
BERTRAND RUSSELL 

18 mei 1872 - 2 februari 1970 

„Drie hartstochten,eenvoudig maar ove 
weldigend krachtig, hebben mijn leve 
beheerst; het verlangen naar liefde, he 
zoeken naar kennis en het ondragelijk 
medelijden met het leed van de mens 
heid". 	 B.F 



Muijtatuiji en de „vrindjes" 

Dr Vitus Bruinsma schreef in „Ter Gedachtenis aan Multatuli" in 1892: 

Het was in het begin van '75, toen hij (Multatuli) te Rotterdam vertoefde om de VOR-
STENSCHOOL te leiden. Een mijner jongere kennissen, een jongeling van 22 of 23 jaar, 
die het aan gelegenheid had ontbroken om wat men noemt „vormen" te leren, en die 
toevallig in de buurt van Rotterdam vertoefde, wilde van die omstandigheid partij trek-
ken, om Multatuli eens op te zoeken. Hij putte de moed daarvoor uit een alleraardigste 
brief, die hij van Multatuli ontvangen had naar aanleiding van een artikel geheel in de 

geest der „Ideeën" door hem in een courant geschreven en aan Multatuli toegezonden. 
(blz. 17) 

Deze brief van Multatuli — tot heden ongepubliceerd — luidde als volgt: 

Wiesbaden, 4 Dec. '74 

Waarde v. Asperen. 
De ... halfheid van dit velletje beduidt, dat ik geen lange brieven schrijven mag. Dit is 
m'n zwak. Neen, zwak niet, want ik schrijf liever aan geestverwanten dan voor de pers. 
En dit zou geen fout zijn, als ik maar in godsnaam rentenier was. Eiken keer, dat ik een 
langen brief verzend, moet ik me verwijten, dat ik ten achteren ben bij m'n uitgever. 
Dat schrijven „voor de kost" is een vervloekt ding! Men wordt zoo licht verleid tot het 
geven van wat niet in ons is. 
Nu dan, aan U schreef ik graag een langen brief, want sedert lang lette ik op uw dap-
pere stukken in den Sneeker. Zeker zal 't u plezier doen te hooren, dat ik gister reeds 
van Bokma die courant van 2 Dec. ontvangen hebbende, uw stuk aan iemand wees met 
den uitroep: „lees eens, da's flink!" En ... en ... toch 'n aanmerking, maar ze zal je 
niet boos maken. Ik wou liever niet tegen eeden ijveren, maar de lui prijzen, die 'n God 
hebbende, dat spook zoo goed mogelijk in hun politie-zaakjes gebruiken en ervan halen, 
wat ervan te halen is. Uw — zeer gegronde! — aanmerking op de „zweerderij" zal 
weer vele halfdenkers doen uitzien naar 'n protestanterig, liberalistisch uitwegje. Ik zeg: 

„zoo lang je 'r 'n God op na houdt, zweer tot je groen en geel wordt. Dit hoort bij de 

zaak". 
In den grond zijn we 't geheel eens, maar m'n behandelingswijs is eenigszins anders, 

('t geen niet bewijst, dat ze beter is, o neen!). Ik b.v. neem 't een minister kwalijk, dat-i 

God overslaat in z'n troonpraatjes. Hij moet, Pf ons gelijk geven (en 't budget van 
Eeredienst afschaffen) Pf z'n God aanhangen, tot er de versuffing op volgt! Ik vind 
iemand, die beweert onze inzichten te deelen en toch aan z'n God blijft gelooven, een 
slechte kèrel. Als ik in God geloofde (of aan God, hoe heet het?) zou ik 't doodzonde 

achten, iets toe te geven. Dat is lafhartige huichelarij! — Juist, juist, juist is uw min-
achting voor 't logisch standpunt van 'n Doedes met z'n „veiligheids-argument". Ook ik 
vond dat zoo armzalig! 

Hé, 'n vraag: zoudt gij geen lust hebben, Doedes' miserabel boekje te weerleggen? Me 
dunkt, dat dit goed zou doen. Wat mij betreft, ik deed het graag, maar voel me belem-
merd door z'n poging om me dood te zwijgen. Al wat ik zeg, zou sommigen klinken als: 
„hei daar, ik ben er ook!" En 't is waar, dat ik het land heb over dat professoraal be- 
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handelen van Bchner, een duitse trompetter, terwijl hij zich aanstelt, 
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niets weet. Een klacht hierover uit uw mond (als in uw stuk nu) is gepast. ui*  ?lij 
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mijnen geeft ze Doedes meer gewicht dan hem toekomt en ik verschaf hem 
gunstige gelegenheid Of om niet te antwoorden Of om te zeggen: „ei kijk, hij wou zo: 
graag dat ik over hem sprak"! Dit laatste nu is de waarheid, maar ik heb liever, 

 dat  , n ander ze zegt, dan dat ikzelf weer klagen moet. 
Een flinke logische weerlegging van Doedes' prul zou goed doen, meen ik. Mocht ge . 
lust in hebben, dan raad ik u aan te beginnen met de opmerking, hoe vreemd he  . r  

dat in 1874, nadat God reeds zoo lang gewurmd en gesjouwd heeft met allerlei geschie-

denis-regelen, 
bezwaar, met wereldscheppen, duivel-bestrijden, deugd-beloonen, zoon-zenden, 

wierook-opsnuiven etc., etc. een tournooi bij te wonen van „geleercion. 
over de vraag: „of hij bestaat?" Het moet voor zoo'n God heel verdrietig zijn, zulke
vraagstukken opgeworpen te zien en zeker is hij jaloersch op u, op mij, op 't 

Minste  
voorwerpje, dat we waarnemen en welks bestaan niet in twijfel wordt getrokken!  

Doe-
des zegt „in God te geloven". Gemakshalve neem ik aan, dat hij niet liegt. 

(Hij is stom  
genoeg voor z'n geloof). Welnu, dan moet hij toch dit erkennen (want 
oratie!) dat z'n God een betwijfelde God is. Ik vind dit een vreemd predicaa 
Almacht! Zou niet 'n God ... den duivel in 't lijf krijgen, als-i merkte, dat z'n bestaan in  
twijfel werd getrokken! Ja al ware 't maar door 'n enkel individu! „Zoolang 	. 
schenzoon dien God niet kent, is 't laster te gelooven aan dien God". Zeker, want  
zoud-i dien eenen menschenzoon beroerd behandeld hebben! De eenige weg om 

dan 
Gods 

integriteit aan karakter te redden is — dat-i er niet is! — Komiek en uit 'n oogpunt van 
logica zeer leerlingachtig is de aanroeping door Doedes van die 6 bewijzen. Zes! 
eens! Hoe ondenkerachtig is het bluffen op dat kanonnieke zestal! Arme God! 
maar vijf waren. Maar neen, 't half dozijn is vol. Verbeeld je eens de gelukzaligheid,  
'n geluksvogel, 'n zevende vond. Dan was 't bal ten hove bij Z'n Almacht! Maar voor-
lopig moet-i zich in dat zestal schikken, de tijden zijn slecht. 
Ik gis, dat Doedes meer dan zes bewijzen heeft voor z'n eigen bestaan en beschuldig  
hem dus van onbescheidenheid jegens z'n God! la ik vind dct z'n existentie niet Op 
steviger bodem mag rusten, dan den grond, waarop-i z'n Heer plaatst. 
A tout Seigneur, tout honneur! Gods bestaan moest 'n duizendpoot wezen die vreeslijk 
lijden kan aan 't pootje en toch blijft voortwandelen, of ... staan ten minste. 

	

Hoe 
durft Doedes zich beklagen over „onbetamelijkheid" der „materialisten"? (Die 	te 
neem ik niet aan, maar hij bedoelt nu „godloochenaars", goed!). Moeten wij — eerbied 
hebben voor iets, waaraan wij niet gelooven? Voor iets, dat voor ons niet bestaat? Dit 
is te veel gevergd. Hoe zou Doedes 't vinden, als men van hem eerbied vorderde

worden, 
van

den heiligen Kwib of Kwab? Kijk, wat hij voor gekheid houdt, mag aangetast 
maar z'n eigen spoken moet men eerbiedigen! Dit is 'n onbillijke vordering. Overi-
gens ... het geloof in God bestaat eigenlijk evenmin als God zelf. Ieder zal toestem.. 
men, dat die God uit de som van z'n (vermeende) eigenschappen bestaat. Daar nu deze 
eigenschappen bij geen twee personen identisch worden opgevat, kunnen zij onmogelijk 
beweren, noch zelfs gissen, dat zij dezelfde persoonlijkheid bedoelen. Wie zegt: „de 
God des Nieuwen Verbonds openbaarde zich als Vader(?) doch de Jehovah van 't O.T. 
was 'n wreker" verklaart hiermee, dat die 2 „Heeren" niet identisch waren, want 'n 
wezen, dat men niet als persoon kent, doch welks bestaan men afleidt uit veronder-
stelde eigenschappen, verandert van persoonlijkheid ('t geen al weer een ongerijmd-
heid wezen zou) zoodra men die eigenschappen als veranderd voorstelt. 

Even als nu de fictie in 't O.T. van die in 't N.T. verschilt, bestaat er ook onderscheid 
in de verschillende opvatting van allen, omtrent de eigenschappen van dien God. Hier-
uit vloeit voort, dat ze niet dezelfde persoonlijkheid voor den geest hebben, als ze zeg-
gen: „ik geloof in God!" Zij bedriegen zich dus als ze hun „geloof" uitventen als alge-
meenen indruk. Ieder voor zich houdt er een ietsje op na, dat hij z'n God noemt, doch 
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welks bestaan (de som der eigenschappen!) door anderen geheel of gedeeltelijk ge-
loochend wordt. — 

Hm, toch op mijn 2e blaadje! Beknor me, ik moet heusch voor m'n uitgever werken en 
als ik nu niet voor goed uitschei met lange brieven, wil ik griffermeerd worden. — 0, 
dit nog! Stoor u volstrekt niet aan uw vermeend onbelangrijken werkkring! Dit is 'n 
vooroordeel, kerel! Ik zou met pleizier een jaar in uw plaats zijn, om veel te leeren, dat 
ik niet weet. En ook uw vooruitzicht vind ik niet slecht. Ge zult, (wat vroeger, wat later) 
uw eigen zaak hebben. Dan kunt ge bestaan, zonder voor uwe denkbeelden recht-
streeks betaling noodig te hebben ('n groote weelde) en juist hierdoor zullen die denk-
beelden zich vrijer ontwikkelen. Niets is billijker, dan dat 'n schrijver als ieder ander 
werkman, betaald wordt voor z'n arbeid maar 't besef, dat-i door behoefte aan die beta-
ling, geperst wordt tot het leveren van onrijpe vrucht, is vreeselijk! De geest moet 
spreken, of-i wil of niet. 't Slot wordt, dat-i beroerd spreekt. Dit kan niet anders. 0, als 
ik kon overdoen, wat ik deed, na 't vragen van m'n ontslag te Lebak, maakte ik mij tot 
ambachtsman. Dan immers houdt men z'n gedachten voor zichzelf en openbaart ze niet 
dan na natuurlijke bevruchting van 't gemoed. Iemand, die ideen moet verkoopen om te 
leven, wordt per se, psychologisch gesproken, 'n onanist. — Hiervoor kunt ge, door 't 
vak, dat ge koost, bewaard blijven! En gelukkig biedt dit vak u gelegenheid tot studie 
in chemie en botanie, wat wilt ge meer? 
Doch ook, zonder dit, al maakte je jezelf eenvoudig tot winkelier (een der onafhanke-
lijkste bedrijven, die ik ken!) dan nog kunt ge, eenmaal het gewoon dagelijksch brood 
hebbende, je geheel toewijden aan hooger dingen. Rousseau, (dien ik volstrekt niet in 
alle opzichten hoog stel, o neen) nu, hij copieerde muziek, juist om z'n vrijheid als den-
ker en schrijver te bewaren. — Och, och, ik mag waarlijk zulke lange brieven niet 
schrijven! Zie je, daar heb je 't al weer! Als ge eenmaal 'n flinke apotheek hebt, zult ge 
dit wel mogen en zelfs moogt ge dit nu al in een vrij uurtje, terwijl ik 'n fout bega, door 
daarin toe te geven. Want het is volstrekt niet de tijd, die me ontbreekt. Maar, schrij-
vende zooals ik onlangs aan Bruinsma deed en nu aan u, raak ik den draad kwijt van 
m'n broodschrijverij. Ik mag evenmin lange brieven schrijven, als b.v. borreltjes drinken. 
Wie wat wil voortbrengen, moet zich onthouden van uiting. Dit valt me zeer makkelijk 
tegenover het publiek in 't groot genomen, maar als ik 'n geestverwant aantref, geef ik 
zo graag, wat ik met weerzin aan publiek verkoop. — Wees zeer hartelijk gegroet van 
uw vriend 

Douwes Dekker 

Dat „duitse trompetter" doelt op een der eerste hoofdstukken uit „specialiteiten". — 
Ah, dit nog. Wat ik Doedes zeer kwalijk neem, is zekere zinsnede, waar-i de ongeloo-
vigen lastert. Hij noemt spottend het „geweten der Atheisten". Is de kerel gek? Juist zij 
die wei gelooven, zitten eeuwig te wurmen met allerlei akeligheid in 't gemoed! Ze 
krimpen in elkaar van angst voor hun kribbig lieven heertje, met wien ze altoos 'n na-
deelig saldo schijnen te hebben en die 'n lastige crediteur is. Een catholiek zou weer 
zeggen, dat het geweten van Doedes niet in orde kan zijn, omdat hij geen eerbied heeft 
voor den Paus of voor St. Juttemis! Die lui kunnen niet leven zonder spokerij! 

Op 21 December 1874 antwoordde P. van Asperen aan Multatuli het volgende: 
Waarde Multatuli! 
Hartelijk dank voor uwen brief van 4 Dec. II.; ge kunt begrijpen, hoeveel genoegen de 
ontvangst mij en de vrindjes verschafte. Uit de brieven van Vitus hebt ge zeker reeds 
vernomen, hoe ge in onzen kring in stilte gewaardeerd en hoe eerst sedert kort de 
strijd voor u een weinig algemeener werd. Natuurlijk zult ge nu van tijd tot tijd in 't 
publiek meer van onze werkzaamheden vernemen, de eerste schreden zijn reeds ge- 
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daan, de vroeger sluimerende moed is ontwaakt. Nederland zal hooren, hoeveel 
uwen opzichte willens en onwillens te kort schoot, mocht ge nog lang genoeg ie i  

blijven, de vruchtbare uitwerkselen ten goede, ervan te aanschouwen. Wel eve 
en 't zal u dikwijls gebeurd zijn, nu en dan twijfel aan deze idealen, bij het op,.._ "11  

etri,wd
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van zooveel lamlendigheid en zooveel dommelzucht. Maar kopf auf en onze 
't goede zal schoone vruchten dragen. Hoe krachtig gevoel ik mij nu, jong mane
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jaar, aangemoedigd door 't besef, dat ge let op onze daden. A propos echter. 
Uwe aanmerking betreffende de zweerderij is juist; consequentie dier godhebb
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verkeerd ook het hebben zelve is, moet goedgekeurd worden. Weinig evenwel e  

vinden, natuurlijk te meer eerbiedwaardig weer zij gevonden wordt. 'k Heb ze nog nooit 
1/2  Zaandam, waar God geloof ik 

e 

 l
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 opgemerkt bij alles wat modem is, dus niet bij 
deel van 't leven en dan nog slechts ter nauwer nood, mammon den  overigen tijd  t

e_ 
diend wordt. DI 't is hier zoo'n nijvere bevolking! vrijen en slaven. geld- 

 en leendie-
naars. 
Op uwe vraag of ik Doedes niet zou willen weerleggen, antwoord ik „met 
borst" ja! En 'k zal 't doen ook, maar — niet spoedig! Met Februari verlaat ik re.

n a_ 
 

troon, waarover straks en blijf dan nog tot Mei hier wonen. Dan zal 'k tijd genoeg h 
ben, om naar hartelust eens met God aan 't scharrelen te gaan en Doedes 

-

ePb 
(een heel 

beleefd man hoor! — hij stuurde mij de krant met den eed „in dankzegging.. terug) 
gelegenheid kunnen geven z'n broodwinning verder te verdedigen, indien. 

	kii
u het ten 

minste der moeite waard keurt. Natuurlijk zal ik hem daarbij wijzen op .t geen gij reeds 
zoodikwijls zeidet en 't zal mij wel vergund zijn eenige uwer ideen daarbij aan te halen 
niet waar? Het plan is er een brochure van te maken of bij Vrije Gedachte  te verzee ' 

ken, hoe denkt ge hierover? het doel is u te doen waardeeren, zoo niet, want er is 
onwil te verwachten, na zooveel blijk, dan toch bespreken! — Die ploertige en  kwaad- 
aardige doodzwijgerij was ons allen reeds lang een doorn in 't oog en waarlijk 't is 
niet de schuld van ons aller meesters, dat we u leerden hoogachten. 

Zoo herinner ik me uit m'n R.H.B.S. jaren, tijdperk Letterkunde, uw naam  ter nauwer-
nood, uwe geschriften nog minder. Rotsgalmen van Bilderdijk, puntdichten van Huygens, 
„ik ga een werk aan, dat opgeleid is van lotwissel en menigerlei geval"  en in het 
laatste stadium v. Vloten's bloemlezing (dicht & ondicht uit de 19e eeuw) benevens  een 
geschiedenis der Nederlandsche letterkunde, ziedaar mijne Nederl. letterkundige op-
voedsters! 
Hoeveel beters leerde ik pas toen de pharmacie mij reeds langen tijd onder hare ee 
lingen telde. Wel had ChresOs' !uitspelen v. Vloten's biographie mij getroffen, en Max

r-

Havelaar, voor 1 dubbeltje gelezen mijne verontwaardiging opgewekt, maar... de in-
druk werd bedolven onder macht van ontuig, om later eerst tot ontwikkeling te ko-
men — 
En thans hulp-apotheker te Zaandam. Meen niet, dat ik m'n werkkring als onbelangrijk 
beschouw, 't vak is mijns inziens schoon, de practische uitvoering minder,  maar 't we-
tenschappelijke en dus schoone ervan bestaat te Zaandam niet. Goed te willen zijn, als 
ondergeschikte te moeten knoeien, dit valt me moeilijk. Ik ken alleen menschen, die 
ziek zijn, ontken derhalve 't recht van'  bestaan voor apothekers-waren p.p. pro Pauperis! 
Indien ge meer wilt weten van dergelijke knoeierijen, wil ik u later hiervan wel mee-
deelen, 'k acht nu uw tijd te goed u met het laten lezen daarvan bezig te houden. Als 
bijlage: de patroon is welgesteld, bestuurder van 't „Nut", spaarbank-secretaris, dus 
geacht ingezetene en last not leest: president-kerkvoogd en alzoo vriend  van 2 mo-
derne dominées. Ziedaar iets moderns, waartegenover ik als „pest der maatschappij" 
sta. Ge zult nu mijne tegenstelling tusschen uw „evangelie" in onzen strijd  tegenover 't 
nuchtere van  't bediende zijn, zooals hier namelijk volkomen billijken, geloof ik. Dank 
intusschen voor uw welgemeende woorden, ze zullen mij altoos een aangename herin-
nering zijn en aansporing tot volhouden! En dan nog, gij „'n slecht  menschl" Wel moe- 
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ten die „coprolithen" en de hunnen een groot belang hebben bij uwe vernietiging of 
veronwaardiging, wel moet de haat uwer vijanden groot zijn. Hoe laag b.v. doet zich 
van Vloten weer  kennen, — 't is z'n eerste vuile zet niet — met z'n „vertoonziek" en 
z'n „gesar" en hoe prettig zet Versluys hem op z'n plaats! Die groote botanische taal-
man doet zich zoo „eigenaardig" kennen door z'n bedanken als medewerker van 't 
schoolblad, niet waar? 
Nog iets over mijzelf, ook in betrekking tot mijn laat antwoord. Zondag den 6n ontving 
ik uw brief in den Haag van Vitus, wien en Gonne ik een bezoek bracht, om Vitus op 
z'n terugreis naar Zaandam te lokken. Spoedig genoeg was die dag in „gepaste vroo-
lijkheid" doorgebracht en 8 dagen later was Vitus hier om ons allen (ja allen, want ik 
woon hier met vrouw, kind & zuster, 't gevolg van een... nu ja, ge begrijpt het reeds... 
domme streek noem het maar, of te vroeg (volgens men) voldane geslachtsdrift) te 
doen gevoelen, hoe prettig het is, weer een ouder vriend bij zich te hebben. Wij waren 
t in den Haag nog niet eens geworden, hoe wij nu eigenlijk met Doedes zouden, dien 

ten gevolge afstel van antwoord aan u, hier werd het nu in zooverre definitief vastge-
steld, dat ik zoo spoedig mogelijk beginnen zou; Vitus zou bij thuiskomst in geval van 
tijd 'n begin maken; wij kunnen later nog zien, wie van beiden, indien niet beide, de 
vader zal zijn. Den dagen na z'n vertrek ontbrak mij den tijd, gisteren Zondag, m'n 
„uitdag",  verraste ons de 2n peetvader van onze kleine Anna, vrind D. Rijselada van 
Almelo, zoodat nu Maandag avond er wel af moest genomen worden, anders waarach-
tig zou 'k u kunnen boos maken, met zoo lang te laten wachten. 
Van tijd tot tijd hoop ik u nog eens te schrijven, ja 'k durf zelfs dromen u eens in 
levenden lijve te zien en te spreken; (hoe weet ik niet) uw portret was reeds sinds lang 
in ons bezit als geschenk van vriend S. Postma te Leeuwarden, den broeder van 't 
jonge echtpaar, waarvan Vitus schrijft. 't Spijt me, dat de gesteldheid uwer ogen niet 
altijd toelaat te schrijven, wanneer ge soms lust gevoelt en 'k hoop, dat de wiesba-
densche lucht, anders immers zoo goed, als ze 't kan namelijk ook dit spoedig ten 
beste verandert, opdat ge nog vaak schrijven moogt in een vrij uurtje aarr uwe 

Zaandam, 21 Dec. '74 

III 

Op maandagavond 15 februari 1875 bracht P. v. Asperen aan Multatuli in de 

Westerstraat 16 te Rotterdam tenslotte het lang verbeide bezoek. In een brief 

aan Bruinsma geeft Van Asperen van deze visite het verslag. 

