts op rood
gepuiste tronies goed weêr te geven is. Het heeft niets grofs, niets alledaagsch. Het
is mij - mag ik het zeggen? - het is mij een raadsel hoe een onzer gevierdste
kunstrechters ter inleiding van Jonckbloet's poëzie heeft kunnen spreken van ‘geurige
sukade’ en ‘edelen hollandschen koek’. Dat teekent toch te zeer een Amsterdamsche
binnenkamer en een Amsterdamsche ontbijttafel; het is alles heel hetjes, heel lekker,
heel keurig, maar de poëzie van den heer Jonckbloet is het niet. Indien men deze dan
toch eten wil, dan moet men ze gaan zoeken in de tuinen en in de boomgaarden; hier
zijn aardbeziën en kruisbessen, kersen, heerlijke blonde vleeschkersen, perziken
zelfs.
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Er is in de gedichten van den heer Jonckbloet een frischheid, een natuurlijkheid, die
altijd aangenaam aandoen, diezelfs bekoren, daar waar de dichter niet zoo geheel en
al en alleen zich zelve is. Want, het mag gezegd worden, zij, die sommige van deze
stukken ‘Genestetjens’ noemen, zijn nog geen kwaadsprekers. Maar er zijn
Genestetjens en Genestetjens. Die van den heer Jonckbloet zijn geen maantjes, maar
vrije sterren, met een eigen licht en een eigen baan.
Ik bemerk, dat ik hier met iets bezig ben, dat ik nog wilde uitstellen. Voordat ik
de richting van den heer Jonckbloet tracht aan te geven, moet ik een woord zeggen
over zijn taal, zijn stijl. Los, gemakkelijk, vaardig, loopt, springt, dartelt zijn vers;
zijn taal is gepast naar het onderwerp, hoog en statig of eenvoudig en gemakkelijk;
over het geheel, altijd zuiver en rijk.
Een drietal gedichtjes mag deze uitspraak bevestigen:

Het meest.
Van welk der blonde kopjes,
Zoo lief, schoon wel eens stout,
Van welk der blonde kopjes
Mama het meeste houdt? ...
Vraag 't vogeltje wiens nestje
Ginds wiegelt op den wind.
Welk kleintjen uit het nestje
Zijn hartje 't meest bemint!
De zonne, die de bloempjes
Penseelt in beemd en gaard,
Op welk der kleine bloempjes
Zij 't liefst van allen staart!
Een van het vijftal kleintjes
Lijkt sprekend op Mama;
Een ander in zijn trekjes
Heeft ietwat van Papa;
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Een is het schoonst van 't nestje,
Een munt er uit door geest,
Een is het jongst van 't nestje;
Ma houdt van elk het meest!

Het sterfbed mijner moeder.
Ik drukte haar de hand; zij sloeg hare oogen
Vol liefde op 't kruis bij 't naadren van den dood,
Terwijl haar lippen zachtkens zich bewogen
Voor 't laatst gebed dat uit haar boezem vlood.
Ach, toen herrezen voor mijn oog haar zorgen,
Te vaak helaas, met koudheid slechts beloond,
Haar duizend goedheên, te avond en te morgen
Zoo liefdevol, zoo hartlijk mij betoond!
O Moeder, 't was me een uur van diepe smarte,
Toen hulpeloos gij neerlaagt op uw spond'
En al de liefde van mijn dankbaar harte
Onmachtig aan uw zijde stond! ...

Hoe komt het?
Hoe komt het, dat bijwijlen
De liedjes vlug als pijlen
Uit hart en veder ijlen;
Terwijl een ander maal,
Na jaren letterploegen,
Trots likken, schikken, zwoegen,
Geen denkbeeld zich wil voegen
In dichterlijke taal?
O vraag de looverzalen,
Die 't lied der nachtegalen
Zoo jubelend herhalen,
Waarom het woud soms zwijgt -
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Hoewel geen stormen bruisen
Maar Zefir's lieflijk suizen
De bloesemzee doet ruischen
Waar de ambergeur uit stijgt!
Zij roepen op uw vragen:
‘Een nachtegaaltje dragen
Bij tijden en bij vlagen
De dichters in hun hart;
Is 't beestje daar, zoo springt het,
Zoo huppelt en zoo zingt het
En op hun speeltuig klinkt het,
Het lied van vreugd of smart.
Maar vlood het diertje henen,
Hun zangertje is verdwenen;
Vergeefs dus of zij weenen
Of lachen op de luit:
Het schalkjen is gevlogen
En lacht het ijdel pogen
Der gave waar ze op bogen
Van verre hartlijk uit!’

Aan een aandachtig lezer zijn de tekortkomingen niet ontsanpt. Het woord is somtijds
kouder dan het gevoel en men zou wel wenschen dat de verzen wat flinker, forscher,
vaster ineengeschakeld waren. In andere stukken ontdekt men meer dergelijke vlekjes;
het is onmogelijk een drukfout te laten staan als ‘Macauly’ en dat nog wel in een
satire. Is dit vitterij, welnu, meent gij niet, dat waar er sprake is van een ‘paleis’ voor
hem opgericht men niet van ‘eedlen Vondel’, maar van den ‘Koning Vondel’ spreken
moet?
Er is soms in deze verzen iets onafgewerkts, neen, dat is het woord niet, het is iets
haastigs. Het ontbreekt nog aan het besef - men wint het eerst met de jaren - dat
hetschrijven van verzen een groote vastheid van hand, een groote justheid van
woordvoeging en scherpte van uitdrukking vordert. Men begrijpt niet dadelijk dat
ook de molligste ron-
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ding vast omlijnd moet wezen en dat het zwevende wolkje een kantige grens heeft.
Ziehier een voorbeeld. De heer Jonckbloet zegt van een wilde zwaan, die met
gebroken vleugel op een rots midden in de zee nederzinkt en haar zusteren niet naar
het Zuiderstrand kan volgen:
‘Wat baat haar of daarginder
De palmen bloeiend staan?
Wat baat haar of door 't loover
De lentekoeltjes gaan?’

Er ontbreekt iets in deze stroof. Door welk loover gaan die lentekoeltjes? Nu ja, neen, niet, nu ja. De vraag moet niet kunnen rijzen. In deze korte verzen is de
herhaling: ‘wat baat haar?’ van geen beteekenis; men moet eenvoudig lezen:
‘Of door haar wuivende takken
De lentekoeltjes gaan?’

en misschien was het best de strofe geheel om te zetten:
‘Reeds dragen dartel de golven
De lentegeuren aan, Wat baat haar of daarginder
De palmen bloeiend staan.’