Zaandam, 19 Februari '75 
Waarde Vitusl 
'k Geloof niet, dat ik nog te antwoorden heb op vorige brieven en zal dan maar dade-
lijk ter zake komen, met het belangrijke uit den laatsten tijd: Op 'n herhaald en dringend 
schrijven ontving ik verleden Zaterdag de brochures van Otto terug, namelijk die van 
BUchner en Doedes en tevens een „verrukkenden" brief, die de aanleiding was van 
m'n bezoek aan Almelo, waar besloten werd, dat ik zoo spoedig mogelijk Zaandam zou 
verlaten en onder Otto's vleugelen gaan werken. An en lel hebben hiermee veel op, 
ook mijzelf lijkt het prettig toe. Waarschijnlijk zal er later voor mij plaats zijn bij 'n 
apotheker aldaar, om nog iets te verdienen; in 't eerst zal ik echter nog niets anders 
kunnen doen, dan werken in 't Laborat. en studeeren. Nu, dit lijkt me thans dan ook 
prettiger toe bij O.J.R. dan hier te Zaandam. Eene zaak is er die verschillen zal bij 
Almelo en Zaand. Terwijl ik hier namelijk nog al eens bezig was met publiekschrijverij 
(sit venia verbo), zal dit te A. niet meer 't geval zijn. 0. schreef mij: „'k stel als voor-
name verplichting, dat je studie als hoofdzaak zult beschouwen en zorgen, dat geen 

„langeren tijd, dan de wettelijk gevorderde verloopen zal voor je 't apothekersdiploma 
„in de zak hebt. Vooreerst stuur 'k je hierbij de brochures; wil je iets tegen schrijven, 

P. v. Asperen. 
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,doe het dan gauw, want zoodra je hier je tijd gaat verbruiken, aan dergelijke, zij 
0_.het 

',dan op zich zelf nog zoo belangrijke onderwerpen, bemoei ik me met je verdere  
, ding hoegenaamd niet. Ben je eens gekomen op 't standpunt dat je hoopt te bereiken1?lei- 

K, 
"dan kan je al de je ten dienste staande krachten aan de goede zaak besteden. 

.
niet. 

"Beschouw 't voorafgaande vooral niet als 'n beschuldiging hoorl le weet genoeg 

"ik er in gewone omstandigheden niet op tegen heb, dergelijke philosophische st' .aat 

nea
rier- 

"werpen te behandelen, - - - - maar wanneer je eens hier op mijn aanraden 
toe 

"getrokken bent en daarmee buiten staat behoorlijk geld te verdienen, dan rust 
op 

 
„getrokken 

verplichting, die tijd zoo kort mogelijk te doen zijn. Nogmaals herhaal ik, kom, rekenmii 
op mij, maar laat mij op jou kunnen rekenen."  

" Aan deze verplichting nu heb ik mij voorgenomen geheel te voldoen, hoeveel spijt ik 
ook gevoelde, zoo maar in eens alles te zullen moeten staken, wat naar publieksoh,... 
verij geleek. Maar nog iets deed mij hierin vaster en meer onwrikbaar van plan Worden. 

't 't  Was mijn bezoek bij- en afscheid van Multatuli. Hoe meer ik op den teru

in

g 

meer ik 't Almelo, waar 'k een paar prettige dagen gesleten had, Utrecht naderde, hoe 
plan kreeg even naar Rotterdam over te wippen. 'k Moest 6f in Amsterdam overblijven 

 
of kon alleen met het spoor over Haarlem naar huis; de kosten zouden dan alleen  	n 

ver- 
meerderd worden met de reiskosten Utrecht-Rotterdam. Enfin, 'k waagde het. 
was m'n eerste gang naar een der heeren: Legras, Haspels of van Zuylen. Een Er

) 
 • 

steller" bracht mij bij Haspels, die me zeer vriendelijk ontving en mij terstond 't ',e- 
adres

. 
 van Multatuli gaf. (bij den heer Engelmann Weenerstraat, te informeeren desnoods  

't café Boneski Weenerplein.) Mijn gids wist Engelm. niet wonen, wel Boneski 
waarheenin 

daarna 
ik ging. 1/25 groot kwam ik van 't spoor, 1/4  voor 6 was ik bij Boneski. Spoedig  
belde ik bij Engelmann aan, maar M. was niet thuis, misschien even naar de Kleine

other-

Komedie. Ik daarheen, zonder succes. 1/4  voor 7 belde ik weer aan bij Engelmann m  
was nog niet thuis. 'k Had toen bij 'n lantaarnpaal op een blaadje uit mijn zakboekje  . 
't volgende geschreven: My deert I passed Utrecht, knew you to be here. Therefore 1 
went to Rotterdam, but didnot find you at home. 1'11 call on you this night at g, 
wise to morrow at 10. Yours P. v. Asperen. 'k Liet dat achter en ging de stad op  

n boven

dwaalde wat langs Hoogstraat, etc. Ten laatste van den weg niets meer afwetende  nami 

„ 

'k weer een gids, die me voor 35 ct. bracht op 't Weenerplein na een aardig m 
't Was echter reeds bijna 1/210. Mult. was thuis en 'k werd verzocht binnen e arsoll'e 
te komen. Terwijl 'k m'n stok in de paraplustander zet, gaat de deur open en ik wordt 
met de woorden: „kom van Asperen, ja beste jongen, jij daar" zeer hartelijk naar bin-
nen geloodst. M'n jas was uit va& 'k 't wist en op 'n kanapee gelegd, terwijl ik zelf op 
'n stoel kwam. 

De indruk, die de persoon op mij maakte, was scherp tegengesteld aan 't geen ik ver-
wacht had. Zijn portret gelijkt niets meer. De ogen zijn niet levendig, terwijl de wangen 
stroo-geel en gerimpeld zijn en nog al magerheid aan 't hoofd geven. De snor is bor-
stelig en kort, (als 't middenstuk bij v. d. Burg vroeger), de houding eenigszins gebo-
gen, grootte gelijk ik, en wat daarbij komt en wat me in 't eerst bedonderde, ja den 
wijzen, wiskunstigen Mult. voor krankzinnig deed denken, een zenuwachtige bewege-
lijkheid, waarbij Schliebner niets was, (al was-i-druk), die mij overwhelmed. 
Nooit had ik me zoo iets kunnen voorstellen. Z'n woorden vergezeld van vele bewe-
gingen van gelaat en handen, en even vlug uitgesproken, gerabbeld bijna, dit alles 
verbaasde me.  Onder dien invloed was m'n eerste vraag, geloof ik, „hoe gaat het met 
je". Letterlijk namelijk. Van zijn antwoord onthield ik slechts: „m'n rug klopt als een 
pendule,  ja als een pendule". „'k Heb veel werk en heb dan ook eenige, ja drie 
jongelui afgezegd." Dit zeide-i onder zitten en staan, elkaar afwisselend gepaard met 
handbewegingen naar de rug en 't opnemen van een pen. 'k Weet waarachtig niet meer 
hoe 't kwam, maar op eens kreeg ik 'n „complimentje"  over m'n cigaar, die rookend 
op de tafel lag, daar ik rookend aan z'n huis gekomen was en hem bij 't zitten gaan, 
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op de tafel gelegd had. Onder een vloed woorden, dat dit niet zoo hoorde, zoo te 
komen „bij mij, Multatuli", die „veel gezien en doorleefd had en andere personages 
gezien en ontvangen had", was hij opgestaan en had uit 'n hoek van de kamer een 
kistje cigaren gehaald, waaruit hij mij een aanbood, met daaropvolgend vlammetje. 
Door 't praten ging die cigaar spoedig uit, tengevolge waarvan zij grootendeels be-
waard gebleven is tot op den huidigen oogenblik. 

„Est modus in rebus" vervolgde hij toen naar aanleiding van dat cigaar-standje. „Wel-
zeker", antwoordde ik, maar m'n doel was niet u te hinderen, 'k heb er niet aan ge-
dacht. „Ja maar m'n stemming, m'n tijd" enz. ging hij nu weer doorslaan, en ook „zoo'n 
briefje", „est modus in rebus van Asperen, ik ben zeer liberaal, zeer liberaal". In Gro-
ningen was ik en zag daar een clubje jongelui, „die de verdienste hadden niet aan God 
te gelooven", en overigens „godverdomme zeiden" en vloekten, nevens een troepje 
„stijve aristocraten", maar deze bevielen mij beter, est modus in rebus. Nu ja, ant-
woordde ik, maar mag ik eens iets zeggen. Hij ging zitten en 'k zei met wat meer 
woorden, wat op 't briefke stond, dat ik hem schreef. Dat ik van Almelo kwam, en hem 
eens hoopte te bezoeken, ook naar aanleiding van z'n laatste hartelijke brief aan mij. 
Ja, die had hij dan ook nog niet beantwoord, viel hij mij in de rede, want geen tijd 
daartoe gehad. Wat ik hierop zei, herinner ik me niet meer, maar 'k hoorde hem toen 
weer vrij wat zeggen, dat ik niet begreep. 'k Weet wel er kwam ook in van Jezus en 
de rijke jongelui en 't geheel kwam neer op modus in rebus en afstand tusschen hem 
en mij. Hierop interpelleerde ik hem dat wij elkaar niet begrepen. Dat ik zemb en niet 
anders sprak, was uit gewoonte en omgang met m'n vrienden. Dat wij elkaar niet be-
grepen, werd ik genoodzaakt te vertalen in: ik veronderstelde, dat gij mij niet begrepen 
had. 

Ik vertelde toen hoe wij in L. het opvatten vrienden te zijn en als „jongens" met elkaar 
om te gaan, of liever zou dit doen, want ik was pas eenige woorden op weg of-i viel 
mij in de rede. Maar ik ben geen jongen, van Asperen. Dit zeide ik, dat ik ook vol-
strekt niet zo beschouwde. Hoe oud ben je, vroeg hij daarop. 23 was 't antwoord. Nu 

werk dan ook nog eens 30 jaar onder zoveel zwoegen. 

 

Ik zeide, dat ik ook bezig was, zooveel mogelijk vooruit te komen en met al mijn ver-
stand. Dit argument kon hij niets tegen in brengen, hij zweeg dan ook even, maar begon 
weer, neen, neen v. Asperen, 't verstand doet het niet alleen, als 't hart niet goed is. 
Dit ontlokte mij een lach, nu ja 't hart, zei-ik, ik meende in toestemmenden, maar hij 
vatte het op in tegenstellenden zin. 
M'n lach gold niet hem natuurlijk, maar de zonderlinge woorden, die 'k nooit zou den-
ken zoo kalm met overtuiging van hem te hooren. Ik combineerde ze met K. (die in 
zoo'n onberispelijken en begrijpelijken stijl mijn „valken" uitkleedt.) Hoe 't zij, hij  ging 

weer opstaan, liep naar de deur, opende die, zuchtte en zei neen, neen van Asperen, 
dat gaat niet, dat past niet, wij begrijpen elkaar niet, mij duidelijk te kennen gevende, 
donder op. 'k Ging dan opstaan en trachtte hem nog explicatie te doen van m'n mee-
ning en schrijven daaromtrent in den Sneeker, maar hij praatte al door, waarvan ik nog 
onthield: Werk eerst nog 30 jaar en kom dan weer eens bij me, maar neen dan ben ik 
al dood, enfin da's minder, en trok mijn jas aan. 'k Bood hem de hand aan, met de 
woorden: nou 't spijt me, waarop van hem een driftige interpellatie volgde met afwij_ 
zend gebaar met de woorden: neen neen, dat gaat niet. 'k Ging heen, hij sloot de deur, 
toen hij mij bij de trap zag, maar 'k opende de deur nog even in de mening, dat 'k mijn  
stok op z'n kamer had staan, zeggende: m'n stok en rondziende. 0 neen, riep ik ook 
even vlug, hij staat daar. Ook nog een stok, hoorde ik mij naklinken als laatste woor-
den van den man, dien ik uit zuivere eerbied en vriendschap een bezoek bracht - en 
waarvan ik zoo wegkwam na 20 minuten pratens. 0 ja, ik herinner me nog, hoe ik bij 
mijn verhaal van hierboven aan de bladzij sprak van wat men in 't Duitsch ungezogen, 
onopgevoed noemde. Ik merkte hiertegen op, dat ik niet voor m'n opvoeding aanspra_ 
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kelijk kon gesteld worden en dat ik trachtte te doen wat goed was. 
Droevig verliet ik het huis met de hoofdgedachte: hebt ge dan toch gelijk van Vloten. 
't Was nagenoeg 10 uur en 'k liep naar de Rijnstation in de verwachting Rotterdam 
nog te kunnen verlaten. 

Morgenavond verder. 

Dit was mis. 'k Had nog geen logement gezocht en bedacht in m'n stemming troost te 
moeten zoeken bij Vosmaer. Op arendsvleugelen snelde ik terug van 't Rijnstation naar 
't Weenerplein, in welks nabijheid de weg naar 't station van de Hollandsche Spoor lag. 
1/4  voor 12 stapte ik af in den Haag en liep haastig naar de Groenmarkt, waar jij lo-
geerdet in 't eerst. Daar sliep ik en ontbeet ik, toog toen op weg naar Gonne. Die was 
nog niet bij de hand, 'k zeide dat ik met 1/2  uur eens terugzou komen. Toen kwam ik bij 
haar en vernam dat Vosmaer alle dagen naar Rotterdam ging ter bijwoning der repetities 
van Vorstenschool. 'k Vertelde haar toen mijn droevig succes van 't bezoek des vod-
gen avonds. Gonne speet het en had het niet gedacht. Mogelijk kwam 't haar voor, 
toen ik, alles umstándig vertelde, daar Vosmaer haar veel van 't karakter en gewoon 
leven van Mult. verteld had. Ook was-i te Rotterdam weinig in z'n schik, en kon z'n 
rustige stemming hem spoedig ontnomen worden door de minste fout, die anderen be-
gingen in z'n bijzijn, ten zijnen opzichte namelijk. Ik kan hieromtrent niet veel zeggen, 
omdat ik het niet weer vertellen mag; na Gonne gehoord te hebben komt het gebeurde 
mij eenigszins begrijpelijker voor, hoewel het niet belet, dat ik het allerdings vreemd 
blijf vinden, en van zoo'n wijs mensch een andere behandeling meende te moeten kun-
nen verwachten. Alvorens van Vloten gelijk te geven, waar hij de beschrijving van Ha-
velaar aanhaalt, uit de Max H. zou 'k M. nog wel eens willen spreken of 't vernemen 
van iemand, die als ik zonder verder met hem bevriend te zijn dan als wij waren, bij 
hem kwam. De cigaarhistorie noem ik kleingeestig, conventioneel. Chacun a les défauts 
de ses qualités zeit Bisschop ons vaak, 't geldt hier misschien ook, al heeft het iets 
phraseachtigs. Est modus in rebus, zeer zeker, de modus van mij is ganz nicht der des 
Multatuli. 'k Wensch hem nu, onderstellende dat hij dien avond normaal was, wat min-
der zenuwachtigheid toe, want onbegrijpelijk blijft het mij, op die wijs in zoo'n toestand, 
zoo rustig te denken, als dat gewoonlijk bij ons, in onze omgeving plaats had en waar-
van Mult. toch alle blijken geeft in zijn geschriften. 
Zoo'n opgewonden mensch als hij zag ik nog nooit, zelfs niet te Meerenberg, waar ik 
laatst 2 maal geweest ben, de laatste keer eenige uren zelfs. 

IV 

Multatuli zelf zat op die avond juist een brief aan Vosmaer te schrijven. Voor 

het bezoek van Van Asperen legde hij de pen neer. Maar een uur later her-

vatte hij zijn correspondentie met de zin: 
„Interruptie. Den atheist v. A. de deur gewezen. De kerel gedroeg zich als 'n kaai- 
loper." 

En even verder: 

„Ja, m'n atheist die zich aanstelde als 'n vlegel heb ik weggejaagd, en nooit was m'n 
conscientie geruster dan dáárover. Ik had niet kunnen verzinnen dat zoon lompheid 
bestaan kon! Juist had ik twee jongelui van Delft 'n uur bij me gehad, die me prettig 
stemden door hun lieven fatsoenlijk-hartelijken toon. Zij mogen getuigen of ik fideel 
was! Maar zóó'n kerel! 't was erg! Ik wou dat er 'n derde bij was geweest om 't te 
vertellen! Ik ben blij dat ik doorgebeten heb, ja puur tevreden met mezelf, wat me niet 
zoo dikwijls gebeurt qu'un vain peuple pense!" 

Maar vooral aan Bruinsma wilde hij verslag doen van de gebeurtenis. De 

volgende avond schreef hij: 

„Gister avend ontving ik 't bezoek van den heer v. A. Ik moet erkennen dat ik verbaasd 
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en bedroefd was over den staat van ... verwildering — ik kan geen ander woord vin-
den, dat m'n bedoeling uitdrukt — waarin hij me bleek te verkeren! 
Moet dat ontwikkeling heeten? Beschaving? Dan houd ik 't met de einontwikkelden! De 
jonge man veroorloofde zich, 'n toon aanteslaan, dien ik niet zou geduld hebben, toen 
ikzelf — zéér lang geleden! — nog 'n onbeduidend jong mensch was. 
Zulke manieren behagen me niet! Ze kwetsen m'n smaak, m'n begrippen over opvoe-
ding (van individu en menschdom beide), m'n schoonheidsgevoel (dat één is met zede-
lijkheid), m'n waardigheid, en vooral: de waardigheid der denkbeelden die ik verkondig, 
waarvoor ik gewerkt en geleden heb. Ik verkies niet, aan andersdenkenden 't voor-
wendsel te leveren tot de beschuldiging dat vrijzinnigheid den mensch tot 'n vlegel 
maakt. Juist andersom! Ik geloof dat ontwikkeling leiden moet tot veredeling. Wie dit 
niet inziet, heeft mij niet, of slecht gelezen. Waar ter wereld heb ik iets gedaan, gezegd 
of geschreven dat iemand het recht geven zou, mij aantespreken alsof-i met me achter 
den ploeg had geloopen, of ... daar vóór? Ja, daar vóór, want zoo'n gedrag, brute als 
't is, kan bij trekossen te-pas komen. Bij beschaafde wezens, niet! 
Kort voor dat ... vreemde bezoek, ontving ik 'n paar studenten uit Delft. Zij kunnen 
getuigen of ik vormelijk, lastig of kwalijknemend ben. Reeds in den Havelaar immers, 
gaf ik blijk van makkelijkheid op dat stuk, door den kontroleur — 'n man van zekeren 
rang toch, die reeds veel gepresteerd had, en zeker 'n twaalftal jaren ouder was dan 
de heer v. A! — te ontslaan van zekere vormen, voor zoo ver die lastig waren. Ik 
hecht niet aan stijve gedwongenheid, maar wil daarom niet geacht worden plompe on-
beschaafdheid in de hand te werken. 
De heer v. A. mompelde iets over „friesch" of „friesche manieren". Ik heb Friezen ge-
kend, die zich behoorlijk wisten te gedragen. Doch al ware dit zoo niet, ik regel me 
evenmin naar friesche zeden, als naar die van Lapland. Ik geef van mijn kant en vorder 
terug: quod decet! Indien 't niet-gelooven aan 't Godsspook van dezen menschenplicht 
dispenseerde, zouden we verkeerd doen dat spook te verjagen." 

Bruinsma wilde het daarbij echter niet laten. En hij nam het op voor zijn jonge 
vriend Van Asperen. 

Leeuwarden, 5 Maart 75.—
Waarde Multatuli. 
Alweer ben ik in Woutertje's stemming, toen hij hoorde, dat „die Byron" hem vóór 
geweest was, en — 't doet me plezier. Met innig genot vernemen we hier allen de 
hulde, die U van verschillende zijden na Vorstenschool's opvoering gebracht werd; zoo 
ooit hulde verdiend is, is 't deze; jammer dat ze zich, voor zoover we er hiervan ver-
nemen, slechts door haar meerder recht van bestaan van andere onderscheidt en dat 
ze iets betreft, wat ge zelf zegt, dat „gegeven wordt bij-gebrek aan beter" (Noot op 
957). 
Ik vrees, dat er hierdoor onder de „huldebrengers" wel eens „mooivlinders" kunnen 
schuilen. Liever zag ik ... maar neen laat ik nu niet denken over 't geen niet is; iets 
is er, en daarover verheug ik mij oprecht; en als ik 't niet minder overbodig oordeelde, 
had ik u reeds vroeger verzekerd, dat de waardering, die u door Rotterdam en Utrecht 
getoond wordt, moeilijk meer waarde kan bezitten, dan die, welke u hier ten deel valt 
en reeds geluk-gewenscht, toen de opvoering van uw kunstwerk nog maar aanstaande 
was. 't Besef, dat ge van mij toch niet anders zoudt verwachten, dan dat ik hartelijk 
deel nam in al wat u wedervoer, vooral wanneer ge eenig resultaat van uw streven 
ondervondt en dus van 't doellooze van m'n schrijven, deed me steeds de reeds opge-
vatte pen weer neerleggen. 
Maar nu heb ik een doel; ik moet uw brief van 16 Febr. j.l. beantwoorden. Ik behoef 
nauwelijks te zeggen, dat de vreugde, toen ik aan 't adres uw hand erkende, geheel 
verdween, ja onder nul daalde, toen ik nog maar weiniger regels gelezen had. Ik kreeg 
spoedig bericht van v. Asperen ook, uitvoerig en klaar, zonder eenige bemanteling 
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schreef hij mij z'n wedervaren bij u. Ik kan niet volstaan met de verklaring, dat het ge-
beurde me innig spijt, en dat ik, ware 't in mijn macht geweest, veel zou hebben willen 
doen, om u zoo'n onaangename ontmoeting te besparen. Ik moet er u meer van zeggen, 
omdat gij in mijn oog — ja ik kan die Bogowonto niet onovergestoken laten — omdat 
gij in mijn oog de zaak ... verkeerd beoordeelt. Daar, het is eruit; ik had niet gedacht, 
dat er zóó spoedig — te spoedig — iets zou komen, waarbij ik u aan uw woorden in 
uw brief van 29 Nov. j.l. zou kunnen herinneren: „men behoeft maar eens te zijn in één 
zaak: gemoedelijk streven naar waarheid, of de resultaten gelijk zijn, doet er niet toe." 
Maar nu er zoo iets is, mag ik 't niet negeeren of — erger — uit instemming met het 
grootste deel uwer handelingen en denkbeelden mij ook hier instemmend voordoen. 
Ik begin te zeggen: dat ik geheel anders zou gehandeld hebben, dan van A. gedaan 
heeft. Neen, neen, dit is niet: v. A. heeft slecht gehandeld. Ik weet niet altijd, „wat 
goed is." Als ik kans had, u te bezoeken, u te zien, te spreken, zou ik ... ja 't is nog 
niet eens zeker of ik van de kans zou profiteren, zou 'k er zeer tegen „op zien" en 
honderd maal me zelf afvragen of ik 't wel zou doen, niettegenstaande 'k zou weten, 
dat het een ontzaglijk genot voor me zou zijn; maar gesteld — en dit is zeer waar-
schijnlijk — dat ik die ... schroom overwon, dan weet ik zeker, dat de schelknop, mis-
schien niet aangevat, dan nadat ik er reeds een paar keer voorbij was geloopen, in 
mijn hand zou trillen, dat uw stem me zou doen ontstellen, dat ik in uw kamer komende 
van alles, wat ik me voorgenomen had te zeggen me bijna niets meer zou herinneren 
en dat ik eerst na eenige oogenblikken, aan de groote zaak gewend zou zijn en kalm 
en bedaard met u zou kunnen spreken. Kinderachtig? zeker, maar ... Daarbij zou ik, 
schoon ik anders aan die dingen niet hecht, wat ge weet, als ge mijn artikel in de 
Sneeker „fatsoen en stand" gelezen hebt — stok en cigaar thuis laten, handschoenen 
aantrekken, en vooral met u spreken, als, als ... nu ja, als een kind tot zijn onderwij-
zer, enz. enz. Ik zou zoo handelen, zonder te weten „wat goed was", bij intuitie, ja 
zelfs zou ik later erkennen, dingen gedaan te hebben, die ik wist, dat niet goed waren. 
Ik zou op mezelf brommen, dat ik dit of dat gedaan had, wat ik, kalm denkend,. 
kleingeestig zou hebben gevonden (b.v. als ik na eerst gewandeld te hebben, zonder 
behoefte aan handschoenen te voelen, die voor uw deur nog had aangetrokken.) Nu 
heeft v. A. anders gehandeld. 't Spijt me, had hij bij intuitie, dus zonder verdienste, als 
ik gedaan, gij hadt me waarschijnlijk zoo'n brief niet behoeven te schrijven. 

Maar nu 't anders is, is nu uw oordeel niet te hard? Zeker, ik begrijp moeilijk, hoe 
hoe iemand — een geestverwant — zoo'n toon tegen u kan aanslaan. Maar nu, al of 
niet begrepen, 't feit bestaat, is 't nu niet te hard van u te zeggen: „ik verkies niet aan 
andersdenkenden 't voorwendsel te leveren tot de beschuldiging, dat vrijzinnigheid den 
mensch tot een vlegel maakt"? 
Zou iemand eenigen grond hebben tot zoo'n voorwendsel? Zou één dwaas genoeg 
kunnen zijn, v. A's manieren op rekening van z'n vrijzinnigheid te stellen? Komt het 
verschil tusschen hem en anderen wel op iets anders neer, dan op keuze van woorden 
en wijze van zich bewegen, en raken ze den mensch zelf? Hij sprak u niet toe als een 
kind zijn meester, maar uit zijn stukken, — die ge hem zelf schreef met zoveel genoe-
gen te hebben gelezen — en uit 't geen ik u van hem schreef, kunt ge weten, dat hij 
zich als uw leerling beschouwde, uw leerling was en dit erkende, is dat niet meer 
waard dan zijn „vreemd" gedrag? Want nog eens, dat gedrag betreft uiterlijkheden. 
Beter dat die met het innerlijke in overeenstemming zijn, maar men heeft de eersten 
niet zoo goed in z'n macht als 't laatste; men kan van een „goed gelovige" door on-
derzoek, werken, denken een verstandig mensch worden en toch de van jongs af aan 
gevolgde wijze van spreken, bezoeken afleggen, enz. behouden. Zeker, als men inziet, 
dat die wijze verkeerd is, moet men ook die zien af te leggen, maar ... in vergelijking 
van 't vele, dat er te doen is, is dan 't sop de kool wel waard? en mag iemand die 
„ongewoone" handelwijs als iets wezenlijks verkeerds beschouwen, wat den mensch 
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zelf lager stelt? De wijze, waarop gij over van A. oordeelt — ge merkt, dat ik moed 
heb de Bogowonto geheel over te steken — maakt het me waarschijnlijk, dat hij u, 
wanneer hij zich gebukt had onder een vormenjuk, (voor hem zou het een juk geweest 
zijn) beter zou bevallen en vooral: dat andere bezoekers kans hebben een betere ont-
vangst te vinden, ook al is 't bukken onder dat juk d' eenige moeite, die zij zich ooit 
ter wille van uwe denkbeelden hebben getroost. Ik verval niet in de „groote fout" van 
20, maar zou toch op 't eind van dat idee willen lezen: Dan (n.l. als juist die overge-

voeligheid voor 't kleine een bewijs van kracht is tot het groote) zal echter meestal 

blijken, dat dat kleine niet klein is en slechts „ons klein toeschijnt". Hier meen ik een 

overgevoeligheid te bespeuren, voor iets wat naar iedere eenigszins gangbare maat-
staf, werkelijk klein is. — Ik zal ophouden — 't bevalt me niet aan die overzij — want 
ik wil niet m'n hele brief met die ongelukkige v. A's zaak vullen. Ik meende U er iets 
van te moeten zeggen, om U 't zeker nooit door mij voorziene feit verklaarbaar te 
maken, dat gij door mijn bemiddeling tot uw „groot verdriet" met iemand in aanraking 
kont komen en ... omdat ge mij „(desverkiezende) tot naricht" van de ontmoeting hebt 
kennis gegeven. — Nog dit: hoe wanneer u iemand bezocht had, die nog veel minder 
dan van A. „opvoeding" genoten had, een werkman b.v. die uw werken had gelezen 
en in z'n omgeving zooveel hij kon ervoor gedaan? Er zouden kunnen zijn, die gij u 
niet behoefdet te schamen uw hand te geven, zoudt ge ze terughouden, omdat de zijne 
ongewasschen was? En ja, nog iets, dat ermee in verband staat. Gij schrijft — en be-
halve wat den vorm betreft, deed me dit groot genoegen — dat gij de eer zult hebben 
Juffer Schaepm. vergunning te vragen, haar uwe opwachting te maken. Tot zoo'n uit-
drukking had ik u niet in staat geacht, dat is een vormelijkheid, die op onwaarheid uit-
loo;)t. Gij kunt weten, dat gij haar ontzaglijk groot genoegen zult doen door een bezoek 
(om iemand, dat te doen heeft men geen vergunning noodig), dat als er van „eer" 
sprake is, die aan hare zijde is, en ... opwachting maken doet me denken aan een 
keurig ingerichte anti-chambre ... die ze niet heeft en niet mist ook goddank. Ik ge-
loof, dat het waarlijk wel tot vrijzinnigheid behoort, met al 't andere deze talrijke on-
ware vormen, die vele menschen tot voortdurende komediespelers maken, te bestrij-
den. — Maar nu weg daarmee en wat anders. 

Multatuli kwam er nog éénmaal op terug, zonder zijn standpunt prijs te geven, 

in een brief van 17 Februari 1876 aan Bruinsma: 

„Het doet me leed dat de malle ontmoeting met den heer v. A. een spaak in de wielen 
onzer relatie gestoken heeft. Maar ik mocht niet anders handelen! De wijze waarop ik 
ook door 't schrijvend Nederland nu-en-dan, ja vaak, behandeld wordt, dwingt mij, 'n 
zeker quant à moi te bewaren. De wereld staat niet hoog genoeg om vormen te kun-
nen missen. Bovendien, de mogelijkheid bestaat dat slechte vormen ten-laatste (of niet 
eens „ten laatste") den inhoud bederven. En, brengt niet 'n zeer geoorloofd eigenbe-
lang mee, dat we aan godgeloovers 't voorwendsel ontnemen, ons gelijk te stellen met 
lieden die in hun opvatting (terecht soms!) voor grof doorgaan?" 

P. Spigt 



Lorenzo de omstredene 

Toen wij in 1966 in Florence waren, zagen wij voor de eerste maal kans het 
palazzo Medici-Riccardi binnen te gaan; en toen wij Florence verlieten hadden 
wij twee afbeeldingen van Cosimo de Medici, een van Piero de Medici en 
acht van Lorenzo de Medici bij ons. Het onderwerp liet ons, sinds de karakte-
ristieke koppen der oudere Medici ons hadden getroffen, niet meer los en 
thuisgekomen trachtten wij zo vlug mogelijk ons bedroefd beetje kennis 
omtrent het einde van Florence's vijftiende eeuw aan te vullen. En daarmee 
begonnen ook de moeilijkheden. 
Dat ik door deze keuze geconfronteerd werd met middeleeuwen en renaissan-
ce in velerlei aspecten, met italiaanse letteren, met christelijke en antieke filo-
sofie, was tot daaraan toe en was te voorzien geweest. Wat onverwacht 
kwam was de overstelpende hoeveelheid tegenstrijdige mededelingen en 
meningen die mij tegemoet vloeide vanuit het quattrocento tot op onze tijd. Ik 
was nog geen maand bezig of ik verlangde al innig de archieven van Florence 
met deskundigen en al tot mijn beschikking te hebben. Inplaats daarvan vond 
ik als een kleine ironische troost in die dagen een versregel van Lorenzo zelf: 

,,Wie maar goed zoekt, vindt zeer verscheiden dingen" 
(Chi cerca assai, diverse cose trova) 

en daar mocht ik het voorlopig mee doen. 
Menig historicus heeft er al op gewezen hoe subjectief onze waarde-oordelen 
in geschiedenis zijn, temeer daar wij alleen de neerslag der feiten in ge-
schriften of andere overlevering bezitten. Hoe vaak blijken daarbij dagboeken 
en kronieken eenzijdig of onnauwkeurig; hoe blijken óók de zeldzaam heldere 
en in hun tijd onovertroffen Florentijnse geschiedschrijvers Macchiavelli en 
Guicciardini onbetrouwbaar in hun gegevens. Daarom keren wij altijd weer te-
rug tot brieven en officiële stukken, voor zover we kunnen. Inzake de Medici 
staan wij trouwens voor de niet ongewone complicatie van een felle politieke 
tegenstelling tussen hun biografen. De zware partijstrijd, die omstreeks 1500 
Florence verscheurde en zijn emoties terugprojecteerde, heeft zich nooit ge-
heel neergelegd. Kenmerkend in dit verband is anno 1860 een uitspraak van 
Burckhardt: „Een buitenlander mengt zich niet in de Florentijnse afrekening 
van schuld en noodlot". En dit woord gold Lorenzo il Magnifico, een der op-
vallendste voorbeelden van elkaar tegensprekende meningen door de eeuwen 
heen. Hier heeft een veelzijdig geladen persoonlijkheid op de fantasie ge-
werkt, zodanig dat hij tyranniek, losbandig, wreed, verkwistend en hebzuchtig is 
genoemd — „egoïste doeleinden verbergend onder een mom van weldaden" 
— maar evenzo wijs, verdraagzaam, edelmoedig, rechtvaardig en hulpvaardig, 
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en zijn regering een gezegend tijdperk waar men met heimwee aan terug-
dacht. Het optreden van Savonarola heeft met zijn legendevorming onbe-
rekenbaar bijgedragen tot het kleuren en verscherpen der tegenstellingen. Wij 
kunnen niet weten — en toch kunnen wij ook het palazzo Medici niet binnen-
gaan zonder te willen weten. En zo speuren wij verder, worstelend met ons 
onderwerp zoals Jan Romein het noemt, en tegenstrijdige details tegen elkaar 
afwegend op hun waarschijnlijkheidsgraad, in de hardnekkige hoop een syn-
these te zien opdoemen waarin wij — met voorbehoud — durven geloven. 

In 1449 trekt Cosimo de' Medici, zestig jaar oud, hoofd van het rijke bankiers-
kantoor dat zijn vestigingen heeft in heel Italië en Westeuropa, waar koop-
lieden deponeren en vorsten lenen, in het grote huis aan de Via Larga dat hij 
voor zich en zijn familie heeft laten bouwen. Florence is dan een stad van 
misschien 100.000 inwoners, heersend over een staatje van 100 bij 150 kilo-
meter, bloeiend door textielhandel en industrie en door het bankwezen dat de 
gouden florijn tot standaardmunt maakt; daarbij sinds Dante en Giotto be-
roemd om haar kunst en letteren. Tussen de vele grote en kleine Italiaanse 
staatjes een republiek wier staatsvorm berust op haar oude gildeindeling, vol 
zelfbewustheid en onafhankelijkheidszin, waar men tegelijk koopman en we-
reldburger, geleerde en diplomaat kan zijn. En toch noemt reeds Dante 
Florence een zieke, die telkens anders moet gaan liggen om minder pijn te 
voelen. Sedertdien zijn de twisten tussen Welfen en Ghibellijnen vervangen 
door die tussen grote en kleine gilden, tussen gilden en arbeiders, tenslotte 
tussen de voornaamste families onderling die elkaar de tijdelijke heerschappij 
afhandig trachten te maken via een weinig efficiënte snelle wisseling in de 
ambten en een onbeholpen kiesstelsel. Zo is ook Cosimo aan de macht ge-
komen, en wel nadat hij eerst een jaar verbannen is geweest om geen andere 
reden dan zijn grote rijkdom. Maar de concurrerende Albizzi zijn gevallen, en 
sindsdien beheerst hij de gang van zaken te Florence in die mate dat Lode-
wijk XI van Frankrijk hem schrijft: „Van het koningschap ontbreekt u slechts 
de naam." Weinig openbare ambten vervult hij, want zijn Florentijnen kunnen 
jaloers en kwaadsprekend zijn, maar ook vrolijk, verdraagzaam en vol fanta-
sie, altijd reagerend en altijd individualist. Binnenslands steunt Cosimo 
volgens Medici-traditie vooral op de volksklasse, buitenslands zoekt hij een 
zeker evenwicht in Italië te handhaven samen met Milaan en Napels. En 
Florence, het eeuwige twisten moe, geeft zich in grote meerderheid graag aan 
zijn onzichtbare leiding over. Van zijn enorme inkomsten — die de helft der 
staatsinkomsten bedragen — staat Cosimo grote bedragen af voor liefdadig-
heid en gebouwen, zoals het klooster San Marco en de familiekerk San 
Lorenzo, een pronkstuk in renaissancestijl. Want de renaissance, het gretige 
ontdekken van wereld en eigen vermogens staat in volle bloei en een zwerm 
van kunstenaars begeleidt het leven van Cosimo en de zijnen: zijn levenslan-
ge vriend Donatello de beeldhouwer, Filippo Lippi met zijn geschilderde en 
Luca della Robbia met zijn geglazuurde madonna's. En intussen heeft hij zijn 
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verzamelaars en afschrijvers aan het werk: ver vóór de renaissance heeft het 
humanisme zich verbreid, de studie der antieken is in volle gang en sinds het 
concilie van 1439 zijn Griekse geleerden in Florence geziene gasten. In die 
sfeer ontstaat de platonische academie, die een niet te overschatten invloed 
zal hebben op de westeuropese cultuur. 
Cosimo en de zijnen: dat zijn, behalve zijn vrouw, de beide zoons Piero en 
Giovanni met hun echtgenoten en Piero's kinderen, drie dochters en de kleine 
Lorenzo, geboren op 1 januari 1449, die er later nog een broertje bij krijgt. 
Van Cosimo's beide zoons is Piero bij tijden invalide door de erfelijke reuma, 
waar ook Cosimo zelf steeds meer aan gaat lijden; de andere zoon wordt 
daarom als opvolger beschouwd tot hij plotseling sterft. „Een te groot huis 
voor zo'n klein gezin", mompelt de vergrijsde Cosimo; maar zijn kleinzoons 
zijn gezond en bij de pinken, en op zijn sterfbed in 1464 is al zijn hoop op hen 
gevestigd. 
Zij leren alles wat een gegoede en gecultiveerde burgerij aan haar jeugd te 
bieden heeft — antieke talen en exacte vakken, maar ook jagen en worstelen, 
tekenen en musiceren. Vader Piero, die noodgedwongen vaak zijn kamer 
houdt, is een welmenend, voorzichtig en zeer belezen man; en moeder Lucre-
zia uit het bankiersgeslacht Tornabuoni is een bijzonder capabele vrouw; ver-
standig, vroom maar vol brede belangstelling, is zij het die de jonge schilder 
Botticelli in huis haalt, en die zowel contracten afsluit als hymnen schrijft voor 
haar kinderen. In het palazzo komen en gaan de diplomaten en financiers, de 
kunstenaars en geleerden voor de vroegwijze ogen van het ontvankelijke kind 
Lorenzo en zijn broertje Giuliano. 
Lorenzo, levendig, serieus en dol op mooie dingen, is zelf uitgesproken lelijk; 
zijn gestalte is fors, maar hij heeft een gedeukte neus, de geprononceerde 
onderkaak der Medici, een vale kleur, stug donker haar en bijziende ogen —
maar die volgens een Venetiaans gezant spreken vóór hij het zelf doet. Zijn 
stem is schor en kan geen wijs houden, terwijl hij toch zo graag improviseert 
bij zijn lier. Maar zodra hij zich tot iemand richt vergeet men die stem en die 
lelijkheid door de stralende warmte die er van hem uitgaat, en die zonder 
moeite contact legt met de mens tegenover hem. Giuliano heeft dezelfde 
charme, maar is bovendien een zwierige verschijning en de lieveling van het 
Florentijnse publiek. Broederliefde is traditie bij de Medici en de beide broers 
doen alles samen. 
Na zijn goeverneur Becchi vindt Lorenzo zijn leraren onder bekende huma-
nisten, zoals de Griekse aristotelist Agyropoulos, de Dantekenner Landino 
maar bovenal Ficino, de ziel van de platonische school, die hij vereert als een 
vader: „schrijf mij alles wat in u opkomt", vraagt hij, „want u hebt nooit een 
onwaardige gedachte" — die Plato ziet als voorloper van Christus en hem 
vanaf de kansel predikt. Plato's ideeënleer: de wijsheid die tot de deugd 
voert, de zichtbaarheden der aardse werkelijkheid afspiegelingen van een ho-
gere onzichtbare, verbindt men volgens neoplatonische denkwijze met het 
christelijk geloof, met de nadruk op mystiek inplaats van dogma. In deze wijs- 
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begeerte hebben liefde en schoonheid de functie van contacten tussen ster-

veling en eeuwigheid; en het is dit platonisme dat Lorenzo weet te boeien en 

levenslang vast te houden, zozeer dat hij gelooft daarzonder amper een goed 

burger en een goed christen te kunnen zijn. In zijn berijmde Samenspraak 

(„Altercazione") laat hij Ficino verklaren dat het ware geluk buiten de wereld 

ligt — maar „twee vleugels heeft onze ziel, het intellect en het verlangen", en 

daarmee streeft zij naar het Hoogste Goed, „il Sommo Bene". 