Ik geef het gaarne voor beter.
Het is een opmerkelijk feit, een verschijnsel, dat sommige spotters met de edele
kunst van verzen maken, wel eens tot nadenken mocht nopen, hoe gemakkelijk
namelijk men in verzen de kluts kwijt raakt en alle zinverband vergeet. De heer
Jonckbloet schreef de drie volgende strofen:
‘Een fijn maar koud gelaat, van wolkjes vaak betrokken,
Waarop slechts nu en dan een schuchter lachje speelt;
Een voorhoofd, koel omhuifd van doffe en bleeke lokken
Met zwier noch kronkeling bedeeld; -
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Een oogslag, uit wiens diep geen vroolijkheid, geen vrede,
Maar fletse weemoed staart of strakke mijmerij;
Een ziel, door moeders dood bij 's levens eerste schrede
Gedoemd ter lijdenswoestenij; Dat alles weegt zoo zwaar, zoo bitter zwaar op 't harte!
Dat alles vestte bij het diep beklaagbaar kind
Het folterend besef, een bron van staage smarte:
Bij allen onbemind!’

Men zal mij gereedelijk toegeven dat het zinverband hier zeer ver te zoeken is. Indien
wij weten wat de dichter zeggen wil, dan is het omdat wij het wel willen weten. Maar
wat wij uit zijn woorden verstaan zegt hij niet. Wat is ‘dat alles’, dat ‘zoo zwaar, zoo
bitter zwaar op 't harte’ weegt? Zooals het daar geschreven staat heeft men de keus
tusschen het gelaat, het voorhoofd, den oogslag en de ziel. Deze zelfde dingen, ‘dat
alles’ vesten een folterend besef; zeer zonderling. Het is goed, het is voortreffelijk
bedoeld; wat zwaar op het hart weegt zijn de gevoelens, waarvan de geschetste
trekken spreken. Maar het zou voorzichtiger geweest zijn dat alles duidelijk te zeggen.
Het zou de voorkeur verdiend hebben in de twee eerste strofen niet van de ziel te
gewagen of te zeggen: verraden zij geen ziel, enz.?
Ik geloof dat ik den schoolmeester begin te spelen, maar dat verwijt moet ik mij
laten welgevallen. Het behoort tot de letterkundige zeden van onzen tijd, dat men in
niets het ware midden houdt, de poëezie gaat bij den éen op in het smeden van verzen,
bij anderen in het volgen van wat men de geestdrift noemt. Omdat een enkele vorm
van onregelmatigheid fraai is, moet men de onregelmatigheid, niet tot regel gaan
verheffen. Het zou, iets fraais geven, indien de Fransche dichters hun verzen uit éen
lettergrepige woorden gingen samenstellen omdat Alfred de Vigny het welluidende
vers heeft kunnen schrijven:
‘Ils sont petits et seuls ees deux pieds dans la neige.’

Ik schrijf ten algemeene nutte een paar regels uit Théodore de Banville's Petit Traité
over:
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Licences poétiques.
‘Il n'y en a pas.
‘Le premier qui imagina d'accoupler ce substantif licence, et cet adjectif
poétique a créé et lancé dans la circulation une bêtise grosse comme une
montagne, et qui, par malheur, ne s'est pas borné à accoucher d'un seul
rat! Comment et pourquoi y aurait-il des licences en poésie? Quoi sous
prétexte qu'on écrit en vers, c'est à dire dans la langue rhythmée et ordonnée
par excellence, on aurait le droit d'être désordonné et de violer les lois de
la grammaire ou celles du bon sens!’
De heer Jonckbloet heeft ons eenige vertalingen geschonken, die ik niet onopgemerkt
voorbij mag laten gaan. Zeer velen zijn voortreffelijk en verraden echten dichterlijken
zin. Maar terwijl ik hier te doen heb met een mij vriendelijk aangeboden boek mag
ik geen aanbeveling schrijven, moet ik bemerkingen ten beste geven. Zou ik dan den
heer Jonckbloet mogen vragen of hijzelf bij nader inzien niet gelooft de verzen van
Thomas Moore hoe aantrekkelijk ook, toch juist niet de geschiktste ter vertaling zijn?
Het is zoo moeielijk om in Hollandsche verzen deze wild freshness en deze wild
sweetness over te brengen. Op het wilde komt het hier aan. Tommy is rijk, is dartel,
is gevoelig, is teeder, is hartstochtelijk, maar Tommy is boven alles wild. Tommy
speelt met beelden als slechts weinigen hebben gedaan, de eene figuur springt bij
hem uit de andere voort; zijn beeldenspel heeft iets van die dartele kindergroepen
aan spiegellijsten en candelabres: zij houden elkander vast en grijpen elkander, een
chaos van rond en malsch gevormde weelde. Niet waar? Gij zijt niet veel ongelukkiger
geweest dan Potgieter met die vier eerste regels van ‘Erins Harp’, maar zeker niet
gelukkiger:
‘Maar ik, vol van fierheid, ik slaakte die kluister,
En gaf al uw snaren het zonnelicht weêr;’

zegt gij; Potgieter vertolkt:
‘Toen ik trotsch op uw schoonlieid u slaakte uit uw kluister,
Al uw snaren hergaf aan licht, vrijheid en zang!’
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maar Thomas Moore zingt U beiden voor:
‘When proudly, my own Island Harp, I unbound thee,
And gave all thy cords to light, freedom and song!’

wie uwer heeft ook maar durven pogen om dat hoog hartstochtelijke:
‘My own Island Harp’

terug te geven; er trilt een wereld in.
Nog een andere bemerking. De heer Jonckbloet heeft ons de vertaling geschonken
van een wonderheerlijk kerstliedje, door den H. Alphonsus Maria de Liguori gedicht.
Aan den voet schrijft hij: ‘Ter rechtvaardiging van deze of gene ietwat naïeve
uitdrukking plaats ik hier het oorspronkelijke des H. Alfonsus.’
Dit is niet voorzichtig. Immers indien aan de vertaling iets ontbreekt dan is 't het
naïeve. In de Canzoncina van den H. Alfonsus hoort men de Naturlaute van
bovennatuurlijk geloof en bovennatuurlijke liefde; de vertaling is geheel en al in
rhetorischen trant. De naïeveteit bestaat niet in verkleinwoorden. Het
‘O Bambino mio divino’

wordt geheel iets anders wanneer men zingt:
‘Grodlijk kind, de lust, het leven,
Ja het al van mijn gemoed!’

het streelende:
‘Caro eletto pargoletto’

is bevroren in:
‘Dierbaar wichtje;’

van het allerliefste ‘o ninno mio’ hoort men niets, en wanneer de bekoorlijkste stroof
van allen:
‘Deh mio bello e puro agnello,
O che pensi dimmi tu?
O amore immenso,
A morire per te, rispondi, io penso;’

H.J.A.M. Schaepman, Menschen en boeken: verspreide opstellen. Deel 1

193
vertaald wordt:
‘Zeg mij, zeg mij teeder schaapje,
Waarvandaan die trek van smart?
Waarop peinst gij in uw slaapje?