Naast de antieken leert Landino hem de grote dichters in de volkstaal Dante 

en Petrarca, Boccaccio en anderen waarderen; voorzichtig probeert hij hun 

sonnetten na te volgen, al is het maar als achtergrond, zegt hij. Hij zoekt zich 

een Beatrice, hij vindt ook anderen, zodat zijn oude goeverneur hem waar-

schuwt voor losbandigheid. 

En intussen legt de praktijk beslag op hem. Ons is een dialoog bekend van 

een samenkomst van platonici, waarin de grote uomo universale Alberti de 

these verdedigt dat het hoogste leven een contemplatief leven is, terwijl de 

jonge Lorenzo stelt dat men desondanks zijn maatschappelijk plichten niet 

mag verwaarlozen — en daarmee is de grote lijn in zijn leven vastgelegd. Het 

zijn onrustige jaren, die van Piero's regering; politieke tegenstanders trachten 

de verzwakte familie Medici ten val te brengen, wat zijn toppunt vindt in een 

samenzwering in 1466, als Piero leven en positie waarschijnlijk te danken 

heeft aan de tact van zijn zeventienjarige zoon. Steeds meer geeft hij werk uit 

handen aan Lorenzo, half in vrees, half in vertrouwen; Lorenzo vertegenwoor-

digt hem in de Raad, hij ontvangt prins Federigo van Napels en dat wordt een 

vriendschap voor het leven, hij brengt bezoeken aan Milaan en Venetië en 

wordt naar de nieuwe paus gestuurd om een contact te leggen en een con-

tract te redden. „Je moet nu een man zijn en geen jongen meer", schrijft hem 

Piero, en: „kom op tijd terug, ik ben zonder jou als zonder handen". Overal 

met ere ontvangen toont Lorenzo zich een bescheiden, maar op zijn tijd wel-

sprekend afgezant; telkens wankelt het staatkundig evenwicht, en hoe moet 

dan zijn waakzaamheid gescherpt zijn door de gebiedende eis zich onder elke 

spanning argeloos te gedragen. 

Lorenzo is twintig jaar als hij trouwt. Terwijl hij zijn sonnetten schrijft, gericht 

aan zijn romantisch ideaal (waarschijnlijk Lucrezia Donati), wordt zijn huwelijk 

gearrangeerd als politiek-economische verbintenis, waarvoor zijn ouders con-

tact hebben gezocht met het adellijke Romeinse huis Orsini. Want droom en 

praktijk dekken elkaar zelden in deze tijd, en wie in Lorenzo een slachtoffer 

van zijn maatschappij ziet bedenke dat hij zelf de huwelijken van zijn kinderen 

niet anders heeft opgevat. Moeder Lucrezia, die de bruid is gaan bezichtigen, 

beschrijft haar wat aarzelend: „een beetje rond gezicht, maar niet onprettig —

in het algemeen veel beter dan het gemiddelde, maar niet te vergelijken met 

onze meisjes". Wat cultuur en houding betreft kan Clarice niet wedijveren 

met de Florentijnsen, al bezit ze wel degelijk het zelfbesef der Orsini. Daar 

Lorenzo met de keuze accoord gaat wordt er een kostbaar aangekleed tour-

nooi gegeven — want de Florentijn is wel geen militair maar hij houdt van 



18 

kijkspelen — en als Clarice een half jaar later arriveert viert men drie dagen 
bruiloft in het palazzo en worden in hal en tuin honderden burgers onthaald 
— maar vergis u niet: de maaltijden bestaan uit drie á vier gangen en zijn niet te 
vergelijken met sommige copieuze banketten in andere streken; wel zijn er ta-
pijten en fonteinen en Lorenzo heeft gezorgd voor spel, muziek en dans. De 
briefjes tussen hem en Clarice gewisseld zijn typerend, kort maar hartelijk 

van toon, en enkele jaren later vinden wij in Lorenzo's luttele gedenkschriften 
tekenen van intense zorg om vrouw en kinderen — tekenen die de meeste 
biografen volledig over het hoofd zien. Huwelijk en sonnetten bestaan van nu 
af naast elkaar voort, zonder merkbaar te interfereren. 
In datzelfde jaar 1469 komt het langverwachte einde van Piero. Twee dagen 
na zijn dood ontvangt de twintigjarige Lorenzo een condoleantiebezoek van 
aanzienlijke burgers, die in een vergadering van enkele honderden besloten 

hebben de beide Medici te steunen als enig middel om een zekere rust en 
continuiteit te garanderen. Een keerpunt in de geschiedenis der republiek. 

„Ofschoon ik nog heel jong was", zegt Lorenzo in zijn aantekeningen, 
„wekten ze mij op de zorg voor stad en staat op mij te nemen. Omdat dit 
voorstel streed met de verlangens van mijn leeftijd en met zorg en moeite ge-
paard ging, stemde ik met tegenzin toe." En wij mogen geloven in die tegen-

zin, niet alleen om wat wij verder van hem weten — meer dan eens zal de 
regering hem drukken als een loden last — maar ook om de ontwapenende 
openhartigheid van wat volgt: „ik deed het om onze vrienden en bezittingen 

te beschermen, want het is niet goed in Florence te leven zonder invloed bij 
de regering." Dat is de les die hij in zijn jeugd heeft geleerd. De Medici zijn 
niet aan de macht gekomen uit gloeiend patriottisme, noch uit gloeiende eer-
zucht, maar uit noodzaak en in een rustig vertrouwen op eigen kunnen. Een-
maal op hun post staan zij voor hun taak en vereenzelvigen zich met de vitale 
belangen van de stad. „Het huis en de staat gaan samen", zo drukt Lorenzo 
zich later uit. 

Lorenzo heeft geen enkele officiële bevoegdheid — geen ambtenaar onder 

zich, geen gewapende macht, geen staatsinkomsten, geen toelage. Hij kan 
morgen aan de dag verbannen worden, tenzij hij zorgt de meerderheid te be-

houden in de gemeenteraad — de „signoria" — en de talrijke andere raden. 
Hij is de leider van zijn aanhang onder alle volksklassen, waar hij dus steeds 

de vinger op de pols moet houden. Van de eerste dag af tracht hij die aan-
hang te behouden en te versterken. En tegelijk is een stroom van verzoek-
schriften, klachten en voorstellen losgebroken, die zijn leven lang zal aan-
houden en die hij, zijn beweeglijk temperament in de hand nemend, geduldig 
zoveel mogelijk eigenhandig zal beantwoorden. Want onder zijn vurige reac-
ties gaat een taai evenwicht en een diep inzicht schuil, dat elke nuance toe-
laat zonder ooit tot ontbinding te raken en dat tussen alle uitersten het gulden 
midden blijft zoeken. 
Voorzichtig, tuk op goede raad maar vastbesloten tracht hij een reeks maatre-

gelen er door te krijgen die op den duur geen van alle aan het odium van ab- 
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solutisme zijn ontsnapt — of zij nu het instellen van een welgezinde kiescom-

missie betreffen of van een soort bereden politie voor het platteland, die ook 
aanvallers van buiten moet afschrikken, want die zijn er. De Medici komen 
oorspronkelijk zelf van het platteland en Lorenzo is een hartstochtelijk min-
naar van het buitenleven; hij kent de steden en dorpen van Toscane en men 
kent er hem of zijn familie. Van het begin af ziet hij Florence en het Toskaan-
se gebied als één geheel, waarin Florence leiden mag maar niet onder-

drukken, zoals maar al te vaak het geval is geweest. Naar het ontvolkte Pisa, 

waar het gras tussen de stenen groeit, wordt in 1472 de helft der Florentijnse 
universiteit overgebracht en voor tweederde door Lorenzo zelf bekostigd, 
waarna de stad weer opbloeit en prompt het praatje ontstaat dat Lorenzo zijn 

landgoed aldaar in waarde heeft willen doen stijgen. 
Een droeve uitzondering vormt Volterra. In Volterra zijn Florentijnse burgers 
gedood, en buitenlanders en ballingen proberen er te stoken. Lorenzo, veront-
rust en verontwaardigd, dringt aan op het sturen van bezettingstroepen, en 

juist schijnt dat zonder enige schade gelukt te zijn, als nader bericht meldt dat 
het huurleger aan het plunderen is geslagen en de inwoners van Volterra he-
vig hebben geleden. Zodra hij kan is Lorenzo ter plaatse om de nood te le-
nigen en de gemoederen te bedaren, maar het kwaad is geschied en een 
burcht moet worden gebouwd om de stad voortaan in toom te houden. In later 
jaren zal tijdens deze zo weinig agressieve regering nog ééns een vesting en 
nog ééns een stad worden belegerd; als dan de overgave nadert komt Loren-
zo in het kamp om de gang van zaken te bevorderen, want hij is wel geen 
militair maar een paar goede woorden doen soms ook wonderen. Is dat de 

enige reden, of heeft hij vooral een tweede Volterra willen voorkomen? 
Het netelige spel tussen de grotere en kleinere Italiaanse staten blijft geba-

seerd op de driebond Milaan, Napels en Florence. Maar die betrekkingen 
scheppen verplichtingen, voor de Medici wier aanzien voor een groot deel op 
hun prestige daarbuiten berust en voor de stad die zich moet presenteren en 
de onderlinge verstandhouding bevorderen. En zo zien wij van tijd tot tijd vor-
stelijke gasten in Florence verschijnen, soms met groot gevolg, zoals het her-
togelijk echtpaar uit Milaan met 2000 man, dat zich aangenaam laat onder-
houden door stad en familie — waar dan wel over gemopperd wordt, maar 

waar men toch ook zijn ogen aan uitkijkt. De Medici zijn geboren ceremonie
-

meesters, zij bedienen zelf aan tafel, voeren spelen op en de hertog vertrekt 

diep onder de indruk van hun kunstschatten. 
Want die vormen allengs een beroemde, gestaag zich uitbreidende verzame-

ling; en om de Medici groeperen zich de renaissancekunstenaars,  

Verrocchio en anderen. Zij krijgen beurtelings hun opdrachten, o.a. als mede-
werkers aan de schouwspelen en optochten die zo populair zijn in Italië en 
waar Florence het volle pond van krijgt. De jonge artistieke mensen die aan 
het hoofd staan tekenen zelf en dichten liedjes voor de allegorische of mytho-
logische voorstellingen op Carnaval en St.-Jan. En niets heeft Lorenzo in de 
geschiedenis meer kwaad gedaan dan dit organiseren van volksvermaak in 
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een tijd die vroeg om muziek en show — dit populariserend vermengen van 
kunst en wetenschap met eigentijdse volkscultuur, waar hoog en laag actief 
aan deelnam. Aan Lorenzo is vanaf Savonarola en Macchiavelli al bij herha-
ling verweten dat hij, zelf verdorven, trachtte het volk te verderven en zijn po-
litieke onafhankelijkheid uit te putten — een verwijt dat de machteloosheid 

van het latere Florence in het strijdgewoel van Europa moest verklaren. En 

natuurlijk weet Lorenzo heel goed dat hij met zijn vrijgevigheid de lagere 
volksklasse aan zich bindt, maar hij doet het met hart en ziel. Tezelfdertijd 
viert de intellectuele elite, de Platonische school, met hem de verjaardag van 
Plato op zijn villa Careggi met een maaltijd en gesprekken, waarbij zij elkaar 
broeder noemen en liederen zingen — geen literaire salon zozeer als wel een 
eredienst. Een andermaal houden zij een jachtpartij met de vrolijkheid van 
grote kinderen. 

Het onweer dat samenpakt aan de horizon lijkt nog zo klein en veraf. Als paus 

Sixtus IV voor zijn neven op zoek gaat naar grondgebied in de Romagna, be-
dreigt hij daarmee de status quo aan de Florentijnse grenzen en vindt hij zich 
telkens gedwarsboomd door Lorenzo's diplomatieke activiteit. Nu zoekt hij 
toenadering tot Napels en vindt in Florence zelf vlotte geldschieters in de 
Pazzi, concurrenten van de Medici, zodat hij zijn vermogen aan de Medici-
bank kan onttrekken. Dat is het voorspel; het drama volgt enkele jaren later, 
in 1478, als een neef van de paus, Riario, samen met de Pazzi een samenzwe-
ring smeedt om de beide jonge Medici om het leven te brengen en de macht 

in de stad over te nemen. Het is tijdens een speciale dienst in de dom dat 

Giuliano wordt neergestoken en Lorenzo na een snelle sprong over de koor-
balustrade zijn leven op het nippertje weet te redden. Het duurt niet lang of 
woedende troepen volk schuimen door de straten, om wie zij tegenkomen en 
verdenken van medeplichtigheid te doen boeten voor de moord op Giuliano. 
Dat deel der samenzweerders dat het stadhuis had moeten overmeesteren 
wordt neergeslagen of uit het raam gehangen, de oude grootvader Pazzi die 
de menigte nog tracht op te zetten met de kreet „volk en vrijheid" wordt 
beantwoord met „palle, palle" — het wapen der Medici — en van tachtig per-

sonen sleept men tenslotte de lijken door de straten. Het palazzo Medici 

wordt omringd tot Lorenzo zich gewond als hij is aan het raam vertoont, en 

nog dagenlang zwermen boeren door de poort met wapens of etenswaren als 

voor een beleg. Na enkele dagen worden een paar schuldigen officieel te-
rechtgesteld; de Pazzi die niet omgekomen zijn worden gevangen gezet of 
verbannen, hun naam moet verdwijnen, hun verwanten en aangehuwden 

worden van openbare ambten uitgesloten. 
Welke rol heeft Lorenzo bij dit alles gespeeld? Als in 1466 de Medici zich ver-
zoenen met oude tegenstanders, zegt de zoon van Piero: „Alleen hij die weet 
te vergeven weet te regeren." En hij heeft het herhaald en er meermalen naar 
gehandeld. Maar nu is het lijk van Giuliano met negentien wonden binnenge-
dragen, en dreigende machten zijn aan het werk achter de schermen. Er zijn 
schrijvers, die de hele schuld van de slachting op Lorenzo's schouders 
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schuiven, er zijn er die menen dat hij voor de moordenaars heeft gepleit. Het 

eerste is onwaar, omdat wij weten dat hij vanuit het palazzo het volk heeft 

willen kalmeren, — het laatste is kort gezegd te mooi om waar te zijn. Er is 

later nog eens een samenzwering geweest waarvan de daders ook wel dege-

lijk zijn terechtgesteld — zeker de eerstvolgende jaren zal Lorenzo's leven 

voortdurend gevaar lopen. Toch zijn niet alleen de Pazzi weer losgelaten, ten 

dele op instigatie van buiten — maar ook zijn de zwaar discriminerende maat-

regelen tegen hen geleidelijk opgeheven. Waarschijnlijk is dat Lorenzo de 

hoofdschuldigen gestraft en de Pazzi onschadelijk heeft willen zien — ziedaar 

alles wat ik inzake de Pazzisamenzwering heb durven concluderen. 

Giuliano is dood en met de Medici rouwt de stad, maar Lorenzo beseft wel 

dat dit nog maar een begin is. Van verscheidene kanten ontvangt hij blijken 

van sympathie, maar de woedende paus spreekt weldra de ban over hem uit 

— „omdat ik mij niet heb laten vermoorden", schrijft Lorenzo — en paus en 

Napels verklaren samen de oorlog, tenzij men Lorenzo uitlevert. Hij stelt zich 

beschikbaar met of zonder gezin, maar de stad noemt hem verdediger van 

haar vrijheid, geeft hem een lijfwacht en de kerk verklaart in een heftig pam-

flet het pauselijk interdict van nul en generlei waarde. 

Belastingen worden nu geheven, huurlegers in dienst genomen, maar de oor-

log verloopt ongelukkig. Milaan en Venetië hebben hun eigen zorgen, ook de 

koning van Frankrijk helpt alleen diplomatiek; en eigenlijk heeft Lorenzo ook 

niet graag al te veel Fransen op Italiaanse bodem, met hun oude aanspraken 

op Napels en Milaan. In 1479 komt de vijand dreigend naderbij. Lorenzo, die 

vrouw en kinderen naar buiten heeft gestuurd, zit in een door de pest geteis-

terde stad — hem is wel verweten dat hij niet meevocht, wat minder gevaar-

lijk maar nuttelozer zou zijn geweest — tussen twistende aanvoerders en een 

snel verarmende bevolking, onafgebroken corresponderend met hoven en ge-

zanten; ook met Rome, waar hij zijn trots zal inslikken als het niet anders kan, 

want privébelangen mogen de staat niet in gevaar brengen. Nerveus en over-

werkt vraagt hij zijn correspondent hem te verontschuldigen als zijn brieven 

verward zijn. Gaan huis en staat niet meer samen? Er komen ook briefjes van 

Piero, zijn achtjarige zoon. „Ik heb die pony nog niet gekregen die u me be-

loofd hebt, en nu plagen de anderen me — Als het goed was met de pony 

weet ik zeker dat u hem gestuurd zou hebben — Als de pony niet kan komen, 

mag ik dan een andere?" enz. En brieven van zijn vrouw Clarice, die na veel 

ruzie goeverneur Poliziano, zijn vriend en Italië's beste dichter, het huis heeft 

ontzegd. „Je weet, ik zal hem dulden als jij het beveelt, maar dat kan ik niet 

geloven." Waarna Poliziano zijn kant van de zaak komt bepleiten. 

Tegen de winter van '79 weet Lorenzo, dat Florence een nieuw oorlogsseioen 

niet meer kan doorstaan; en dan neemt hij het besluit dat de ommekeer be-

tekent voor hem en zijn stad. Hij overziet de verhoudingen, tast zijn contacten 

af en op zekere morgen ontvangt de signoria uit Pisa de volgende brief: 

„Doorluchtige Heren. Dat ik u niet in kennis stelde van mijn vertrek uit 

Florence was ... omdat ik meende, dat de gevaarlijke situatie waarin wij ver- 
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keren eerder een daad dan overleg vergt ... Daarom, met uw verlof, stel ik 

mij voor regelrecht naar Napels te gaan ... Mocht ik slagen, dan zal ik vrede 
voor mijn land en veiligheid voor mijzelf verkregen hebben. Mocht ik falen, 
dan zal ik weten dat mijn ongeluk nodig is voor de stad, want als onze tegen-

standers alleen mij willen, hebben ze mij in hun macht.- 

Diep getroffen sturen de Florentijnen volmacht en wachten af. Lorenzo heeft 

de stemming in Napels wel degelijk laten peilen, maar iedereen weet dat ko-
ning Ferrante in staat is een gast te verraden en dat de paus onmiddellijk uit-
levering zal eisen. Maar de speculatie gaat op. In Napels eervol ontvangen 
maakt Lorenzo er zich in korte tijd populair, en schijnbaar rustig en onweer-
legbaar zet hij zijn gastheer uiteen waarom juist Florence een veel verkieslij-
ker bondgenoot zal zijn dan wie ook. (Terecht heeft Burckhardt gewezen op 
het typisch Italiaanse van een nuchtere onderhandeling als deze.) Drie 
maanden duurt het enerverende touwtrekken om de toekomst, de feestelijke 
dagen, de angstige nachten — dan kan Lorenzo terugkeren met een zeer dra-
gelijk vredesverdrag, en als hij onder het luide gejuich van zijn medeburgers 
in Pisa aan wal stapt heeft hij zich een positie verworven die niet meer te 
schokken is. Uiteraard zijn er die menen dat hij de staat heeft verkocht, maar 
als een jaar later de genomen vestingen door Napels worden teruggegeven 

en de paus zich door Turkse invallen genoopt ziet tot een verzoening zwijgen 
ook die stemmen. 

Na de doorstane stormen is Lorenzo's prestige binnens- en buitenslands onme-
telijk gestegen, en dat is nodig. Want stad en land zijn uitgeput; hijzelf heeft 

zware geldelijke verliezen geleden zowel bij zijn banken als door de oorlog, 
die hij voor een groot deel zelf heeft bekostigd. Hij zal zijn interne politiek 
moeten herzien en vooral ook de externe, want een ramp als de afgelopen 
oorlog mag niet meer voorkomen. Hij weet dat hij zowel bondgenoten heeft 
overschat als vijanden onderschat; maar hij weet ook, dat als er vrede zal 
heersen, Florence daarbij een leidende rol zal kunnen zelfs moeten vervullen 
in de steeds gespannener verhoudingen in en buiten Italië. Dus wacht hem 
werk en nog eens werk, terwijl de erfelijke reuma die hem vanaf zijn twintig-

ste jaar is gaan plagen toeneemt en tot herhaalde reizen naar badplaatsen 
dwingt. 