'k Peins dat ik voor u zal sterven, antwoordt mij uw minnend hart.’
dan, ja, dan vermag ik hier met den besten wil ter wereld geen naïveteit te ontdekken;
ik zie slechts .... een zeer stijf en houterig schaap.
Laat ons eerlijk zijn. Indien alle deugden hare gebreken hebben, er zijn ook
gebreken, die deugden kunnen zijn. Zonder dezen eenigsints rhetorischen aanleg had
de heer Jonckbloet onze letteren niet verrijkt met die boven mijn lof verheven vertaling
van Lamartine's BONAPARTE. Men zou geneigd zijn te zeggen: hier worden dichter
en vertaler éen. Hier is inderdaad de breede, statige, majestueuse gang van Lamartine's
verzen, die rondgaan in lange, slepende mantels van purper met hermelijn omzoomd.
‘Was het’, heeft Potgieter eens gevraagd, ‘was het naar Manzoni's Il Cinque di
Maggio, in Morte di Napoleone, dat Lamartine de 33ste zijner Méditations dichtte?
Zoo ja, dan zij den lezer de beslissing gelaten, of de meerdere piëteit van den
Italiaanschen, al dan niet door den grooteren poëtischen rijkdom van den Franschen
dichter in de schaduw wordt gesteld.’
De heer Jonckbloet heeft ons de gelegenheid geboden die beslissing te geven. Hij
heeft ook Manzoni's ode in Nederlandsche verzen bewerkt. Zou hijzelf echter niet
de eerste zijn om te erkennen, dat Manzoni naar zijne vertaling niet mag worden
beoordeeld? Hoe getrouw deze vertolking ook schijne, op haar is het Traduttore
Traditore, maar te zeer toepasselijk. In de ode van Manzoni is de bouw der strofe,
de val van het rijm, de aaneenschakeling van stroof en tegenstroof van groote
beteekenis. Het eerste en het derde vers staan, het tweede en vierde slepen. De vijfde
en zesde regel van iedere stroof vinden eerst in den vijfden en zesden regel der
tegenstroof haar rijm. Dit geeft aan den bouw der geheele ode een vastheid, een adel,
bij liturgische gestrengheid af.
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Dit heeft nog slechts betrekking op de smederij, voeg nu daarbij de stoute, forsche,
maar onvergelijkelijk sobere teekening, de kracht waarmede alles is saâmgedrongen,
terwijl het toch den breedsten en machtigsten indruk achterlaat.
Ik maak er den heer Jonckbloet geen verwijt van, dat hij in zijn vertaling niet is
geslaagd. Bij het vertalen dezer ode heeft zelfs Goethe in het lot gedeeld van den
held:
‘E sulle eterne pagine
Cadde la stanca man.’

De ode van Manzoni is een éenling. Zij is van de soort dier hoogedele hieratische
beelden uit den Griekschen voortijd, de kunst van Lamartine is de kunst van Canova.
Men ziet reeds dat het zijn moeielijkheid heeft het talent, de dichtgave van den heer
Jonckbloet juist te beschrijven. De eigenlijke moeielijkheid schuilt echter hierin, dat
hij het ons nog niet ten volle heeft getoond. Ik zou zelfs geneigd zijn te zeggen, dat
het niet op voller, maar meer op eigen toon spreekt in de Vlindertjes, dat het in den
tweeden bundel meer rijkdom, in den eersten meer karakter toont. Men heeft nu naast
een zeer prettig en lief-gevoelig realisme een onmiskenbare neiging tot romantische
kleur en toon, - alleen een romanticus vertaalt op zoo fraaie wijze het lied der
Zeeroovers; ik ben zelfs overtuigd dat de heer Jonckbloet in eigen gaarde even fraaie
bloemen vinden kan als die uit den tuin des heeren Kreiten overgebracht. Terwijl de
ernstige overweging altijd volgt is toch de luimige waarneming niet uitgesloten en
zoo mengen zich meerdere dingen, een gelukkig vallen in den klassieken toon en
een natuurlijke neiging tot losser vorm in deze bundels dooreen. De heer Jonckbloet
moet het er op wagen en geheel dichter zijn. Hij moet zich eens geheel te zien geven
en dwepen en lachen naar hartelust. Minder vertalingen, roep ik hem toe, vertaal
alleen ter oefening. Zie de werkelijkheid aan en geef ons haar terug als dichter; gij
vermoogt het. Maar onthoud bovenal de harmonieuse les ons door ‘le bon Théo’
nagelaten:
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‘Fi du rhytme commode
Comme un soulier trop grand
Du mode,
Que tout pied quitte ou prend.
............
Tout passe, l'art robuste,
A seul l'éternité,
Le buste
Survit à la cité;
.............
Les dieux eux-mêmes meurent
Mais les vers souverains,
Demeurent
Plus forts que les airains.’

Indien men een realisme verlangt van de goede soort, een realisme vol geest en
poëzie, even waar als waardig, even teeder als hartig, een realisme, waarbij het
teekenachtige niets te kort doet aan het gevoel, en de schoonheid de werkelijkheid
niet schaadt, dan behoort men zich het genot te gunnen eener kennismaking met het
‘Kriekende Kriekske’ van B. van Meurs.
De heer van Meurs is een kundig en keurig letterkundige, een geestig en gevoelvol
dichter, een onovertroffen vertaler. ‘Germania's dichtbloemen’ leggen van het laatste
getuigenis af; de titels waardoor hij op de vorige hoedanigheden aanspraak kan
maken, zijn bekend. Zijn meesteerstuk echter is het ‘Kriekende Kriekske.’
Het is niet zoo gemakkelijk als men zich voorstelt om in de een of andere
gewestelijke taal gedichten te schrijven. Het geestige wordt ligt boertig, het gevoelige
sentimenteel, het eenvoudige plat, het edele gekunsteld. Men is aan de voortdurende
neiging blootgesteld om met den vorm een handje te lichten. Met het rijm en de maat
behoeft men het zoo streng niet te nemen. Een zekere slordigheid is gratie en zoo
voorts. Al deze schijnbaar onvermijdelijke gebreken zijn bij den heer van Meurs
verre te zoeken. Zijn vorm is keurig, zijn rijm is vlekkeloos, geest en gevoel zijn bij
hem van de eêlste soort.
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Men kan het geheele boekjen doorbladeren en men zal op iedere bladzijde iets
treffends, iets verfrisschends, iets joligs vinden. ‘Een dubbel feest’ is een dier trekken
uit het volksleven, wier heugenis met teedere vroomheid wordt bewaard; ‘Onder 't
appelen schillen’ is een onoverteroffen binnenhuisje; ‘Allerzielendag’ in zijn
roerenden eenvoud een volledig tooneeltje met slechts ééne figuur.
‘Sinter-Klaassurpries’ doet u tranen lachen; ‘Vader en dochter’ verdrijft alle
pessimistische visioenen, zelfs dat van Jacob van Gelre, en ‘De waarzeggende kwartel’
is eenvoudig onvergetelijk. Ik hoor het nog uit de Katholieke Illustratie voorlezen
door onzen eersten parlementairen redenaar; alles kwam tot zijn recht behalve de
Betuwsche tongval; maar welk een gejuich, welk een geschater, en hoe haastig werd
de briefkaart met breede forsche trekken beschreven, den dichter een hulde en een
groet. Ik hoor nog de nauwelijks achter mij gesloten deur weêr opengaan en over het
pleintje heen: ‘Vergeet de briefkaart voor van Meurs niet!’ - of men zulk een
gewichtige bestelling vergeten kon!
Het zou een genotrijke arbeid zijn bij ieder stukjen uit het ‘Kriekende Kriekske’
een teekenend woord te voegen, maar men heeft geen recht op zulk, zij het dan ook
geestelijk, Epicurisme, wanneer men opruiming houdt. Ik wil mij echter het genoegen
niet ontzeggen hier een gedichtjen mede te deelen, dat in dichterlijk gevoel gelijken
heeft, maar in verfijnde wreedheid en bloedigen spot door niets wordt overtroffen:

Een aokelige uutkomst.
De zwarte Mie lag rustig
Op 't lange-veêren bed;
Het staon viel haor wâ lastig,
Zoo dik was ze en zoo vet.
Goed eten, drinken, slaopen Ze dee niks meer as dàt,
En liet heur zusters zurgen
Veur 't melk- en bottervat.
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Ze wreef heur witte tanden
Tevrejen op elkaor;
Heur groote, zwarte-kiekers
Staroogden mooi en klaor.
Ze drômde van de lente
Die al gekommen was,
En van de gruune weies
Bedekt met mollig gras.
Daor zal ze straks ien hupplen
Met kelfkes vrij en blij,
Dan zal haar lieflijk koestren
Het zunneke van Mey.
Dan zal ze 't rammlen heuren
Van de emmers blank gegchuurd,
En 't gonzen van 'et bietje
Dat uut de bluumkes puurt.
Dan zal ze zich gaon spieglen
En baojen ien den vliet,
En zich ien slaop doen zingen
Deur 't kwaokend kikkerlied.
Zoo lei ze op 't stroo te droomen.
Toen sprong ze op ens umhoog,
En loeide van verlangen Ze kreeg iets goeds ien 't oog;
De staldeur wierd geopend ...
Wâ dit veur uutkomst gaf?
Een Jood bracht Mie naor 't slachthuus
En snee den hals haor af.

De heer van Meurs heeft in een zeer aardig versje ons den titel van zijn bundel
verklaard en tevens zijn muze getoond:
Ik heurde ien 'et boschje de nachtegaol slaon,
De leuwrik umhoog tierelieren En 'k zei tot mien Zangster: zeg, durfde die aon?...
‘Nee! (zei ze) dâ durf 'k nie prebieren!
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‘Maor luuster, hoe 't krieksken ien 't weiland kriekiekt...
‘Kiek, dâl's 'n gezang waor 'et miene op geliekt.’ -.
Allo! (zei ik) zing dan zoo'n deuntje, maor fiks!
Een kriekende krieksken is beter as niks.

Indien ik voor deze Zangster een beeld mocht kiezen, ik zou haar zien in een dier
beminnelijke lentefiguurtjens van L. Knaus, een dier aardige kopjens met goud-roode
wangen, lange gouden wimpers en donzig gouden haar, met hetzwartestoffen mutsjen
van getuit fluweel omzoomd, met den hagelwitten halsdoek en het keurige rokjen:
ten halve lijve, als groeide 't er uit, uit het veld met bloemen opkomend, debloemen
garende, ons die bloemen aanbiedende met een lach even helder als de dauw, die de
geuren nog frisscher, dekleuren nog riiker maakt.
Ter afwisseling zou hier de recensie kunnen volgen van een boek dat ‘ter recensie’
werd aangeboden. Het lust mij echter eens mijn vrije aandrift te volgen en een woord
te zeggen over: ‘Bombono's, een Satire door Willem Paap.’
Ik zou onoprecht zijn, indien ik niet zeide dat ik van dit boekje nog al venwachting
had. De titel klonk veelbelovend en de omslag was niet onaardig. Zelden zijn al de
vertoogen over den uiterlijken schijn zoo ten volle bewaarheid; ik ben bedrogen,
maar bedrogen!
De satire is niet de hoogste kunst, maar zij eischt zekere hoedanigheden, en die
hoedanigheden eischt zij onverbiddelijk. Er moet toorn zijn en verontwaardiging, er
mag overdrijving wezen. Een gezonde frissche waarneming en een onbeschroomd,
maar even frisch teruggeven van de werkelijkheid mag niet ontbreken. Maar de eerste
voorwaarde van iedere satire is: geest; de tweede: geest, en ook de derde is: geest.
Zonder geest, zonder vernuft geen satire. Deze schotel moet gezouten zijn met milde
hand, en zoo de hand maar mild is zal men niet te kieskeurig gaan twisten over
attiesch of keukenzout.
Een korrel zout is in deze satire niet te vinden. Het is allesvervlogen en zouteloos
zout.
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Het is misschien onmogelijk een boek te vinden zoo vol van versleten kunstjes. Al
deze poppen zijn uit koude kasten, ze rammelen van lamlendigheid. Niet alleen zijn
ze oud en versleten, maar ze zijn zelfs niet schoongemaakt of opgepoetst, de duimen
van allerlei vertooners staan er op. Daar zijn de pedante, blufferige, kleingeestige
geleerden: daar zijn de opgeblazen zwetsers en de onhandige, bedeesde dichters;
daar zijn waarlijk de samenspannende en toch ijverzuchtige neven; daar is het
dochtertje dat piano speelt; daar is, zoo waar, ook neef de Minister. Zou de Hollandsch
sprekende Duitscher ontbreken? Het mocht wat, hij is er in heelen lijve. Akelig,
akelig!
In dit geheele boekje is geen stuk werkelijkheid en geen zweem van kunst. De
auteur brengt ons in vervelend gezelschap, maar niemand verveelt ons zoozeer als
hij. De voorstelling van een vervelend gezelschap waaraan waarachtige kunst besteed
is, is nooit vervelend.
Dit mag ik zeggen: noch ons Middelbaar, noch ons Hooger Onderwijs vinden in
mij een bewonderaar. De inrichting komt mij voor verkwistend te zijn en ondoelmatig;
de beginselen, van welke men daarbij uitging zijn de mijne niet. Over het personeel
in het algemeen genomen zal ik de lofbazuin niet steken. Maar de voorstelling door
den heer Willem Paap gegeven is eenvoudig een leugen. Wanneer men satires schrijft
heeft men niet te doen met uitzonderingen, maar met een min of meer algemeenen,
met een sprekenden trek. Het kwaad waartegen men strijdt, de zwakheid, die men
bespot. neemt de eerste plaats in onder Gods vrije zon. Zij dreigt alles te verdringen.
Welnu indien er leeraren en professoren bestaan van de soort door den heer Willem
Paap geteekend, dan zijn zij uitzonderingen. Voor het oogenblik durf ik nog te
meenen, dat zij zelfs als uitzonderingen niet bestaan.
Een Minister als Bombono de Leuterville is te onwaarschijnlijk om bespottelijk
te zijn.
Niet op éen zinsnede wil ik den heer Paap doen hangen, ik leg er mijn lezers vier
voor, de vier, die het boekje openen.
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‘Ik wensch den lezer in kennis te brengen met het geslacht der Bombono's
en met eenige zijtakken van de familie, de Puto's, de Loki's en de Bosco's.
Wat de genealogie van dit geslacht betreft, ben ik niet ongenegen, God
zelf voor den eersten Bombono te houden. Naar veler gevoelen immers
ging hij wat al te permantig aan Mozes vertellen, dat zijn werk goed was,
en dat hij in een ommezientje van zes dagen een prachtvolle schepping
had tot stand gebracht.
Beschouwt men de zaak uit dit oogpunt - dat is wel wat oogpunterig
gestileerd, maar wijl ik in deze vertelling door nieuwe beeldspraak geen
aanstoot wil geven aan onze officieele ‘letterkunde,’ zal ik nu en dan uit
het een of ander oogpunt gaan kijken, of op het een of ander standpunt
gaan staan, of mij op het een of ander terrein gaan bewegen - beschouwt
men, zei ik, de zaak uit dit oogpunt, dan is de heer Glauco Bombono, de
hoofdpersoon van ons verhaal, een man van goddelijken oorsprong.’
Om met de laatste zinsnede aan te vangen, is het mogelijk geestiger te zijn?
Men gevoelt onmiddellijk dat men hier te doen heeft met een meester van den
stijl, met een dichter rijk aan nieuwe en vernuftige vonden. Hij is in het bezit van
‘nieuwe beeldspraak’, een niet alledaagsche verschijning. Hij zal de officieele
letterkunde niet stooten; welk een genadige goedheid, hoe erkent men in dit
nederbuigende, dit goedaardige den leeuwenaard van het genie. Welk een
oorspronkelijkheid vlamt er uit dat ‘oogpunterig’.
Wat echter de meeste bewondering verdient is - ik moet er op terugkomen - die
‘officieele Letterkunde’. Misschien meent iemand dat dit een openbaring is, daar hij
tot nu toe niets van haar bestaan vernam. Gerechte hemel, hoe! Deze ‘officieele
letterkunde’ regeert, verdrukt, verplettert ons. Zij vult de veertig leunstoelen onzer
Académie met haar volgelingen en trawanten. Maar gelukkig hebben wij nog den
quarante et unième fauteuil. Neen, wij hebben meer. Deze eenenveertigste fauteuil
- zoo zegt zijn geschiedschrijver - ‘serait destiné à tous les glorieux de la poésie et
de la prose que l'injustice des hommes ou la malice des choses proscrirait de
l'Académie,’ Hij zou dus niet passen voor den heer Willem Paap. Neen, den heer
Willem Paap voegt iets beters
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dan een leunstoel, hem voegt een troon. Immers in de donkere middeneeuwen mochten
de narren en de zotskappen op den troon plaats nomen als de meester er niet was.
De goedwillige lezer zal het als een verdienste aanrekenen, dat ik mij nog de moeite
gaf een woord te wijden aan een man, die de walgelijke lafheid in de tweede en derde
zinsnede ten beste gaf. Waarlijk, die ontbrak nog. Een godslastering bij wijze van
een geestigheid ... de Nederlandsche Letterkunde mag roem dragen op dezen jonger.
Het scheppingsverhaal uit ‘Genesis’, aan hoeveel zoogenaamde wetenschappelijke
kritiek ook onderworpen, was tot heden als dichterlijk monument onaangetast. Maar
de dichter Willem Paap verscheen en Genesis was geoordeeld.
De heer Willem Paap gaat nu de wereld rond, in het zalig gevoel, dat Voltaire en
Diderot, dat Vogt en Strauss, dat Carducci en Richepin hem deze verhevene
geestigheid benijden. Hij gevoelt dat de geest van Heinrich Heine hem toelacht, hem
gelukwenscht...
Heine... Het is mij of de eeuwige lijder mij de vermagerde hand op den schouder
legt, een boek voor mij neêrwerpt en mij toeroept: ‘ik medeplichtig aan de ploertigheid
van Willem Paap... Lees, lees!’
En, waarlijk, ik lees in het dagboek uit Helgoland, onder dagteekening van 29 Juli
1830, in den eigen stijl van Heine, in dien stijl waarin het plat gemeenzame op het
onbereikbaar verhevene nog voller licht moet laten vallen:
‘Ich habe wieder im Alten Testamente gelesen! Welch ein grosses Buch!
Merkwürdiger noch, als der Inhalt, ist für mich diese Darstellung, wo das
Wort gleichsam ein Naturprodukt ist, wie ein Baum, wie eine Blume, wie
das Meer, wie die Sterne, wie der Mensch selbst Das sprosst, Das flieszt,
Das funkelt, Das lächelt, man weisz nicht wie, man weisz nicht warum,
man findet Alles ganz natürlich. Das ist wirklich das Wort Gottes, statt
dass andere Bücher nur von Menscheuwitz zeugen. Im Homer, dem anderen
groasen Buche, ist die Darstellung ein Produkt der Kunst, und wenn auch
der Stoff immer, eben so wie in der Bibel, aus der Realität aufgegriffen
ist, so gestaltet er sich doch zu einem poetischen Gebilde, gleichsam
umgeschmolzen im Tiegel des menschlichen Geistes; er wird geläu-
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tert durch einen geistigen Process, welchen wir die Kunst nennen. In der
Bibel erscheint auch keine Spur von Kunst; Das ist der Stil eines
Notizenbuchs, worin der absolute Geist, gleichsam ohne alle individuelle
menschliche Beihilfe, die Tagesvorfälle eingezeichnet, ungefähr mit
derselben thatsächlichen Treue, womit wir unsere Waschzettel schreiben.
Ueber diesen Stil lässt sich gar kein Urtheil aussprechen, man kann nur
seine Wirkung auf unser Gemüth konstatiren, und nicht wenig mussten
die griechischen Grammatiker in Verlegenheit gerathen, als sie manche
frappante Schönheiten in der Bibel nach hergebrachten Kunstbegriffen
definieren sollten. Longinus spricht von Erhabenheit. Neuere Aesthetiker
sprechen von Naivetät. Ach! wie gesagt, hier fehlen alle Maszstäbe der
Beurtheilung ... die Bibel ist das Wort Gottes.’
Ik zou deze woorden van Heine aan den heer Willem Paap in welwillende
overweging willen geven en hem tevenseen weinig elementie verzoeken voor den
armen, ouden Bijbel. Maar ik vrees dat onze dichter om dit alles, onder het schudden
zijner Ambrosijnsche lokken lachen zal. Daarom bied ik hem een paar andere regels
aan; zij vallen in den toon dien de heer Willem Paap over God en den Bijbel aanslaat
en dezelfde Heine van zooeven schreef ze Schiller na:
‘Ensetzlich ist's den Leu zu wecken,
Verderblich ist des Tigers Zahn,
Jedoch das Schrecklichste der Schrecken
Das ist der Esel in seinem Wahn,