Vóór alles ziet Lorenzo kans op dit moment een grondwettelijke verandering 

door te voeren, die de continuïteit van zijn bestel zal garanderen. Daartoe 
wordt door een uitgebreide commissie een „Raad van 70" gevormd, die voor-
lopig de signoria zal kiezen en diverse nieuwe raden creëren. Zo concentreert 
en bestendigt hij, zonder oude instellingen aan te tasten — een ontegenzeglijk 
doelmatige en ontegenzeglijk ondemocratische hervorming, die dan ook als 
absolutisme, tyrannie en zelfs slavernij is gedoodverfd. In werkelijkheid is hier 
sprake van een min of meer oligarchische tussenvorm — waarbij wij ons altijd 
moeten herinneren dat de Medici geen leger hebben; dat zij tenslotte alleen 
kunnen regeren bij de gratie van de openbare mening en dat elk voorstel kén 
worden afgewezen. Eén ferm verzet — de geschiedenis heeft het bewezen — 



23 

kan hen ten val brengen. Wat zei Cosimo? „Ik ken deze stad, het zal geen 
vijftig jaar duren voor wij verjaagd worden." Tijdens Lorenzo komt dit verzet 
niet, omdat de grote meerderheid vertrouwen in hem heeft — ook al tendeert 
zijn staatkunde, onbewust en onvermijdelijk, naar de centraliserende monar-
chie van de 16e eeuw, en wordt vergrijp aan zijn persoon hoogverraad. 
Geen maatregelen zijn dringender nodig dan financiële. De staat heeft maar 
één middel tot herstel, nl. het heffen van belasting; en als wij nu weten dat 

alle direkte belasting beschouwd wordt als een gedwongen lening en bijge-
schreven wordt op de staatsschuld, dan verwondert het ons niet meer dat die 
schuld klimt en de rente daalt, wat men uiteraard herhaaldelijk aan Lorenzo 
geweten heeft — evenals de belastingen zelf trouwens, die na de zware oor-
logsjaren toch weer dalen tot een normaal peil. De Medici schuiven hun 
lasten bij voorkeur op de breedste ruggen — ook op hun eigen — en Lorenzo 
vervang,: de oncontroleerbare vermogensbelasting door een progressieve 
grondbelasting, die in de praktijk blijkbaar uitstekend heeft voldaan. Maar er 
zijn ernstiger beschuldigingen. Behalve de staatsfondsen blijken die van de 
bruidschatverzekering, die elke Florentijn kan afsluiten, zozeer uitgeput dat 

een groot gedeelte in obligaties moet worden uitbetaald. Dergelijke onaange-
name maatregelen worden nu in verband gebracht met Lorenzo's eigen finan-
ciële situatie. Hij is geen typische zakenman en heeft zijn agenten te zeer de 
vrije hand gelaten in een Europa vol crisistoestanden: in 1477 komt de bank 

van Brugge in moeilijkheden (Karel de Stoute), in '83 Lyon, in '84 Londen, ter-
wijl de paus die in Rome confiskeert en Florence en Milaan de oorlogslasten 
dragen. En daar Lorenzo noch in liefdadigheid, noch in openbare werken zijn 

bijdragen kan en wil minimaliseren — en voor boeken alles over heeft —
ontstaat de beschuldiging: hij gebruikt staatsgelden voor zijn eigen doe-
leinden. De positie der Medicibank was zo precair, dat de regering te hulp 
moest komen, zeggen ook welgezinde bronnen. Wat is het geval? De Medici 
krijgen vanouds geen enkele officiële vergoeding voor hun uitgaven ten bate 
van de staat. Lorenzo ziet geen kans meer alle oorlogskosten, diplomatie, re-
presentatie, secret service zelf te betalen. Maar dat is het nu juist: Florence is 
gewend dat de Medici dat wèl doen. En zo vinden wij diverse voorschotten 

aan Lorenzo verstrekt dan wel terugbetaald door de staat. Stellig is er dus 

heen en weer geschoven; van eigen verrijking vinden wij niets. Maar toen ik 

bij een modern schrijver las dat Lorenzo's onschuld toch ook nog nooit be-
wezen is, heb ik me wel afgevraagd waar de bewijslast rust. 

Intussen zitten zijn aanhangers overal, zij het samen met anderen. Aanbren-
gers onder de burgerij kent men niet, want Lorenzo vertrouwt liever op de ge-
meenschap dan op enkelen, zegt hij. De regering wordt als gematigd en 
welwillend gevoeld, maar zij kan onverbiddelijk zijn, want er zal en er moet 
orde en veiligheid heersen in Florence. Hier geen berovingen, geen nachtelij-

ke aanslagen, zegt een tijdgenoot. Ook de civiele rechtspraak wordt blijkbaar 
zo onpartijdig mogelijk gehandhaafd; maar wat wij onmogelijk kunnen appre-

ciëren is een zekere censuur op aanzienlijke en dus politiek belangrijke huwe- 
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lijken, al weten wij niet in welke mate. Natuurlijk worden hier niet zozeer 

harten gebroken als wel maatschappelijke plannen doorkruist, maar er wordt 

ingegrepen in de privésfeer, en daarom is dit voor ons, meer dan voor de 

Florentijnen zelf, de zwakke plek in Lorenzo's regering. Hij is met zijn twintig-

ste jaar aan de macht gekomen met het vaste voornemen zijn mededingers de 

baas te blijven en dat liever niet door de bekende middelen van verbanning of 

ruïnering. „De kwestie is", zegt Horsburgh, „dat Lorenzo zo modern is, dat hij 

onze gedachten en maatstaven zo na staat, dat wij hem bijna instinctief 

beoordelen naar ons eigen gezichtspunt — en niet naar zijn omstandig-

heden." 

Dit alles heeft alleen zin binnen een breder kader dat voortaan heet: de vrede 

van Italië. 

In de 14e eeuw bestaat een vrij sterk nationaal-Italiaans cultuurbesef (o.a. bij 

Petrarca), dat in de 15e eeuw wordt aangetast door de steeds toenemende 

spanningen tussen de Italiaanse staten onderling en de steeds dreigender be-

langstelling van Europese machten. Diplomatieke en artistieke uitwisselingen 

verhoeden niet-de twisten tussen wie eigen belangen willen doen prevaleren 

of kleinere staatjes willen inpalmen. In steeds sterkere mate nu heeft Lorenzo 

getracht de kleine staten te handhaven en de grote te verenigen in een duur-

zaam verdrag. De driebond Milaan-Florence-Napels wordt een axioma in de 

buitenlandse politiek, maar met voortdurende pogingen er andere staten bij te 

betrekken. In 1483 staat Lorenzo tegen alle waarschuwingen in oog in oog 

met zijn oude vijand Riario, om een pact te sluiten. Bologna, Faënza, Ferrara, 

Rimini, Imola, Cittá di Castello en Siena vormen op den duur een keten van 

beschermde en beschermende staatjes om het Florentijnse grondgebied. Als 

Milaan, Napels en de paus klaar staan om elkaar naar de keel te vliegen sust 

Lorenzo, localiseert, wacht af, gooit dan zijn volle gewicht in de schaal en 

verkrijgt zowel een — steeds weer tijdelijke — vrede als een blijvende in-

vloed op deze Innocentius VIII. Een dicht net van diplomatieke corresponden-

tie ligt in deze jaren over Italië, een niet aflatende aandacht vanuit Florence 

begeleidt het geringste gebeuren in het labyrinth der Italiaanse politiek, en 

telkens worden losspringende banden met grenzeloos geduld weer aan elkaar 

geknoopt. De boze jaren zijn leerzaam en louterend geweest. De regent van 

Florence wordt de staatsman die men de kompasnaald van Italië noemt, de 

expert ook in Franse en Duitse zaken, tot wie men zich richt om hulp of inlich-

tingen — en tenslotte: symbool van de onderlinge vrede. Lorenzo tracht Italië 

te loodsen met de middelen van Florence, in een samenhang die amper be-

staat en toch noodzakelijk is; daarom zal de politicus in hem altijd de finan-

cier overspelen. Zwaarder nog dan op zijn vermogen gaan de lasten drukken 

op lichaam en ziel, zodat hij op een bitter ogenblik uitroept: „Ik wou dat ik de 

koning van Frankrijk heer van Italië zag". En dan begint weer het streven de 

eenheid te bewaren en de vreemdeling buiten de deur maar toch te vriend te 

houden — dat streven waarin hij weet uiteindelijk alleen te staan. Zo groeien 

wantrouwen en weemoed, het eeuwigheidsheimwee hem van jongsafaan eigen 
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naast zijn levenslust. 

Maar voor de stad vormen de vruchten die deze politiek afwerpt een rijke 

oogst. Als de oorlogsweeën zijn uitgeziekt gaan welvaart en aanzien van 

Florence met sprongen omhoog; handel en industrie worden gestimuleerd, tal 

van belemmeringen voor de vrijhandel opgeheven, voordelige overeenkomsten 

met het buitenland afgesloten. Het huizenaantal verdubbelt zich en de straten 

moeten geplaveid; overal op de heuvels verrijzen de villa's der welgestelden. 

Het Toskaanse land deelt in die voorspoed, temeer daar bepaalde monopolies 

van de stad worden opgeheven. Burchten en kloosters worden gebouwd. De 

landgoederen die Lorenzo op welgekozen punten aankoopt, en die hij zelf kan 

beheren in tegenstelling tot buitenlandse ondernemingen — de prebenden die 

hij gretig voor zijn tweede zoon, de kleine ordebroeder verzamelt, dienen ge-

combineerde doeleinden: geldbeleggen, agrarische cultuur bevorderen, stra-

tegische punten bezetten en de saamhorigheid van de bevolking stimuleren. 

De stad vloeit over van werk en levensmiddelen, zeggen de kroniekschrijvers; 

en blijven principiële tegenstanders de verloren vrijheid betreuren, anderen 

danken de hemel in deze stad en deze tijd geboren te zijn. 

In dit „bel vivere", dit „schone leven" werken weer tal van kunstenaars en 

geleerden voor de staat en de upper ten, of worden uitgezonden naar elders; 

daartegenover trekt Florence zelf als een magneet kunst en wetenschap naar 

zich toe. Lorenzo's regering wordt gevoeld als apotheose van renaissance en 

humanisme in het quattrocento, en dat komt omdat hijzelf in zijn liefde voor 

studie en kunst er het middelpunt van vormt. Cultuur en natuur zijn zijn ont-

spanning, en de geleerden en artisten van zijn tijd zijn niet genialer dan daar-

voor, maar hun onderlinge verkeer is nog intenser. In de beeldende kunst is 

een koortsachtig zoeken naar realistische vormgeving en tegelijk naar psychi-

sche bewogenheid — een detaillering, die haakt naar ruimte en synthese; 

tendenzen welke parallel lopen met het streven naar verband tussen wereld 

en droom van de Platonische school. In dit bonte fin de siècle zien wij de lief-

de voor aardse schoonheid met een inslag van spanning en weemoed bij Bot-

ticelli; tegenover hem staat Ghirlandaio met zijn brede sociale schildering en 

scherpe karakterisering, en als grote derde de beeldhouwer-filosoof Verroc-

chio die de menselijke beweeglijkheid zoekt vast te leggen. Het is geen toe-

val, dat heimwee, realisme en beweeglijkheid alle vertegenwoordigd schijnen 

in Lorenzo zelf. Andere figuren om hem heen zijn de schilders Filippino Lippi 

en Perugino, de beeldhouwers Pollaiulo en Da Maiano, de architekt Sangallo. 

Het geslonken familievermogen laat geen ongelimiteerde opdrachten meer 

toe, maar Lorenzo's voorspraak telt bij openbare werken en bij andere aan-

zienlijken. De kunstenaars weten dat zij in de Via Larga aanmoediging vinden, 

een deskundig oordeel, bescherming als het moet en meer dan dat: genegen-

heid. Want Lorenzo's belangstelling gaat vooral uit naar de mens zelf, en wat 

voor hem en voor ons aan zijn regering glans verleent, dat is dat geleerden 

en artisten vrienden zijn, waar hij dagelijks mee omgaat; dat hier niet zozeer 

sprake is van een hof, als van een kring. Met architekt Sangallo werkt Loren- 



26 

zo, zelf vakkundig onderlegd, meermalen samen; Botticelli is „onze Botticelli", 
die geplaagd wordt omdat hij zo lekker kan eten; Verrocchio, boos uit Venetië 
weggelopen, wordt er met een zoet lijntje weer heengepraat. De tijdgeest, 
zelfwaarneming en zijn ingeboren gave mensen aan te voelen hebben 
Lorenzo een diep besef gegeven zowel van de vermogens van de mens als 
van zijn onvolkomenheid; daarom zal hij elk talent met toegevendheid beje-

genen, want „als je eens wist", zegt hij, „hoe moeilijk het is iets volmaakt te 
doen, zou je tekortkomingen door de vingers zien". In 1480 sticht Lorenzo, 
een en al geestdrift voor de antieke beelden die overal worden opgegraven, 
een school voor beeldhouwers in een tuin waar vakmensen en die het willen 
worden antieke sculptuur kunnen bestuderen. Het is in die tuin dat hij kennis-
maakt met een veelbelovende jongeman zonder financiële uitzichten; hij 
neemt hem op in zijn gezin en de sombere Michelangelo Buonaroti, die later 

een echt tyrannenhater wordt, heeft niet kunnen nalaten een uitzondering te 
maken voor zijn oude weldoener. Het gaat ook wel eens anders — als Ludo-
vico van Milaan een allround kunstenaar uit Florence vraagt, laat Lorenzo de 
begaafde Da Vinci gaan, wat hem menigmaal verweten is. Maar de beste kun-
stenaars verblijven jarenlang in Rome, Napels, Venetië en Hongarije; en dan, 

Leonardo is evenals Ludovico een echte bétha, en Lorenzo en de zijnen zijn 
alpha's, ondanks zijn grote interesse voor medicijnen en sterrekunde — an-
tiek gebaseerd. Ik kan hier alleen in 't voorbijgaan noemen zijn liefde voor 

kleine objecten en de geregelde nijverheid die ontstaat in kleine bronzen, 

gemmen en medailles, evenals in het befaamde Florentijnse inlegwerk. 
Meer nog dan met het kunstwerk is Lorenzo's leven verbonden geweest met 
de wereld van het boek, zijn vaste toevlucht waar hij altijd weer grijpt. En fel-
ler dan ooit wordt in zijn dagen de jacht op oude handschriften bedreven, 
want op de kosten dáárvan heeft Lorenzo nooit willen bezuinigen. Zijn 
agenten kopen jaarlijks voor duizenden florijnen in oost en west aan opge-

spoorde teksten, en een legertje copiïsten en later de drukpers werkt aan hun 
verspreiding. De bibliotheek der Medici wordt de Bibliotheca Laurenziana, 

waar men zijn naam in het register zet om de oude schrijvers te kunnen be-
studeren. De universiteiten blijven voorwerpen van Lorenzo's zorg; er bestaat 

een beurzenstelsel en beroemde professoren worden aangetrokken. En 

tenslotte is het in deze tijd dat de Platonische school haar grote bloei beleeft 

en uitgroeit tot geestelijk middelpunt van Europa. Buitenlandse geleerden, lo-
gerend in het palazzo Medici, doen in gesprekken inspiratie op waarmee zij 
komende eeuwen zullen beïnvloeden. Het platonisme, dat aarde en hemel 

zoekt te verbinden, grijpt terug zowel op Dante's mystiek (,,het hoge licht, 
waarin verenigd is — wat wijd in 't rond verspreid ligt door de wereld"), als 
op Plato in zijn Timaios, waarin de scheppende intelligentie de wereldziel 
schept die zich in alle dingen verspreidt. Deze vrome wijsbegeerte gelooft 
men te vinden bij de Perzen, bij de Egyptenaren, bij Pythagoras en uiteindelijk 

bij Plato en de neoplatonici. Zo ontstaat een wonderlijk mengelmoes, en toch 

hebben zij gelijk die menen dat hier een soort vergelijkende godsdienstweten- 
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schap wordt beoefend. De eenheidsgedachte wordt gesteld, de steen der 

wijzen gezocht en de mystieke samenhang tussen individu en kosmos beleefd. 

De verleiding, Lorenzo's eigen embleem van drie ringen in verband te 

brengen met het oude verhaal dat wij o.a. kennen uit Nathan der Weise, en 

dat zeer populair was te Florence, heb ik met enige moeite weten te weer-
staan. 

Tot de kring der humanisten behoort naast Landino en Ficino vooral Poliziano, 

de aanhankelijke, lichtgeraakte dichter, die Latijnse en Italiaanse verzen 

schrijft van een onovertroffen melodieuze harmonie; die als arm student in-

dertijd de rijke Medici in Latijnse verzen om een pak kleren vroeg en sedert-

dien zijn beste vriend werd, goeverneur van zijn kinderen, professor in de an-

tieke welsprekendheid en tekstkritiek. Later voegt zich de jonge maar reeds 

beroemde Pico della Mirandola bij hen, het wetenschappelijk wonder dat 

tweeëntwintig talen kent — al is het soms maar het alfabet —, die de arabi-

sche wereld en het chaldeeuws in zijn studies betrekt, in Rome veroordeeld 

wordt als ketter en na veel zwervens duurzaam asyl vindt te Florence. Oude 

huisvrienden daarentegen zijn de trouwe dichter-kapelaan Matteo Franco en 

de geestige Luigi Pulci, die elkaar graag in de haren zitten. Stuk voor stuk 

zijn deze mensen dol op muziek — Lorenzo schrijft eens dat niets beter kan 

troosten dan muziek — en zo blijft de stichting van een muziekschool op den 

duur dan ook niet uit. 

Met deze dagelijkse contacten raken wij aan een andere omgeving waar 

Lorenzo zich kan ontspannen en zichzelf zijn, en dat is zijn gezin. 
Lorenzo heeft veel meer dan men wel eens denkt het normale leven van echt-

genoot en huisvader geleid. En het gezin in de Via Larga — of wat hem be-

treft nog liever buiten op zijn nieuwe villa Poggio a Caiano, een soort model-

boerderij — is een gelukkig gezin geweest. Er zijn zeven, later zes kinderen 

over van de tien, drie jongens en drie meisjes. Wij vangen er glimpen van op 

in brieven, waarin van tijd tot tijd de vraag opduikt: „Wanneer komt Loren-

zo?" Want als Lorenzo komt wordt er gestoeid, zo uitbundig als het volgens 

Macchiavelli toch eigenlijk niet paste voor zo'n man. 's Avonds komen alle ge-

zinsleden, gasten en bedienden bij elkaar om een koortje te vormen waarin de 

schorre stem van de heer des huizes bepaald niet zwijgt. Lorenzo is als goed 

Italiaan met hart en ziel vader geweest, een die de graaf van Wurttemberg op 

zijn kinderen kon wijzen als zijn grootste kostbaarheden. Later staan zijn 

brieven vol raad en meeleven, aan Piero die hem zal moeten opvolgen, aan 

Giovanni die kardinaal wordt, aan Contessina die zo alleen is en over Madda-

lena die zo graag bij haar zieke moeder wil blijven. Het dagelijks leven in het 

palazzo is er een in alle eenvoud. Lorenzo wordt nog vaak gezien als een 

soort luxevorst, en ook ik ben begonnen met die vage notie, tot ik wel telkens 

aanwijzingen vond van rijkdom aan kunst en literatuur, maar daarnaast van 

een onmiskenbare burgerlijke soberheid gepaard aan een dagelijkse arbeid 

die er niet om loog. „Il Magnifico" heeft niet meer betekend dan ongeveer 

„Zijnedele". Een aardige illustratie is de anecdote over Maddalena's bruide- 
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gom, die in de stad vorstelijk wordt onthaald en in 't palazzo zich bepaald ge-
kwetst voelt door de plotselinge versobering. Het antwoord luidt, simpel en 
afdoende: „Daar was je gast, en hier ben je van de familie." 
Clarice is niet Lorenzo's geliefde, maar ze is wel zijn vrouw. Hij komt haar 
wensen tegemoet en zij de zijne, zij gaan samen naar buiten, zij schrijven el-

kaar over hun gezondheid, hun kinderen en bedienden. Clarice zal zich eerst 
niet altijd thuis hebben gevoeld in dat Florence met zijn vrije omgang en on-
dogmatische toon, al was men nog zo vriendelijk tegen haar. Maar zij is een 
uitstekende huisvrouw, een zorgzame echtgenote en een toegewijde moeder. 
Een kameraad naar de geest als moeder Lucrezia kan zij niet zijn; als deze in 
1483 sterft schrijft Lorenzo: „Ik heb niet alleen mijn moeder verloren, maar 
mijn enige toevlucht in veel van mijn moeilijkheden, (en) een steun in mijn 
werkzaamheden." Toch treft ook Clarice's dood, enkele jaren later, hem als 
een zware slag. Zijn „zoete gezellin" is hem ontvallen: „de maat is vol, ik vind 
geen rust." 
Over het liefdeleven van Lorenzo naast zijn huwelijk weten wij eigenlijk heel 
weinig. De wildste geruchten hieromtrent hebben hun weg gevonden, — zo 
van een schrijver die een bestelling van vijftig slavonische huiden misver-

stond als een van vijftig Turkse slavinnetjes. Maar wij kunnen ook uit Loren-
zo's sonnetten en dansliedjes wel opmaken hoe wij hier te doen hebben met 
een tegelijk vitale en dichterlijke, in de ruimste zin erotische natuur. Voegen 
we daarbij dat in zijn tijd onwettige verhoudingen niet meer dan gebruikelijk 

waren, dan kunnen wij gerust aannemen dat Lorenzo zijn avonturen heeft ge-
had ook waar zijn aanduidingen discreet blijven — alleen wij kennen ze niet. 
Als jongen wordt hij genoemd samen met een getrouwde vrouw; Macchiavelli 
rapporteert: „hij was zeer verwikkeld in liefdeszaken", — heel in 't algemeen 

— terwijl Guicciardini de naam levert van een verhouding uit later jaren, nl. 
Bartolommea de' Nasi, „niet mooi maar lief en aardig". Dat is vrijwel alles. 
Van onwettige kinderen geen spoor, en die zou hij zeker hebben opgevoed, 
zoals gewoon is in zijn tijd en zoals hijzelf het zoontje van zijn broer opvoedt. 