wenn er ruft: auch ich bin ein Poet, und sein versifiziertes I-A ausstöszt’.
Nu schreef de heer Willem Paap wel geen verzen....,
Bij de verdere opruiming zal ik mijn lezers maar niet tot getuigen wemen.
Neen, niet aldus wil ik eindigen. Tk wensch te besluiten met een hulde aan een echten
dichter en aan een dichtstuk van hooge, blijvende waarde. De heer Marcellus Emants
heeft op letterkundig gebied reeds een klinkenden naam gewon-
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nen, met zijn ‘Godenschemering’, waag ik te zeggen, heeft hij zijn naam voor goed
en op goeden grondslag gevestigd.
‘Godenschemering’ is geen gedicht dat ieder lezen kan of lezen zal. Het gaat veel
te hoog boven het middelmatige en ook boven de gemiddelde kracht, waarover lezers
beschikken. Het is te breed en te diep, de forsche tocht, die door deze zangen waait,
is voor velen te onverdragelijk. In zulk een lucht vermag niet iedereen te leven.
Wat in ‘Godenschemering’ vooral treft is de schoone eenheid, die er tusschen de
volle, krachtige frischheid en de hoogste kunst bestaat. De Oude Noordsche
Godenwereld herleeft in haar eigen verm, met haar eigen taal, haar eigen beelden.
Het is een groot genot met dit gedicht kennis te maken. Ferdinand Immermann
heeft aan Gustav zu Putlitz geleerd ‘mit Pietät an jedes nur irgend poetische Werk
heranzugehen und sich zuerst doran zu freuen ehe ich anfange zu urtheilen.’ Dit is
alleen doenlijk, wanneer het werk niet alleen als dichtwerk zich uitgeeft, maar ook
waarlijk dichterlijk is. Het werk van den heer Emants heeft mij zooveel genoegen
geschonken, dat ik van de beoordeeling in bijzonderheden afzie. Slechts dit wil ik
zeggen: zoolang er zulke liederen worden gezongen heerscht er op den
Nederlandschen Zangberg nog geen avondschemering.
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Klein goed.
Vondel's Dichtjuweelen met eene levens- en karakterschets door F.J.
Poelhekke, met eene voorrede van G.F. Drabbe. Leiden
Een der jongste, maar tevens ook der fijngevoeligste en scherpzinnigste
geschiedschrijvers der fransche letteren, D. Nisard, heeft de kritiek beschreven als
‘l'art de lire les bons livres’. De bepaling is even smaakvol als juist, daar behoort
waarlijk kunst toe om de fraaie, de goede boeken te lezen, zooals zij behooren te
worden gelezen, met die waardeering waardoor tusschen het boek, dat levend wordt
en den lezer, die bezieling ontvangt van deze dorre bladeren, een soort van
sympathetische strooming ontstaat; met die dankbaarheid, die niet alleen het genot
tot een blijde herinnering maakt, maar tevens tot mededeeling van dat genot aan
anderen stemt. De echte kritiek toch leest niet alleen de goede boeken, maar wil ze
ook doen lezen; zij vervult het apostolaat der schoonheid en slechts noode houdt zij
de verkondiging van het schoone in om het wanstaltige, het leelijke te bestrijden.
Ook die strijd kan plicht worden, een plicht niet met noodelooze wreedheid maar
toch met strenge gerechtigheid te vervullen: de groote vijanden der goede boeken
zijn de slechte, slecht als zonden tegen de goede zede, de schoone orde en den goeden
smaak.
Deze ‘Dichtjuweelen’ zijn een uitnemend geslaagd voortbrengsel van de kunst
om goede boeken te lezen en ook te doen lezen. Met het scherpe oog en de geoefende
hand van den kenner en tevens met de aandoenlijke zorg van den nazaat, die de eer
van den grooten voorvader wil doen schitteren,
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heeft de verzamelaar deze juweelen uit Vondel's ‘groene gewelven’ bijeengegaard.
Uit de schatten, die geen wereld kan betalen, heeft hij de keursteenen verzameld,
keursteenen door de grootte, door het gewicht, door het zuivere water, door de hooge
kunst, die ze sleep en den enkelen lichtstraal in duizenden brak en duizendmaal
geheel deed glanzen. De ‘Dichtjuweelen’ zijn waarlijk een voortreffelijk boek. Het
getuigt van warme vereering, van gewijde liefde; beter geleidsters op den weg der
kennis zijn wel niet te vinden en de heer Poelhekke, die Vondel liefheeft en vereert,
kent hem ook. Dat getuigt zijn ‘levens- en karakterschets’, die ons ‘Vondel zijn leven
levende’ doet zien, die ons het beeld van den dichter voor oogen stelt in zijn
kinderlijke waarachtigheid, zijn mannelijke kracht, zijn ridderlijke fierheid, zijn
goddelijke geestdrift aan het hoogste scheppingsvermogen gelijk. Daar zijn enkele
bladzijden in deze schets, die hoogen lof verdienen, die b.v. waarin Vondel en Hooft
naast en tegenover elkander worden gesteld. Ook de Bloemlezing zelve geeft een
volledig beeld van den dichter. Zij is naar geen bepaalde methode ingericht en biedt,
indien men het plaatsen der bijna volledig medegedeelde treurspelen aan het einde
uitzondert, al de dichtsoorten in vrije schikking en door elkander aan. Dit maakt haar
tot leesboek meer eeschikt dan tot leerboek en dit is ook een verdienste. Leerboeken
zijn in overvloed te vinden, maar leesboeken, hoe voortreffelijk ook, ontbreken ons.
Men neemt immers geen leerboek als leesboek weder ter hand. Daar blijft aan het
leerboek altijd een herinnering hangen van een onvrijen tijd, daar is iets strengs en
iets ongezelligs in zulk een boek met zijn stijve categoriën, waarin ik den
‘Rhijnstroom’ moet opvisschen onder de Lierzangen, de ‘opdracht van Peeters en
Paauwels’ misschien bij de Elegiën zal vinden; en gij, waar zijt gij verdoold, o lied
der Engelen?
‘Wie is hij die zoo hoog gezeten,
Zoo diep in 't grondelooze licht.’

misschien onder de treurspelen? of heeft men een afzonderlijke rubriek voor de
beurtzangen geopend? Maar hier is een lees-
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boek, en op dezen donkersten der donkere dagen vóor kerstmis valt het open bij
‘Wildzang’ en het dartelt mij te gemoet:
‘Wat zong het vroolijk vogelkijn
Dat in den boomgaard zat?
Hoe heerlijk blinkt de zonneschijn
Van rijkdom en van schat!’

of reeds ruischt de rei
‘O Kernstnacht, schooner dan de dagen!’