Guicciardini zegt ook dat zijn liefdes jaren duurden. In zijn dichtwerk pleit 
Lorenzo voor een standvastig ideaal van zielsverwantschap en uitverkiezing; 

heeft hij er naar gestreefd, naast de constante der realiteit? 

Zo naderen wij de dichter Lorenzo, die hij zijn leven lang is geweest tussen 
de bedrijven door. Hoezeer de staatsman de dichter nodig had blijkt vooral uit 

de „Comento", de uitvoerige en vaak weemoedig-filosofische commentaar die 
een deel der liefdessonnetten vergezelt. Hij erkent daarin beschuldigd te 
kunnen worden van zijn kostbare tijd te verdoen, maar noemt vanuit zijn pla- 
tonisme het liefhebben, het verlangen naar vooral innerlijke schoonheid een 
louterende en natuurlijke zaak en een troost als men veel te verduren heeft. 

En dan komen de herinneringen aan samenzwering, banvloek en bezitsverlies. 
„Ik heb meer eer en gezag genoten dan wat ik werkelijk begeerde", zegt hij. 
Nergens duidelijker dan in de Comento blijkt hoezeer de nachtzijde van het 

leven aan Lorenzo bekend was en hoezeer zijn zoeken naar schoonheid en 
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levensvreugde vaak een zoeken naar tegenwicht is geweest, vol vergankelijk-
heids- en relativiteitsbesef. Want alles hongert naar geluk, en alle aardse ge-
luk is gebaseerd op gemis, in een leven dat uit tegenstellingen bestaat — al-
dus de Comento. Zo schrijft hij zijn sonnetten en canzonen, gericht tot onge-
noemde sterk geïdealiseerde vrouwen, naar het voorbeeld van Dante en Pe-
trarca en dus teruggaande op de hoofse troubadourspoëzie. Vol conventione-

le symbolen en stilering — een sonnet moet „één fijn en duidelijk gevoel" in-

houden — zijn deze welluidende verzen tegelijk van een beeldende en psy-
chologische echtheid, waarvan de levendige lyriek soms de spreektaal nadert; 

een merkwaardig mengsel van analyse en bezieling, van mode en diepte. 

„O zegenrijke morgen, 

morgen die was als de eerste aan onze ogen! 
Die schaduw heeft verdreven 

en dat wat schaduw droeg in 't licht getogen! 
Onzichtbaar hield omgeven 

ons 't donker, en rondom was 't al verborgen — 
en toch wij zágen 't duister, 
en 't licht in al zijn luister 

dat konden wij niet zien — o trieste ogen!" 

Aldus de „Liefdeswouden", waarin de dichter in de oude vorm van het Tos-
kaanse volkslied mediteert en fantaseert over een verloren paradijs, en 

droomt van een nieuwe lente. Hier sluit het troubadoursideaal aan bij het Pla-
tonisch ideaal van de schoonheid als weerglans van het volmaakte licht. Maar 
daar tussendoor speelt telkens de realiteit in boeiende beschrijvingen van 
landschap, dier en mens, die het amoureus of mythologisch thema omkleden 
met moderner visie dan bij enig tijdgenoot. Lorenzo laat zijn gedachten uit-
gaan als mieren, een gretige zwarte stoet, die elkaar vertellen waar het win-
tergraan is opgeslagen, of als bijen, die elkaar opduwen en zwaar beladen te-
rugkomen. Rivieren praten in 't voorjaar in vreemde taal, terwijl ze hun bed-
ding zoeken, en een koe loeit vergeefs om haar kalf dat bij de slager gebleven 
is. In de winter staan de dennen donker tegen de Toskaanse heuvels, waar 

dorre bladeren kraken onder jagersvoeten; in de lente worden de blatende 
kudden naar de weiden gebracht, een pasgeboren lam wordt in de armen ge-
dragen. Onmiskenbaar is hier de realiteit en meer dan dat: de inleving. Loren-
zo heeft de boeren hun herdersmeisjes horen toespreken, hij is meegetrokken 
de heuvels in, hij heeft het landvolk zien vluchten voor de verraderlijke Ita-
liaanse overstromingen. De boerin kan nog net op tijd met trillende hand het 
vee uit de stal bevrijden, ze draagt haar huilend zoontje op de rug, achter 
haar strompelt haar dochter met wat armelijk huisraad. Zo zien zij hun arbeid 
en beetje rijkdom verloren gaan — „la povere richezza vede ir sotto". Het 
eigen innerlijk gebeuren vindt beelden in het dagelijks leven: „ik ben als een 
ontspannen visnet, dat aan zijn kurken drijft en door het lood naar de diepte 
getrokken wordt." „De menselijke geest valt als een vermoeide vogel in zee, 
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omdat hij niet durft landen op een schip." En dan is de „Valkenjacht" weer 
één jolige, springlevende reportage over ruziënde valkeniers en snuffelende 
honden. 
Vanuit eenzelfde meeleven, maar veel onpersoonlijker verschijnt het stads-
volk in Lorenzo's werk: het is in zijn dans- en carnavalsliedjes, meest een-

dagsvliegen geschreven voor de handwerkers en handelaars in Florence die 
aan zijn optochten meededen. Het verwijt van moreel bederf dat Lorenzo trof 
berust voor een groot deel op de sterke dubbelzinnigheid van deze teksten —

simpele maar krasse volkshumor die natuurlijk uit traditie voortkwam en die 
wij tussen Boccaccio en Rabelais wel kunnen plaatsen. Zij die spreken van 
opzettelijke corruptie zitten echter wel wat verlegen met het feit, dat Lorenzo 

ook verscheidene „lofzangen en geestelijke liederen" heeft gedicht. Geen 
nood: de dichter Carducci veronderstelde dat enerzijds de carnavalsliederen 
werden uitgevonden om het volk met lichtzinnigheid te bedwelmen, anderzijds 
de lofzangen om de aandacht af te leiden van het eigen absolutisme. De rege-
ringstaak wordt zo wel onevenredig ingewikkeld. Beter kunnen wij aan 
onze eigen „vroede, amoureuze en zotte refereinen", onze „boertige, amou-
reuze en aandachtige liedboeken" denken. Lorenzo beschrijft ergens een 
dronkemanspartij, waarbij hij zowel Dante als het platonisme als ook het 
evangelie parodieert — drie dingen die hem zonder enige wijfel heilig waren. 

Maar spot en eerbied kunnen samengaan, en onder de lofzangen zijn er van 
een diepe hartstochtelijke ernst. Zoals deze naar een psalmvariant: 

„Moog' mijn rechtvaardigheid dóór mij bezingen 
de Alrechtvaard'ge; prijst hem met mij samen 
mijn geest en leden, de Eenheid aller dingen. 
Zinge dóór mij de waarheid wie bij name 

de Ware is; al wat goed is in ons love 
dat Goed dat elke hunk'ring kan beschamen." 

Maar niet altijd zijn hemel en aarde zo bezield verbonden, en dan ontstaat de 

mystieke klacht: 

„O God, o Hoogste Goed, hoe zó gezind 

dat ik alleen u zoek en nooit u vind? 
Gij zijt geheel toch, God, op alle plekken, 
en nergens is een plek waar ik u vind." 

Volgens Armstrong moest déze kreet iedereen overtuigen dat hier geen lite-

raire krachttoer wordt uitgehaald. 
Er is veel verlangen en veel begrijpen in het werk van de lelijke Florentijn die 
had geleerd dat Venus „Humanitas" kan betekenen, en van wie Bérence zegt 
dat hij schepping, schepsel en schepper in één grote tederheid omvatten kon. 
Zijn werk vormt geen andere eenheid dan de vrijetijdsbesteding van een rijke, 
naar alle kanten tastende natuur. Door zijn experimenteren met verschillende 

genres en verschillende versvormen heeft Lorenzo bevruchtend ingewerkt op 
de Italiaanse letteren en vooral tot de herleving van het Toskaans als literair- 
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wetenschappelijke voertaal de stoot gegeven. Een positieve invloed, zegt de 
een; een negatieve, de ander. Zijn verzen zijn veel onvolmaakter dan die van 
Petrarca of zelfs van Poliziano, maar levendiger dan de een en persoonlijker 
dan de ander; en de helderheid, die ook de brieven der 15e eeuw zo leesbaar 
maakt, is hun in hoge mate eigen. 
„Moog' mijn rechtvaardigheid door mij bezingen de Alrechtvaard'ge." (La mia 
giustizia per me il Giusto canti.) Er is nog een werk dat ons aan de heerser 
Lorenzo herinnert: een heiligenspel, geschreven o.a. voor zijn kinderen, dat de 
volgende regels bevat: 

„En wie van u de heerschappij zal erven, 
hij wete dat die louter kommer is, 
vermoeienis van geest en lichaam beide; 
het heersen is niet zoet, al lijkt het zo. 
Weet dat hij die de mensen wil regeren 
moet denken aan het algemeen belang — 
en die van and'ren fouten wil verbeen-en 
zich eerst moet dwingen zelf geen kwaad te doen. 

En zo ook moet ge 't evenwicht bewaren, 
vrij zijn van gierigheid èn weeldezucht; 
hartelijk, vriend'Jjk, dankbaar u gedragen — 
de heer behoort der knechten knecht te zijn." 

Ten dele oude wijsheid, ten dele praktijk. Wie vraagt, of Lorenzo zelf zich 
naar deze voorschriften gedragen heeft, die kan men, geloof ik, antwoorden 
dat hij het heeft getracht. Wanneer de Florentijnen hem zien lopen in zijn don-
kere overkleed weten zij dat iedereen hem kan aanspreken, dat alle kinderen 
hem kennen, dat hij tussen zijn correspondentie met de hoven van Europa 
door liedjes schrijft voor de meisjes om de meiboom, en dat hij voor een be-
jaarde man uit het volk opzij zal gaan. „Denk er om", zegt hij zijn zoon, „dat 
je een burger van Florence bent en niet meer dan dat." 
Tot Lorenzo's zeer gewaardeerde kennissen behoren enkele kloosterlingen, 
met wie hij zich soms in religieuze gesprekken verdiept. Daar is fra Mariano 
van Sangallo, daar is de abt van Fiesole. Sinds 1490 treedt in de stad een 
boetprediker uit Ferrara op, die van huis uit hevig uitvaart tegen alle rijken en 
machthebbers als aanstichters van onrecht en genotzucht. De donderende 
preken van broeder Girolamo Savonarola krijgen een geweldige toeloop: 
Florence is vatbaar voor boetepreken en profetieën, en de periode van bloei, 
overschaduwd door dreigingen uit de verte, zoekt haar eigen reaktie. Als 
prior van San Marco weigert Savonarola het gebruikelijke contact met Loren-
zo, wat deze niet belet soms geboeid zijn diensten bij te wonen en San Marco 
te blijven begiftigen. De tegenstelling die Savonarola vooral later oproept 
moet men niet te scherp zien: hij klaagt het wereldse en heidense aan, maar 
staat zelf duidelijk onder invloed der platonici en menige lofzang van Lorenzo 
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omdat hij niet durft landen op een schip." En dan is de „Valkenjacht" weer 
één jolige, springlevende reportage over ruziënde valkeniers en snuffelende 

honden. 
Vanuit eenzelfde meeleven, maar veel onpersoonlijker verschijnt het stads-

volk in Lorenzo's werk: het is in zijn dans- en carnavalsliedjes, meest een-
dagsvliegen geschreven voor de handwerkers en handelaars in Florence die 

aan zijn optochten meededen. Het verwijt van moreel bederf dat Lorenzo trof 
berust voor een groot deel op de sterke dubbelzinnigheid van deze teksten —
simpele maar krasse volkshumor die natuurlijk uit traditie voortkwam en die 
wij tussen Boccaccio en Rabelais wel kunnen plaatsen. Zij die spreken van 
opzettelijke corruptie zitten echter wel wat verlegen met het feit, dat Lorenzo 
ook verscheidene „lofzangen en geestelijke liederen" heeft gedicht. Geen 
nood: de dichter Carducci veronderstelde dat enerzijds de carnavalsliederen 
werden uitgevonden om het volk met lichtzinnigheid te bedwelmen, anderzijds 

de lofzangen om de aandacht af te leiden van het eigen absolutisme. De rege-
ringstaak wordt zo wel onevenredig ingewikkeld. Beter kunnen wij aan 
onze eigen „vroede, amoureuze en zotte refereinen", onze „boertige, amou-
reuze en aandachtige liedboeken" denken. Lorenzo beschrijft ergens een 
dronkemanspartij, waarbij hij zowel Dante als het platonisme als ook het 
evangelie parodieert — drie dingen die hem zonder enige wijfel heilig waren. 
Maar spot en eerbied kunnen samengaan, en onder de lofzangen zijn er van 

een diepe hartstochtelijke ernst. Zoals deze naar een psalmvariant: 

„hoog' mijn rechtvaardigheid dóór mij bezingen 
de Alrechtvaard'ge; prijst hem met mij samen 
mijn geest en leden, de Eenheid aller dingen. 
Zinge dóór mij de waarheid wie bij name 
de Ware is; al wat goed is in ons love 
dat Goed dat elke hunk'ring kan beschamen." 

Maar niet altijd zijn hemel en aarde zo bezield verbonden, en dan ontstaat de 
mystieke klacht: 

„O God, o Hoogste Goed, hoe zó gezind 
dat ik alleen u zoek en nooit u vind? 
Gij zijt geheel toch, God, op alle plekken, 
en nergens is een plek waar ik u vind." 

Volgens Armstrong moest déze kreet iedereen overtuigen dat hier geen lite-
raire krachttoer wordt uitgehaald. 
Er is veel verlangen en veel begrijpen in het werk van de lelijke Florentijn die 
had geleerd dat Venus „Humanitas" kan betekenen, en van wie Bérence zegt 
dat hij schepping, schepsel en schepper in één grote tederheid omvatten kon. 
Zijn werk vormt geen andere eenheid dan de vrijetijdsbesteding van een rijke, 
naar alle kanten tastende natuur. Door zijn experimenteren met verschillende 
genres en verschillende versvormen heeft Lorenzo bevruchtend ingewerkt op 
de Italiaanse letteren en vooral tot de herleving van het Toskaans als literair- 
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wetenschappelijke voertaal de stoot gegeven. Een positieve invloed, zegt de 
een; een negatieve, de ander. Zijn verzen zijn veel onvolmaakter dan die van 
Petrarca of zelfs van Poliziano, maar levendiger dan de een en persoonlijker 
dan de ander; en de helderheid, die ook de brieven der 15e eeuw zo leesbaar 
maakt, is hun in hoge mate eigen. 

„Moog' mijn rechtvaardigheid door mij bezingen de Alrechtvaard'ge." (La mia 
giustizia per me il Giusto canti.) Er is nog een werk dat ons aan de heerser 

Lorenzo herinnert: een heiligenspel, geschreven o.a. voor zijn kinderen, dat de 
volgende regels bevat: 

„En wie van u de heerschappij zal erven, 
hij wete dat die louter kommer is, 
vermoeienis van geest en lichaam beide; 
het heersen is niet zoet, al lijkt het zo. 
Weet dat hij die de mensen wil regeren 
moet denken aan het algemeen belang — 

en die van and'ren fouten wil verbeet'ren 
zich eerst moet dwingen zelf geen kwaad te doen. 

En zo ook moet ge 't evenwicht bewaren, 
vrij zijn van gierigheid èn weeldezucht; 
hartelijk, vriend'lijk, dankbaar u gedragen — 
de heer behoort der knechten knecht te zijn." 

Ten dele oude wijsheid, ten dele praktijk. Wie vraagt, of Lorenzo zelf zich 

naar deze voorschriften gedragen heeft, die kan men, geloof ik, antwoorden 
dat hij het heeft getracht. Wanneer de Florentijnen hem zien lopen in zijn don-
kere overkleed weten zij dat iedereen hem kan aanspreken, dat alle kinderen 
hem kennen, dat hij tussen zijn correspondentie met de hoven van Europa 
door liedjes schrijft voor de meisjes om de meiboom, en dat hij voor een be-
jaarde man uit het volk opzij zal gaan. „Denk er om", zegt hij zijn zoon, „dat 
je een burger van Florence bent en niet meer dan dat." 
Tot Lorenzo's zeer gewaardeerde kennissen behoren enkele kloosterlingen, 
met wie hij zich soms in religieuze gesprekken verdiept. Daar is fra Mariano 
van Sangallo, daar is de abt van Fiesole. Sinds 1490 treedt in de stad een 

boetprediker uit Ferrara op, die van huis uit hevig uitvaart tegen alle rijken en 

machthebbers als aanstichters van onrecht en genotzucht. De donderende 
preken van broeder Girolamo Savonarola krijgen een geweldige toeloop: 
Florence is vatbaar voor boetepreken en profetieën, en de periode van bloei, 
overschaduwd door dreigingen uit de verte, zoekt haar eigen reaktie. Als 

prior van San Marco weigert Savonarola het gebruikelijke contact met Loren-
zo, wat deze niet belet soms geboeid zijn diensten bij te wonen en San Marco 
te blijven begiftigen. De tegenstelling die Savonarola vooral later oproept 
moet men niet te scherp zien: hij klaagt het wereldse en heidense aan, maar 
staat zelf duidelijk onder invloed der platonici en menige lofzang van Lorenzo 
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doet aan de zijne denken. Lorenzo heeft in Savonarola de christen-mysticus 

herkend; deze heeft in Lorenzo de mens van goeden wille niet herkend, en 

beide is logisch. Het absolute antwoord van de monnik op het zoeken van zijn 

tijd spreekt tot de instincten der massa, aan wie het intellectueel-vrijzinnige 

platonisme uiteraard niets zegt; onheil en verderf voorspelt hij, wanneer zij 

zich niet bekeren. Maar niemand weet beter dan Lorenzo zelf dat het onweer 

niet opgeroepen hoeft te worden — en ook: dat hij er zelf misschien niet lang 

meer zal zijn om het tegen te houden. 

In 1489 schrijft Lorenzo aan de elfjarige Contessina vanuit een badplaats, dat 

hij hoopt gauw bij haar te komen en dan weer net zo gezond te zijn als vroe-

ger. Het is hopen tegen beter weten in: de reuma verergert tot lopen en 

schrijven onmogelijk worden en de pijn neemt toe door een heftig nierlijden. 

In 1491 verschijnt Lorenzo weinig meer in het openbaar en laat zich vertegen-

woordigen door Piero, nu twintig jaar oud. Een jarenlang slepend conflict 

tussen paus en Napels weet hij nog vanaf het ziekbed op te lossen; het wordt 

niet de algemene Grote Liga waarop hij gehoopt had, maar het is beter dan 

niets. En dan heeft hij na lang aanhouden van de paus gedaan gekregen dat 

Giovanni, de tweede zoon kardinaal zal worden; dat is voor de Medici hun 

grote bevestiging, en voor Florence een vinger in de pap te Rome. Lorenzo 

staat verre van kritiekloos tegenover de corruptie in de kerk, maar de politie-

ke toekenning van ambten en beneficiën is voor hem normaal. Vanaf zijn ziek-

bed dicteert hij een brief aan de jonge prelaat, een mengsel van vroomheid, 

gezond verstand, familiegevoel en levenservaring. „In Rome, dat de put is van 

alle ongerechtigheid, zul je het moeilijk vinden mijn raad op te volgen, of-

schoon ik in het Heilig College ook veel geleerde en goede mannen heb ge-

zien. Volg daarom deze voorbeelden." „Vermijd als Scylla en Charybdis de 

naam van schijnheiligheid zo goed als van schandelijkheid." „Ik zou een mooi 

huis en een geregelde huishouding verkiezen boven buitensporig vertoon." 

„Eén regel bovenal druk ik je op het hart en dat is: vroeg op te staan. Een 

ander noodzakelijk ding in jouw positie is de avond te voren alles te  

overdenken wat je de volgende dag moet doen." 