Ten volle kan men dan ook instemmen met het ‘Welkom’ dat de heer Drabbe met
ware, maar met gewettigde voorliefde deze ‘Dichtjuweelen’ toeroept. En wel behoort
hier de betuiging te worden bijgevoegd dat de voorrede weer getuigt hoe ook de heer
Drabbe zoo uitnemend de kunst verstaat goede boeken te lezen en te doen lezen, hij
toch bezit de groote voorwaarde van alle meesterschap in de kunst: de geestdrift.

Letterloover, Gedichten door Mr. J.F.A. Leesberg.
De gevierde zanger der ‘Herdersdichten’ schenkt ons in dezen bundel de zangen, die
het leven met zijn wisselingen aan zijn hart heeft ontlokt. Het is een goede en schoone
gave in deze kille en donkere dagen. Zij spreekt van echte, mannelijke vriendschap,
van dankbare genegenheid, van trouwe herinneringen; zij verhaalt ons van een man,
die aan al het lief en leed der hem omringende kleine wereld een ruim deel heeft
genomen, die steeds bereid was het geluk zijner vrienden een welluidende stem te
leenen of te doen schateren in een gullen lach.
Deze bundel geeft den dichter allereerst aanspraak op een warme dankbetuiging;
hij kan er van verzekerd zijn dat zijne vrienden dit tuiltje, als hij 't noemt, niet zullen
versmaden. Maar ook een woord van waardeering is hier op zijne plaats.
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Wie de ‘Herdersdichten’ kent weet dat de heer Leesberg een teêr gevoel verbindt
aan een zuiveren, kieschen smaak, dat hij der schoone en groote gedachte een
waardigen vorm weet te leenen: hij herinnert zich ook dat gemakkelijk vloeiende
vers zoowel passend bij de natuurlijke zachtheid en de eenigsints verfraaide frischheid
der door hem gekozen dichtsoort. Hij zal ook niet vergeten, dat deze dichter niet
alleen teeder en zacht weet te zijn, maar zich ook krachtig weet te verheffen, maar
ook wijsgeerig weet te bespiegelen en met verhoogd genot vindt hij in dezen bundel
al deze eigenschappen terug. In de godsdienstige stukken vindt hij dendiepen,
geloovigen, warmen toon; in de familiare poëzie de hartelijkheid met vroomheid
gepaard, de gulle scherts, die, soms wat breed, toch den fijnen geest verraadt. In
sommige stukken van verhevener aard treft ons de volle, krachtige toon; wat schoone
strofen geeft b.v. die ‘Herinnering aan het vijfde eeuwgetij van het mirakel van
Amsterdam’ te genieten. De dichter ziet weêr den plechtigen omgang door de straten
van Amsterdam heentrekken; daar is het h. Sakrament genaderd aan het IJ en van
het bruggenhoofd geeft de priester den zegen:
‘Zijn zegen!.... O mijn Vaderland
Dat eens 't gebied voerde op de wateren,
De donders van Uw vloot deedt klateren
Van oeverstrand tot oeverstrand;
Door Koningen U zaagt gehuldigd,
Aan 't hoofd stondt van der volkren rang:
Deez' grootheid was zij niets verschuldigd
Aan Amstels heilgen bedegang?’

Dat is een edele gedachte op edele wijze teruggegeven. De dichter, die zulke klanken
op zijn harp heeft, behoeft niet te vreezen dat zijn lied geen hoorders vinden zal.

Mosaiek, gedichten van Soera Rana.
Een kleine, keurige bundel vol frissche, heldere poëzie. Helderheid en frischheid
zijn wel de juiste woorden, waarmeê
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men de aantrekkelijkheid dezer gedichten teekent; de frischheid getuigt evenzeer
van natuurlijkheid als van zorg en de helderheid is niet die van het de kiezels
schurende beekjen, maar van den neêrschietenden waterstraal in duizend parelen
opschuimend. Daar is hier echte natuurpoëzie en toch heeft zij iets wat men een
gedinstingueerden toon zon kunnen noemen; ja, zij is gedistingueerd zooals onze
fijne varens- en cactussoorten met haar scherpe, hoekige bladvormen, haar kreuken
en deuken, zoo sierlijk, zoo fijn, met haar grillige kleurverbindingen, die aan metaal
doen denken, terwijl toch het blad waarlijk leeft.
In de keuze van den titel ligt reeds iets van dat gedistingueerde. De schrijver heeft
zijn bundel ‘Mosaiek’ genoemd, om het meer welluidende van het vreemde woord.
Het moet gezegd worden dat ‘Mengelingen’ ook waarlijk wat oud is en saai en
gewoon. Maar ‘de eenheid althans in de bedoeling’ die bij alle verscheidenheid nog
door dezen titel moet worden aangeduid is moeielijk te ontdekken. Wel straalt uit
ieder vers in meerdere of mindere mate dezelfde opgeruimde, vrije en toch
godsdienstige levensbeschouwing, wel is de ernst altijd eenigsints schalk en ontbreekt
de gelukkigste humor niet, wel ontdekt men overal hetzelfde open oog voor de
schoonheid in natuur en wereld, maar de eenheid, die dezen bundel zou maken b.v.
tot de uitdrukking van een bepaalden zielstoestand in zijn duizende schakeeringen,
nog eens, die is moeielijk te ontdekken - tenzij men die vinde in het genotrijk gevoel
van eindelijk ontslagen te zijn van dagbladwerk.
Tegenover den ‘smaakvollen ongenoemde’ in Eigen Haard schijnt mij Soera Rana
in zijn voorrede zelfs onrechtvaardig, ‘Het spreekt van zelf’ spreekt deze ‘dat als
eenmaal mosaiek het doel is, zuiverheid aan lijnen, symmetrie en alles wat effect
maakt hoofdzaak wordt.’ Nooit heb ik zooverre mij bewust is, effect nagejaagd, roept
Soera Rana. De verontwaardiging is geheel overbodig; dat effect maken hier heeft
met het effect najagen niets uitstaande. Dit effect maken is eenvoudig eene nader
uiteenzetting van hetgeen door zuiverheid van lijnen reeds was aangeduid, het zegt
dat de omtrekken der mosaiek scherp en hoekig en zeer sprekend, dat de
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kleuren treffend moeten zijn. Van den eenen kant is dat bij Soera Rana zeer het geval;
hij is soms sprekend genoeg. Maar soms heeft hij waarlijk iets vaags en onbestemds,
zijn gedachte is niet geheel beeld geworden of het beeld geeft niets dan vage vormen
te zien. Zoo schijnen in ‘Gedroogde Bloemen’ gedachte en vorm niet overal evenredig.
Het is echter waar, dat de grens waar de vaagheid van het gevoel gebrek wordt of
deugd blijkt, moeielijk te trekken is.
Indien men ziet hoe Soera Rana met sommige woorden speelt dan zou men wel
geneigd zijn een weinig van effect najagen te spreken. Woorden als ‘het groenige
woud’ - ‘'t geduinte’ - ‘snellijk’ - ‘bloemig’ - ‘verkwikbre zon’ - ‘gemoedigd’ ‘eeuwelijk’ - ‘keurlijk’ - dergelijke woorden verraden een kunstrijken zin, een
kunstvaardige hand, maar men blijft bij al dien lof soms aan kunstig en gekunsteld
denken.
Met dat al is deze Mosaiek een fraaie dichtergave. Beter dan met een woord van
lof is het te eindigen met een lied van dezen zanger, dat ons geheel zijn poëzie met
haar ernst en frischheid, met haar kunst en keurigheid teekent:
De zomeruchtend praalde
In weide en veld en woud,
Die 't zonlicht overstraalde
Met zijn doorpurperd goud;
Noch schitterden de knoppen
Aan helm en rozeblad;
Van der duinen blinkende toppen
Zag 'k uit naar de scheemrende stad.
Het stille landschap breidde
Zich aan mijn voeten uit,
Geen lamke spelemeide,
Geen vogel sloeg geluid;
Hoog boven de landen en dreven,
Een golvend smaragden tapeet,
Van smeltende tinten doorweven
En 't blauwend nevelkleed,
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Verhief in 't zonnegloren
Gelijk een morgenster,
Een slank gespitste toren
Het vlammend Kruis van verr'.