Dit is de brief van een stervende. Half maart heeft Lorenzo zich naar de villa 

Careggi laten brengen, waar zijn vader en grootvader overleden zijn, en waar 

zijn laatste lectuur bestaat uit de evangeliën, de grote Italianen, Boëthius' 

Vertroosting en — een komische dichter van zijn eigen eeuw. Als er geen 

hoop meer is wordt hij bediend, ontvangt met diepe eerbied het sacrament en 

draagt aan zijn oudste zoons de beide jongste op. Tot Piero, die al zijn best 

doet zijn vader te voldoen is zijn laatste woord: „doe wat je fatsoen je voor-

schrijft en houd meer rekening met de gemeenschap dan met enkelingen." Tot 

Poliziano en Pico della Mirandola zegt hij schertsend: „Ik wou dat de dood 

me nog gespaard had tot ik jullie bibliotheken had voltooid." Als dan de felle 

prior van San Marco binnenkomt en hem vermaant tot vertrouwen en aan-

vaarding, vraagt Lorenzo om zijn zegen en bidt rustig het geijkte gebed mee. 

Van dit verzoenende moment hebben latere Savonarola-biografen een tafereel 
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vol wroeging en verdoemenis gemaakt, dat inmiddels is achterhaald. Daarna 

ligt hij stil te luisteren naar het passieverhaal, af en toe een teken gevend, — 

en zo sterft hij, op 8 april 1492, drieënveertig jaar oud, terwijl buiten de Tos-

kaanse lente bloeit die hij zo vaak heeft bezongen, als de aarde zegt: „Nu 

ben ik weer een klein meisje geworden!" Maar van de dood heeft hij ge-

schreven: „Dan zal ik drinken, en ik zal nooit meer dorst hebben." 

Het is geen wonder dat de figuur van Lorenzo altijd weer van tegenstellingen 

heeft doen spreken, ook al kennen wij middeleeuwers en Italianen als sterk 

levend in het moment. Tenslotte verenigt hij in zich de dichter en de practicus, 

paart hij liefde voor antiek heidendom aan een gelovig katholicisme, is hij de 

cultuurmens die opgaat in het volk, de burger-monarch die straf en zachtzin-

nig, berekenend en spontaan kan zijn, en getuigt zijn kinderlijke wijsheid zo-

wel van levenslust als van melancholie — van vertrouwen in de mens en van 

besef van menselijk tekort: „Ia condizion humane", schrijft hij, eind 15e eeuw. 

Het is de grote gevarieerdheid van zijn levensgevoel, die ononderbroken naar 

synthese streeft — de „eenheid in verscheidenheid" waar de Platonische 

school, de kunst, de staatkunde en uiteindelijk een heel tijdperk naar zocht. 

Het een en het ander, questo e quello, is een geliefkoosde term van Lorenzo. 

„Ontelb're wegen zijn er en verscheid'ne 

en dat wat wordt gezocht is maar één ding." 

Dat hij een mysterie zou zijn is dan ook krachtig tegengesproken door Arm-

strong: „Zelden is er een minder mysterieuze natuur geweest. Lorenzo is al-

tijd vanzelfsprekend, of hij een nieuwtje verzint voor 't carnaval, of het laatste 

manuscript bestudeert..." Hij instrueert een gezant, woont een raadsverga-

dering bij, behandelt zijn correspondentie en rijdt dan naar zijn villa om met 

de kinderen te spelen en de stand van het gewas te overzien. „Zijn enig 

waarachtig geheim", zegt Bérence, „was dat hij mens wilde zijn in de volle zin 
van het woord." 

Begiftigd met een intelligentie ver boven de middelmaat en een uiterst intuïtief 

gemoedsleven, is hij op de kentering der tijden geplaatst in een invloedrijke 

maar labiele positie, waarin hij zijn innerlijke krachten kan ontplooien, maar ze 

tegelijk onverbiddelijk moet beheersen. Vanuit de aanvaarding van die con-

stellatie zijn, meen ik, Lorenzo's leven en persoonlijkheid te verstaan, waarvan 

ik liever een zij het vage afspiegeling heb willen geven dan een afsplitsing. 

De begrafenis is bewust eenvoudig, maar het hele volk neemt er aan deel en 

zelfs tegenstanders zijn van zorg vervuld. Piero wordt tot hoofd van de rege-

ring aangesteld en is vol goede bedoelingen, maar hij is meer een Orsini dan 

een Medici en hem ontbreekt de nodige tact. Twee jaar na Lorenzo's dood 

barst de storm over Italië los, want zichzelf overbodig maken heeft hij niet ge-

kund: zijn kracht en zijn zwakheid zijn geweest, dat hij exponent was van 

eigen volk en tijd. Karel VIII trekt het schiereiland binnen, Piero moet in de 

verbanning vluchten en hetzelfde grauw dat in 1478 de Pazzi vermoordde 

plundert nu het palazzo Medici. Florence en Italië gaan een tijd van verwar-

ring en vernedering tegemoet; de geestelijke fakkel gaat op Rome over, de 
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jongere Medici leggen tenslotte gesteund door vreemdelingen hun wil van 

bovenaf op en meer dan een van hen zal zich nog een goed heerser tonen, 
maar de tijd dat een stad achter hen stond in instinctieve verdediging van 

eigen bestaan en cultuur keert niet terug. Dat is het drama van de Medici, dat 

tot een tragedie zou naderen als de geschiedenis ook Florence geen betrek-

kelijkheid had geleerd. Het heeft hun paleizen, musea en bibliotheken geërfd; 

Italië heeft eeuwen later teruggegrepen op de oude statenbond waar Lorenzo 

naar streefde, en wij allen bezitten de geest der oude boeken die hij met de 
zijnen verzamelde en verspreidde, en die via Erasmus en Spinoza, Goethe en 
Shelley onverbrekelijk vergroeit raakte met onze cultuur. Twee jaar na Loren-

zo's dood wordt zijn geslacht verjaagd, maar vier eeuwen later wordt een tijd-
vak naar hem genoemd. Ook dat is geen oordeel. Een oordeel blijve, in alle 
voorzichtigheid, ieder van ons persoonlijk voorbehouden. „La nostra giustitia 

il Giusto canti"; en dan mag il Giusto persoonlijk of onzijdig zijn. 

D. Middelbeek-Alberda 

Enige literatuur: 

Lorenzo dei Medici — Tutte le opere (ed. Rizzoli) 
W. Roscoe — The life of Lorenzo de' Medici 
A. von Reumont — Lorenzo dei Medici 
E. Armstrong — Lorenzo de' Medici (Heroes of the Nations series) 
E. L. S. Horsburgh — Lorenzo the Magnificent 
C. M. Ady — Lorenzo dei Medici and Renaissance Italy 
F. Bérence — Laurent le Magnifique, ou la quète de la perfection 
J. Ross — Lives of the early Medici as told in their correspondence 
G. F. Young — The Medici 
F. Schevill — History of Florence 



Een Paaskaars 
door Ion Luca Caragiale 

De Roemeense auteur Ion Luca Caragiale (1852-18812), schrijver van enkele satirische 
toneelstukken en vele novellen en schetsen, betekent voor Roemenië wat Gogol j, 
Tsjechow, Shaw, Hasek (de schrijver van „De brave soldaat Schwejk") en de Maupas-
sant voor andere landen hebben betekend. Zijn jeugd bracht Caragiale in Ploiesti door, 
later trok hij naar Boekarest. Hij beoefende velerlei beroepen, waaronder die van souf-
fleur, journalist, restauranthouder, vertaler, toneelcriticus en theaterdirecteur. In 1904 
vertrok hij met zijn gezin naar Berlijn, waar hij in 1912 stierf. Van jongsaf toonde Cara-
giale grote belangstelling voor het toneel. „Een verloren brief" is zijn bekendste toneel-
stuk geworden, dat ook nu nog regelmatig in en buiten Roemenië wordt gespeeld. Het 
is een satirisch blijspel, waarin de intriges en politieke ambities van de „kleine zielen" 
in een Roemeens provinciestadje scherp worden gehekeld. Doelwit van Caragiale's 
kritiek is het nationalistisch pathos, de naiviteit, de huichelarij en de oppervlakkigheid 
van hen, die zich de steunpilaren van de maatschappij wanen. Ook in zijn novellen 
toont Caragiale zich een begaafd schrijver met een diep psychologisch inzicht. In het 
hier vertaalde verhaal, dat als literair kunstwerk vergelijkbaar is met de beste novellen 
van Tolstoj, Dostojewskij, Tsjechow en Gorjkij worden de eenzaamheid en de angst 
getekend van een jood die vanaf zijn kinderjaren de psychische druk heeft gekend 
van discriminatie en vervolgingen. In de loop van het verhaal bereiken deze gevoelens 
een climax. Het psychologisch proces waarin de angsten en hallucinaties eindigen in 
wraakzucht en waanzin wordt eerst volledig begrijpelijk wanneer men weet onder welke 
druk de joden in het oude Roemenië leefden. Zij waren in geheel Oost-Europa de blik-
semafleiders voor de altijd aanwezige sociale spanningen in deze feodale staten waar 
de grote massa in ontstellende armoede leefde. Eerst in 1919 kregen de joden in Roe-
menië burgerrechten! De antisemitische „IJzeren Garde" was vóór de oorlog een veel-
zeggend fenomeen. Gelukkig behoort het antisemitisme in Roemenië (anders dan in 
sommige andere Oosteurope staten!) nu tot het verleden. De joden hebben in het land 
van Ceausescu niets te duchten en Roemenië is het enige Oosteuropese land, dat 
normale diplomatieke betrekkingen met Israël onderhoudt. Hopelijk zal Caragiale, wiens 
toneelstuk „Een verloren brief" (Amsterdam, Wereldbibliotheek 1957) en zijn verhaal 
„In oorlogstijd" (opgenomen in „Meesters der Roemeense vertelkunst", Amsterdam, 
Meulenhoff, 1967) in het Nederlands werden vertaald, in ons land meer bekendheid 
krijgen evenals zijn vele schrijvende landgenoten. Want dit is wel zeker, de Roemeense 
literatuur kreeg in Nederland nog niet de aandacht, die zij verdient! 

(P. Krug) 

Leiba Zibal, de herbergier van Podeni, zit in gedachten verzonken aan een tafel onder 
de luifel van de herberg; hij verwacht de postkoets, die reeds lang aangekomen had 
moeten zijn; er is een vertraging van ongeveer een uur. 
De levensgeschiedenis van Leiba is lang en niet al te vrolijk; hoewel hij gekweld 
wordt door koorts, is het een genoegen voor hem de belangrijkste fazes hiervan achter 
elkaar de revue te laten passeren ... 
Straatventer, marskramer, makelaar, soms wellicht minder, handelaar in tweedehands 
kleding, dan kleermaker en schoonmaker van kleding in een triest straatje in Jassy, dit 
alles had hij geprobeerd na het voorval, dat er oorzaak van was geweest, dat hij zijn 
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baan van hulpje in een grote wijnhandel had verloren. Twee kruiers hadden onder toe-
zicht van Zibal een vat in de kelder laten rollen. Er was tussen hen onenigheid ont-
staan over de verdeling van het loon. Eén van hen had een stuk hout genomen en zijn 
kameraad een klap op het hoofd gegeven, zodat deze verdoofd en onder het bloed op 
de grond was gezonken. 
De jongen, die dit beestachtig optreden zag, riep om hulp, maar de onverlaat haastte 
zich door de tuin weg te komen en toen hij langs de jongen kwam, hief hij zijn hand 
tegen hem op ... Zibal viel flauw van schrik. Toen hij na enkele maanden ziekte terug-
keerde naar zijn baas, was zijn plaats bezet. 
Nu begon een zware strijd om het bestaan, die nog moeilijker werd door het huwelijk 
met Soera ... Geduld overwint echter alles. De broer van Soera, herbergier in Podeni, 
stierf, en de herberg kwam aan Zibal, die de zaak voor eigen rekening voortzette. 

Hier zit hij nu sinds vijf jaar. 
Hij heeft een aardig bezit in geld en goede wijnen verworven, een produkt, dat zijn 
geld altijd waard is. Van de armoede is Leiba bevrijd, maar zij zijn allen ziek, zowel 
hij als zijn vrouw en het kind: malaria. 
... En de mensen zijn slecht en twistziek in Podeni! ... Scheldwoorden ... hoon ... 
vloeken ... beschuldigingen dat hij de mensen met vitriool vergiftigt ... En de bedrei-
gingen! Een bedreiging is voor een angstig gemoed erger dan zelfs een klap. Wat 
Leiba nu meer kwelt dan de koortsrillingen is een bedreiging. 
„Ach! die schoft van een goi!" denkt hij zuchtend. 
De schoft is Gheorghe — waar zou hij zijn? — een man, waarmee Zibal een erg on-
aangename affaire had. 
Gheorghe was op een herfstochtend bij de herberg aangekomen, vermoeid van de reis. 
Hij kwam uit het ziekenhuis zei hij en zocht werk. De herbergier had hem in dienst 
genomen. Maar Gheorghe bleek een ruwe, humeurige man te zijn, hij vloekte voortdu-
rend en liep mopperend door de tuin. Hij was een slechte, luie en brutale knecht en ... 
hij stal. 
Op een dag dreigde hij de zwangere vrouw, die hem met recht verwijten had gemaakt, 
dat hij haar in de buik zou trappen ... een ander maal had hij een hond tegen de 
kleine Sjtroel opgehitst. 
Leiba had onmiddellijk met hem afgerekend en hem ontslagen. Maar Gheorghe wilde 
niet weggaan; hij hield staande, dat hij voor een jaar was aangenomen. Toen had de 
herbergier gezegd dat hij naar het raadhuis zou gaan om hem door de veldwachter te 
laten wegjagen. 
Gheorghe had zijn hand snel in een borstzak gestoken en met de kreet „Judas!" wilde 
hij zich op zijn baas werpen. 
Gelukkig kwam er op dat moment een koets met gasten aan. Gheorghe begon te grijn-
zen en zei: 
„Waarom ben je geschrokken, heer Leiba? 	Je ziet toch, dat ik wegga". 
En zich met een grimmig gezicht over de tapkast naar Leiba buigend, fluisterde hij 
hem toe: 
„Je kunt me verwachten in de Paasnacht, dan zullen wij paaseieren tegen elkaar slaan, 
heer ... Weet, dat ik óók iets heb af te rekenen!" 
Toen waren de gasten in de herberg gekomen. „Een vrolijk weerzien in de Paasnacht, 
heer Leiba" voegde Gheorghe er aan toe en vertrok. 

Leiba ging naar het raadhuis, vervolgens naar de politie, om de bedreiger aan te geven 
en om bescherming te vragen. De onderprefect, een vrolijke jongeman, nam eerst het 
„bescheiden" geschenk in ontvangst, dat Leiba hem bracht, daarna begon hij de ang-
stige jood uit te lachen en hem te bespotten. Leiba poogde aanhoudend hem van de 
ernst van de toestand te overtuigen, daar de herberg eenzaam was gelegen, ver van 
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het dorp en zelfs van de hoofdweg. Maar de onderprefect, nu met een ernstiger ge-
zicht, gaf hem de raad verstandig te zijn; hij mocht van zoiets geen gewag meer 
maken, om in een dorp, waar de mensen slecht en arm zijn, niet in werkelijkheid de 
neiging tot gewelddadigheden wakker te roepen. 
Enige dagen later kwamen een politie-ambtenaar en twee gendarmes om Gheorghe te 
zoeken; hij werd verdacht meer te weten van een bepaalde kwestie. 
Hoe goed zou het geweest zijn, wanneer Leiba tenminste geduld had gehad tot de 
komst van deze mannen! ... Maar Gheorghe was nu, wie weet, waar ... 

Ofschoon dit reeds lang geleden was voorgevallen, zijn in de geest van de koortslijder, 
de indrukken van Gheorghe's gezicht, zijn bewegingen, alsof hij iets uit de borstzak 
wilde grijpen en zijn dreigende woorden weer tot leven gekomen. Waardoor zijn deze 
herinneringen zo levendig geworden? 
Het is de zaterdag vóór Pasen. 
Boven op de heuvel, in het dorp dat ongeveer twee kilometer ver tussen de moeras-
sen is gelegen, luiden de kerkklokken ... Hoe wonderlijk klinkt dit wanneer men koorts 
heeft: nu eens heel hard, dan weer bijna nauwelijks hoorbaar. De nacht, die komt, is 
de Paasnacht: de nacht waarin Gheorghe's dreigement waar gemaakt moet worden 
„Maar misschien heeft men hem intussen gepakt!" 
Hoe dan ook, Zibal zal nog slechts tot het aflopen van de pachttermijn in Podeni blij-
ven. Met zijn kapitaal kan men een aardig zaakje in Jassy openen ... In de stad zou 
Leiba gezond worden en zich in de buurt van het politiebureau vestigen ... Hij zou de 
commissaris, de schrijver, de politieagent geschenken geven ... Wie goed betaalt, 
wordt goed bewaakt. 
In zo'n grote stad, is er 's nachts lawaai en licht, geen duisternis en stilte zoals in het 
eenzame dal van Podeni. Er is een café in Jassy, daar op die straathoek — wat een 
goede plaats voor een zaak — een café waar de gehele nacht meisjes in café-chan-
tant zingen. Wat een rumoerig en vrolijk leventje! Daar vind je op ieder uur van de dag 
en de nacht, de commissaris met meisjes en met andere heren. 
Waarom hiér nog het hoofd te breken, waar, vooral na de aanleg van de spoorweg, die 
met een wijde boog om de moerassen loopt, de zaak voortdurend slechter gaat? ... 
„Leiba", roept Soera van binnen, „de postkoets komt aan, je hoort de belletjes". 

Het dal van Podeni is een ravijn, aan vier zijden omsloten door beboste heuvels. In 
het zuidelijke dieper gelegen deel, vormen de bronnen, die onderaan de heuvels ont-
springen, enkele diepe moerassen, waarboven zich als borstels dichte rietbossen ver-
heffen. Tussen het moerassige gedeelte en het hogere, meer noordelijke deel, midden 
in het dal, staat de herberg van Leiba: het is een oud stenen gebouw, sterk als een 
kleine burcht; ofschoon het terrein moerassig is, heeft de herberg droge muren en 
kelders. 
Bij het horen van Soera's stem, verheft Leiba zich moeizaam van zijn stoel en strekt 
zijn moede ledematen; hij staart lang naar de oostelijke horizon; van de postkoets is 
niets te bemerken. 

„Hij komt niet; jij hebt het maar gedroomd ..." antwoordt hij de vrouw en gaat weer 
zitten. 

Uitgeput kruist de man zijn armen op de tafel en legt zijn hoofd erop, dat gloeit van 
de koorts. 

In de warmte van de voorjaarszon, die de oppervlakte van de moerassen begint te 
verwarmen, overmant een aangename slapte de zenuwen van de man en zijn gedach-
ten beginnen de draad van het spindel van het ziekelijk opgewonden bewustzijn steeds 
langzamer en langzamer af te wikkelen zodat de vormen en kleuren van de verbeelding 
steeds meer vervagen ... 
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Gheorghe 	Paasnacht ... Rovers ... Jassy ... Een café in het midden van de stad ... 
Een vrolijk café, dat goed loopt. Gezondheid ... 
En hij sluimert in ... 
...Soera is met het kind reeds lang weg. 
Leiba gaat de herberg uit om in de straat te kijken waaruit zij moet komen. 
In de hoofdstraat is een druk verkeer, een ononderbroken geratel van wielen op de 
weg, vergezeld door het ritmisch getrappel van hoeven op het glanzende asfalt. 
Plotseling echter staat het verkeer stil en van Copa ziet men een massa mensen aan-
komen, gesticulerend en opgewonden schreeuwend. 
Het schijnt dat de menigte iemand begeleidt: militairen, een wacht en allerlei publiek. 
In alle deuren van de winkeltjes verdringen zich nieuwsgierige toeschouwers. 
„Aha!" denkt Leiba, „zij hebben een rover gepakt!" 
De stoet nadert. Soera maakt zich los uit de menigte en gaat naast Leiba op de trap-
pen voor de herberg staan. 
„Wat is er, Soera?" vraagt hij. 
„Het is een krankzinnige, die uit Golia is ontsnapt". 
„Laten wij de zaak sluiten, zodat hij ons niets aandoet". 
„Hij is nu gebonden; maar eerst heeft hij zich losgerukt. Hij heeft gevochten met alle 
soldaten ... Een jood, die door een boosaardige goi uit de menigte tegen de krankzin-
nige was geduwd, heeft hij in de wang gebeten". 
Vanaf de trap ziet Leiba alles goed; een trede lager kijkt Soera met het kind op de 
arm. 