De Slaap. Lezing door B. van Meurs.
De lezingen van B. van Meurs zijn meer dan bekend. Duizenden hebben zij een
aangenamen avond bezorgd en het was een goede gedachte, die den lezer deed
besluiten niet alleen hoorders, maar ook als schrijver lezers te zoeken. Lang zoeken
was onnoodig: de lezingen verliezen niet bij de lezing. Overal dezelfde frissche,
duidelijke en schertsende toon. Veel wetenswaardigs en veel grappigs, leerrijks en
vermakelijks tevens, ziedaar wat men zonder overdrijving van deze lezingen zeggen
kan.
Die lezingen van B. van Meurs hebben in onzen tijd nog een groote verdienste,
zij brengen eens wat afwisseling in onzen gedachtenloop. In onze tijden toch is alles
verbazend ernstig en ernstige lezers heeft men in overvloed. Het verschijnsel is
verklaarbaar, is zelfs gewoon, de mensch is van natuur tragiesch en epiesch, jonge
dichters beginnen altijd met hoogdravende vaerzen, maar het is zeker dat in onzen
tijd de ‘groote vraagstukken’ de katheders berennen, dat de ‘profetische blik’ tot de
gewone verschijnselen op het gebied der ‘opthtalmologie’ behoort, dat ‘der
boetgezanten voorhoofdfronsing’ een zeer huiselijk verschijnsel geworden is. Nog
eens: het is verklaarbaar, het is eerbiedwaardig zelfs, maar het is toch wel
verfrisschend als iemand ons eens van andere verschijnselen komt spreken op
prettigen, geestigen toon, leerende en vermanende waar het te pas komt, maar altijd
vroolijk en altijd vriendelijk.
Deze jongste lezing van B. van Meurs sluit zich waardig bij hare voorgangsters
aan. Ik geloof dat het reeds gezegd is en ik vraag daarom den onbekenden auteur
nederig vergeving over dezen roof, maar het brandt mij op de tong:
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deze lezing over den slaap zal geen harer lezers slaperig maken.

De viool van Cremona. Tooneelspel in één bedrijf uit het fransch: le
Luthier de Crémone van François Coppée, door J.N. van Hall.
Over den dienst door deze vertaling aan ons Nederlandsch tooneel bewezen, mogen
de bevoegden twisten, aan de nederlandsche letteren heeft de heer van Hall zeker
een goeden dienst gedaan. Niet alleen door het bewijs te leveren dat de zanger der
‘XX Liederen’ nog altijd zin en oor heeft voor het muzikale in de taal, dat hij waarlijk
onzen slependen Alexandrijn ter muzikale afwisseling en vlucht weet te sporen, of
harmonie en schoonheid te brengen waar men slechts welluidendheid en zuiverheid
verwachten kon. Want het mag hier onmiddellijk volgen: de vertaling van den heer
van Hall is fraai, bij de groote moeielijkheden die te overwinnen waren, verdient zij
onder elk opzicht te worden geroemd. De schoonste brokken van het oorspronkelijke
zijn in de vertaling de schoonste; wil men hiermede aanduiden dat de gewone dialoog
soms iets minder gewoon had kunnen zijn? De heer de Brieder heeft in zijn jongst
‘Overzicht’ deze vertaling niet overzien, maar van alle kanten bezien en men zou
geneigd zijn den heer van Hall voor een huisgenoot, niet voor een gastvriend van
‘de Gids’ te houden; zóo goed kent men daar zijne gebreken.
Maar de groote verdienste van den heer van Hall is deze dat hij op waardige wijze
François Coppée voor ons Nederlanders heeft vertolkt. Tot de meest aantrekkelijke
onder de jongere fransche dichters behoort zeker de zanger van ‘de viool van
Cremona’. Zijn poëzie getuigt zoowel van diep gevoel als van scherpe waarneming;
zijn humor is echt en zuiver, zijn droefgeestigheid is ongekunsteld en maakt altijd
den indruk der werkelijkheid. Hij is geen vlekkelooze, maar ook geen verworpene,
zijn lied is geen zang der Engelen, maar ook geen godslastering: bij hem heerscht
wel het heimwee,
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maar niet de wanhoop. Een wolk van beminnelijke gevoeligheid overschaduwt zijn
poëzie en leent haar de smeltendste tinten. Hij is geen lierzanger, maar ook over zijn
scherpste crayons en zijn keurigste binnenhuisjens dartelt een lyrische straal.
Misschien meer getuigend van teedere ontleding dan van onmiddelbaar gevoel,
misschien meer droomend en dweepend dan zingend an bezielend, is toch zijn poëzie
door zuiverheid van toon, door het streelende en smeltende der vormen, door haar
streven en vluchten naar boven, mede een dier kerkkloktonen, die de boodschap van
hooger schoonheid komen brengen aan de dorrende aarde.
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