Het is inderdaad een woedende waanzinnige die aan iedere kant door twee mannen 
wordt vastgehouden; zijn handen zijn stevig aan elkaar gebonden met een sterke riem. 
Het is een man met een reusachtige knuppel; hij heeft een kop als een stier met dicht 
zwart haar en een slordige volle baard en snor. Door zijn hemd, bij het gevecht open-
gescheurd, ziet men een brede borst, die evenals het hoofd met dicht haar is bedekt. 
Hij is blootsvoets; zijn mond is bebloed en hij spuwt voortdurend haren uit, die hij met 
zijn tanden uit de baard van de jood heeft getrokken. 
Iedereen heeft stilgehouden ... Waarom? 
De gendarmes maken de handen van de krankzinnige los. De menigte wijkt uiteen en 
maakt een grote ruimte rondom hem vrij. De krankzinnige kijkt rond en zijn vurige 
blikken blijven op de deur van Zibal rusten; hij knarst met de tanden, vliegt regelrecht 
naar de drie treden en in een oogwenk pakt hij in de rechterhand het hoofdje van het 
kind, in de linker dat van Soera, en slaat deze met zulk een kracht tegen elkaar, dat 
hij beide als twee zachte eieren met elkaar vermengt ... 
Een klap weerklinkt, een gekraak, dat met niets kan worden vergeleken wanneer de 
twee schedels tegen elkaar slaan. 
Als een mens, die in een onmetelijke diepte valt, schreeuwt Leiba met krimpend hart: 
„De hele wereld gooit mij met opzet als prooi voor een waanzinnige!" 
Maar zijn verstikte stem gehoorzaamt niet aan zijn wil. 

„Sta op, jood!" roept iemand en slaat krachtig met een stok op de tafel. 
„Wat een flauwe grap!" zegt Soera op de drempel van de herberg, „om iemand uit de 
slaap op te schrikken, boerenpummel!" 
Leiba vliegt overeind. 
„Ben je geschokken, jood?" vraagt de grappenmaker lachend. „Slaap je op de middag, 
nou? ... Sta op, er komen gasten ... de postkoets is in aantocht". 
En volgens zijn slechte gewoonte, die de jood bijzonder ergert, wil hij Zibal in de 
armen nemen en hem kietelen. 
„Laat me met rust!" schreeuwt de herbergier, zich losrukkend en hem met alle kracht 
van zich afstotend. „Zie je niet, dat ik ziek ben? Laat me met rust!" 
De postkoets komt tenslotte aan met ongeveer drie uur vertraging. Het zijn twee reizi- 



39 

gers, die zich gezamenlijk met de postiljon, die zij hiertoe uitnodigen, aan één tafel 
zetten. 
Uit het gesprek van de reizigers blijkt duidelijk de oorzaak van de vertraging. In een 
naburig poststation van een jood, hadden 's nachts een overval en een moord plaats- 
gevonden. De vermoorde herbergier zorgde ook voor het wisselen van de paarden. 
De rovers hadden de paarden gestolen en vóór er andere in het dorp gehaald waren, 
konden de nieuwsgierige reizigers in alle rust de plaats van de misdaad in ogen-
schouw nemen. 
Vijf slachtoffers. En dan de bijzonderheden! Wanneer men niet gezien had, dat het huis 
leeggeroofd was, zou men aan een bloeddorstige wraak gedacht hebben of aan een 
daad van iemand, die aan godsdienstwaanzin leed. In anecdotes over de secten van 
de illuminaten wordt soms melding gemaakt van moordpartijen van zo'n absurde 
beestachtigheid. 
Leiba beefde door de sterk toegenomen koorts en luisterde verward. 
Toen volgde er iets, dat de postiljon beslist met respect vervuld moet hebben. De jeug-
dige passagiers waren twee studenten, de één in de filosofie, de ander in de medicij-
nen; zij waren op weg naar hun geboortestadje om daar de vrije dagen door te bren-
gen. Tussen hen ontspon zich een academisch debat op hoog niveau over de misdaad 
en de oorzaken daarvan en over de vraag of men moest erkennen dat de arts deze 
vragen beter kan beantwoorden dan de filosoof. 
Atavisme ... Alcoholisme met pathologische gevolgen ... Erfelijkheid ... Deformatie ... 
Malaria ... En de moerassen! De veroveringen van de moderne wetenschap ... En de 
gevallen van reversie! Darwin ... Haeckel 	Lombroso 	Bij het geval van de re- 
versie zette de postiljon grote ogen op, waarin een diepe bewondering straalde voor 
de veroveringen van de moderne wetenschap. 
„Het is evident", voegt de student in de medicijnen er aan toe, „vandaar dat de echte 
misdadiger als type beschouwd, overmatig lange armen heeft en te korte benen, een 
laag en plat voorhoofd, een sterk ontwikkeld achterhoofd; zijn blik heeft een karakte-
ristieke ruwheid en bestialiteit, zoals het geoefende oog opvalt; hij is een rudiment van 
een mens: hij is, zoals we kunnen zeggen, een dier, dat eerst sedert kort er in ge-
slaagd is om op de achterpoten te staan en het hoofd omhoog te richten, naar de 
hemel, naar het licht!" 
Op een leeftijd van twintig jaar, na zo'n emotie, na een goed maal met een wijn van 
zo voortreffelijke oorsprong en oogst als die van Zibal, doet een fraze met een lyrische 
nuancering, zelfs uit de mond van een student in de medicijnen, het bijzonder goed. 
Tussen Darwin en Lombroso had de enthousiaste jongeling ook tijd gevonden een 
beetje aan Schopenhauer te snuffelen: „naar de hemel, naar het licht!" 

Zibal had nauwelijks iets begrepen van de „heldere" theorie. Voor de eerste maal 
werden in de vochtige lucht van Podeni zulke verheven woorden, zulke edele, subtiele 
gedachten uitgesproken. 
Wat Leiba echter beter begreep dan wie ook, zelfs beter dan de spreker zelf, was de 
overtuigende illustratie van de theorie; het geval van reversie kende hij in vlees en 
botten: het was het beeld van Gheorghe. Dit beeld, waarvan hij tot voor kort in zijn 
herinnering slechts de hoofdtrekken bewaarde, komt nu in zijn geest met grote helder-
heid, tot in onbetekenende details, tot leven. 
De postkoets was vertrokken. Leiba had hem nagekeken, tot hij linksaf buigend, ver-
dwenen was achter de heuvel. Ook de zon was in het westen ondergegaan en de 
avond begon de omtrekken van de dingen in het dal van Podeni in zachte sluiers te 
hullen. 
De herbergier is terneergeslagen, alles wat hij heeft gehoord, begint hij in zijn geest te 
herkauwen ... In de stilte van de nacht, verloren in het duister, werden onverwachts 
een man, twee vrouwen en twee zwakke kinderen, door de hand van het beest in 
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mensengestalte uit de armen van de weldadige slaap gerukt en de een na de ander 
afgemaakt ... De krankzinnige kreten van het kind, dat met één snee de buik wordt 
opengereten ... De keel die door een bijl wordt gespleten en waaruit na iedere bloed-
straal een dof rochelen komt... En het laatste slachtoffer dat ontzet in een hoek is 
gevlucht moet dit alles aanzien wachtend op zijn beurt ... Een proces, verschrikke-
lijker dan een executie, een jood zonder middelen van verdediging in de handen van 
een goi ... de in de afschuwelijke handen van de krankzinnige te zwakke schedel. 
De van koorts brandende lippen van Leiba volgen trillend de gedachtenvlucht. Een 
hevige rilling loopt hem over de rug; met een onzekere tred loopt hij naar de gang. 
„Er is geen twijfel mogelijk" denkt Soera, „Leiba is niet in orde, hij is erg ziek; in 
Leiba's hoofd spookt het ... maar wat kan dat alles betekenen wat hij de laatste dagen 
doet en vooral vandaag?" 
Leiba sluit de herberg vóór hij de kaarsen aansteekt, juist wanneer de sabbath is afge-
lopen. Driemaal kloppen gasten op de deur van de herberg en verlangen met bekende 
stemmen binnengelaten te worden. Bij ieder kloppen vliegt hij overeind en met ang-
stige ogen houdt hij Soera terug: 
„Beweeg je niet ... ik wil niet dat een goi binnenkomt". 
Dan gaat hij naar de gang om de bijl, waarmee hij hout hakt, te wetten op de stenen 
drempel. Hij trilt en kan zich nauwelijks op de been houden, maar hij wil niet gaan 
rusten. Wat Soera het meest verontrust is dat hij op haar aanhoudende vragen een 
heftig antwoord geeft en haar naar bed stuurt met het bevel onmiddellijk het licht te 
doven. Eerst verzet zij zich; maar hij herhaalt het bevel zo krachtig, dat zij ondanks 
alle bezorgdheid, moet toegeven, er zich bij neerleggend dat zij later een opheldering 
over zijn handelwijze zal krijgen. 
Soera heeft de lamp gedoofd, is naar bed gegaan en slaapt naast Sjtroel in. De vrouw 
heeft gelijk 	Leiba is werkelijk ziek. 

Het is volledig nacht geworden. Zibal zit reeds lang op de drempel van de gang en 
luistert ... 
Waarnaar? 
Onduidelijke geluiden komen uit de verte ... Het lijkt op paardengetrappel, op dof ge-
stamp, op geheimzinnige en opgewonden gesprekken. Een hevige spanning en aan-
dacht scherpt het gehoor in de eenzaamheid van de nacht; wanneer het oog ontwa-
pend en machteloos is, schijnt het gehoor ook het gezicht te willen vervangen. 
Maar het is geen vergissing ... Op de weg die van de straatweg naar de herberg 
leidt, hoort men paardengetrappel. Zibal staat op en wil naar de grote poort aan het 
eind van de gang lopen. De poort is goed gesloten met een zware balk, waarvan elk 
van de einden in een muuropening steekt. Bij de eerste stap knerpt het zand onder zijn 
pantoffels te hoorbaar. Zibal trekt zijn pantoffels uit en gaat verder op zijn sokken. 
Zo, nauwelijks enig geluid makend, komt hij bij de poort, juist wanneer de ruiters voor-
bijkomen. Zij spreken erg zacht, maar niet zo zacht, dat Leiba niet duidelijk deze 
woorden kan horen: 

„Hij is vroeg naar bed gegaan ..." 
„Maar als hij is weggegaan?" 
„Dan komt hij een volgende keer aan de beurt ... Maar ik zou graag .." Verder kan 
hij niets meer verstaan; de mannen hebben zich te ver verwijderd. 
Van wie was er sprake? ... Wie komt er een volgende keer aan de beurt? ... Wie is 
het, die het anders gewild had? ... En wat had hij graag gewild? ... En wat zochten 
zij op de zijweg, een weg, die niemand oprijdt dan om naar de herberg te gaan? ... 

Een ontzettende moeheid maakt zich van Zibal meester. 
„Zou het Gheorghe zijn?" Leiba voelt dat zijn krachten hem verlaten en hij gaat op de 
drempel zitten. Flarden van gedachten schieten door zijn hoofd, hij kan geen duide- 
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lijke gedachte vormen, geen beslissing nemen ... Verward gaat hij de gelagkamer 
binnen, neemt een lucifer en steekt een kleine petroleumlamp aan. 
Er is nauwelijks sprake van licht; de pit is zo ver naar beneden gedraaid, dat de vlam 
in het binnenste van de brander verborgen blijft; slechts door de gaten dringen enkele 
bijna onzichtbare lichtstralen, die enige strepen op de muren tekenen ... Maar dit is 
genoeg om alle hoeken van de welbekende herberg te kunnen zien ... Ja het onder-
scheid tussen de zon en het kleinste vonkje is geringer dan tussen dit licht en de 
diepste duisternis! 
De klok aan de muur tikt luid. Dit monotone geluid ergert Zibal. De man grijpt de 
slinger, die heen en weer gaat en stopt de beweging. 
Zijn keel was uitgedroogd. Hij had dorst. Hij wast een glaasje om in een driepotig 
kuipje naast de tapkast en wil zich uit een fles goede brandewijn inschenken, maar de 
rand van het glaasje tikt luid tegen de hals van de fles. Dit geluid is nóg ergerlijker. 
Een tweede poging, waarbij hij met heel zijn wil poogt zijn slapte te overwinnen, heeft 
niet meer succes. 
Dan ziet hij ervan af, laat het glas zachtjes in het water glijden en neemt enige slok-
ken uit de fles. Daarna zet hij de fles op zijn plaats, die als hij de plank aanraakt, een 
ontzettende klap veroorzaakt. Een ogenblik blijft hij als verlamd staan. Dan neemt hij 
de lamp en zet hem in de nis van het venster, dat op de gang uitziet; de lamp schil-

dert op de poort, op de vloertegels en op de muur tegenover de gang enkele brede 
banden zwak licht, die nauwelijks zijn waar te nemen ... 
Zibal gaat weer op de drempel zitten en luistert scherp ... 
Van de heuvel klinkt klokgelui ... Men luidt voor de Opstanding ... Dat wil zeggen 
dat middernacht voorbij is; spoedig zal het weer dag zijn ... Ach! als de rest van die 
lange nacht eens even vlug voorbij zou gaan als de eerste helft! 

Geknerp van zand onder een voet! Maar hij is op zijn sokken en hij heeft niets 
bewogen, zelfs zijn been niet ... Ten tweede male geknerp 	Klóg eens... Het is 

ongetwijfeld iemand buiten, hier dichtbij. Leiba staat op, drukt met zijn hand op de 
borst en poogt een hinderlijke knoop terug te dringen, die in zijn keel naar boven komt. 
... Er zijn meer mensen buiten ... en Gheorghel Ja, hij is het; ja. Op de heuvel hebben 
de Opstandingsklokken geluid. 
Zij spreken zachtjes: 

„Ik zeg je, dat hij slaapt. Ik heb gezien, dat hij het licht doofde". 
„Des te beter; dan roeien we het hele nest uit". 
„De poort krijg ik wel open; ik ken dat vak. Ik maak er een gat in ... De balk loopt 
hier..." 

En men hoort het tasten waarmede de man buiten de afstand van het hout meet... 
Een grote boor begint zich in de uitgedroogde vezels van het hout te boren ... Zibal 
moet steun zoeken; hij steunt met de linkerhand op de poort en met de rechter bedekt 
hij zijn ogen. 
Dan klinkt, als een onverklaarbare gril in het spel van emoties, in het oor van de man 
luid en duidelijk: 

„Leibal de postkoets komt aanl" 
Het was ongetwijfeld de stem van Soera ... Een warme straal van hoop ... een mo-
ment van geluk ... het is weer een droom! ... Leiba trekt snel de linkerhand weg: de 
spits van de boor, die in het hout is doorgedrongen, heeft hem in de handpalm ge-
stoken. 

Is er nog aan redding te denken?... Absurd! In zijn brandend brein neemt het beeld 
van de boor ongekende afmetingen aan ... Het werktuig dat voortdurend draait, groeit 
tot in het oneindige, het gat wordt steeds groter en groter, zó groot tenslotte, dat het 
monster in de ronde opening rechtop kan staan, zonder zich te buigen. Hetgeen zich 
in deze geest afspeelt, ontsnapt aan het menselijk denken: het leven heeft die trap van 
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exaltatie bereikt, waarop alles wat men ziet, hoort, voelt, enorme, chaotische afmetin-

gen krijgt. 
... Buiten wordt het werk methodisch en met volharding voortgezet. Leiba heeft nu 
viermaal achter elkaar de gewonden stalen tanden in het hout zien binnendringen en 
weer zien terugtrekken. 
„Nu de zaag ..." zegt Gheorghe. 
Een smal blad van de zaag dringt door het eerste gat en begint met snelle en regel-
matige bewegingen in het hout te vreten ... Het plan was gemakkelijk te begrijpen: 
vier gaten in de vier hoeken van een vierkant; tussen deze vier trekt de zaag zijn baan; 
in het centrum van het vierkant is de boor reeds eerder binnengedrongen; wanneer 
het stuk eerst uit de houten poort is gezaagd, wordt het naar buiten getrokken; door 
het ontstane gat grijpt een krachtige hand de balk, schuift hem terzijde en ... de gojiem 
zijn in het huis van Leiba. 
En dezelfde boor zal over enkele minuten tot martelwerktuig van Zibal en de zijnen 
worden ... Twee beulsknechten zullen het slachtoffer op de grond drukken en 
Gheorghe met de hiel van de laars op diens buik, zal langzaam, als in het dode hout, 
de boor in het levende borstbeen doen dringen, dieper en dieper, tot hij het hart raakt, 
om het wilde kloppen tot stilstand te brengen en het op de plaats vast te nagelen! 
Doodszweet bedekt Zibals gehele lichaam; zijn ledematen weigeren de dienst en lang-
zaam laat hij zich op zijn knieën vallen, als een stuk vee dat de nek buigt voor de 
laatste slag, ervan doordrongen, dat het zich nu moet overgeven. 
„Ja! op de plaats vastnagelen! ... denkt hij verloren ... ja! op de plaats vastnagelen!" 
Hij blijft een tijdje met opengesperde ogen naar het licht in het venster staren ... 
Enige momenten blijft hij zo staan, in een andere wereld verstard, maar plotseling: 
„Ja", herhaalt hij, glimlachend met een wilde blik, „ja! op de plaats vastnagelen!" 
Er voltrekt zich in dit mensenwezen een wonderlijk verschijnsel, een volledige omme-
keer; het beven houdt op, de verslagenheid verdwijnt en het gezicht, verkrampt door 
de langdurige crisis, krijgt een wonderlijke rust. Hij verheft zich met de zekerheid van 
een gezonde en krachtige man, die op een gemakkelijk bereikbaar doel afgaat. 
De spleet tussen de twee bovenste punten van het vierkant is bijna voltooid. Leiba 
nadert nieuwsgierig om het spel van het werktuig te bekijken. Zijn glimlach wordt nu 
nog duidelijker. Hij maakt een beweging met zijn hoofd, als wilde hij zeggen: 
„Ik heb nog tijd". 
De zaag knabbelt de laatste vezels bij het bovenste gat, waar hij naar toe werkt, af 
en begint het spel bij het onderste gat. 
„Er zijn er nog drie", denkt Leiba, en met de voorzichtigheid van een geoefende jager 
treedt hij behoedzaam de gelagkamer in. Hij zoekt onder de tapkast, pakt iets, gaat 
met dezelfde voorzichtigheid terug en verbergt het voorwerp, dat hij in de hand houdt, 
als vreesde hij de indiscretie van de muren en gaat op zijn tenen naar de poort. 
Maar dan plotseling iets vreselijks: het werk buiten is volledige gestopt ... men hoort 

niets meer. 
„Wat is dit? ... Is hij weggegaan?" vraagt de man binnen zich bliksemsnel af. Bij deze 
gedachte bijt hij zich op zijn onderlip in een grenzeloze teleurstelling ... 
„Haha!, dit was een flinke vergissing!" Het werk begint opnieuw en hij volgt het op-
gewonden en met de grootste belangstelling. Eén ding is zeker, onze man is bezield 
van een onverklaarbaar verlangen het werk zo spoedig mogelijk beëindigd te zien. 
„Vlugger!" denkt Leiba met ongeduld ... „vlugger!" 

Weer hoort men de klokken op de heuvel. 
„Vlugger, anders overvalt de dag ons!" zegt een stem buiten, als het ware volgens de 
wens van de man binnen. 

De arbeider gaat met nog grotere vlijt aan het werk. Nog enkele bewegingen en alle 
punten van het vierkant zijn verbonden. 

Eindelijk! 
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De boor trekt het vierkante stuk langzaam naar buiten ... Een grote, krachtige hand 
wordt naar binnen gestoken ... Vei& hij echter de balk, die hij zoekt, heeft aange-
raakt, klinken er twee kreten, terwijl Zibal krachtig het vrije uiteinde van de strik aan 
de sterke post van de deur bindt ... 
De val was scherpzinnig uitgedacht: een lang touw met het eind aan een deur gebon-
den: en op de juiste afstand, op de plaats waar het uitgezaagde vierkant verdween, 
een lus, die Leiba met de linkerhand openhield, terwijl hij met de rechterhand het 
andere eind omklemd hield. Op het gewenste ogenblik liet Zibal de lus los en pakte 
snel met beide handen het vrije eind en met een heftige ruk trok hij de gehele arm 
naar binnen. 

In een oogwenk was de operatie afgelopen ... ... Twee kreten hadden de handeling 

begeleid, de één van vertwijfeling, de ander van triomf; de hand was „op de plaats 
zelf vastgenageld". 
Vervolgens hoort men schreden, die zich ijlings verwijderen. De makkers van 
Gheorghe laten aan Zibal de prooi, die hij met zoveel sluwheid heeft gevangen. 
De jood snelt naar de gelagkamer, grijpt de lamp en draait met zekere hand de pit 
hoog op: het licht, dat in de brander gevangen zat, straalt nu vrolijk en zegevierend 
naar buiten en wekt de vage vormen rondom tot nieuw leven. 
Zibal komt met de lamp in de gang. De rover kreunt zwaar; aan de spanning van de 
arm kan men zien, dat hij de nutteloze strijd heeft opgegeven. De hand is opgezwollen . 
en de vingers gekromd ... het leek alsof zij iets wilden grijpen. De jood komt naderbij 
met de lamp ... Een huivering: de koorts komt weer terug. Hij laat de lamp zakken en 
langzaam, trillend, raakt hij de hand van de rover met het gloeiende lampeglas aan; 
er volgt een heftig samentrekken van de vingers en een doffe kreet... 
Bij het zien hiervan, krimpt Zibal ineen ... ... Een vreemde inspiratie flakkert in zijn 
ogen op. Hij barst uit in een gelach, dat het gewelf van de gang doet trillen en treedt 
snel de gelagkamer binnen. 

De dag breekt aan. 

Soera ontwaakt plotseling ... het leek haar alsof zij in de slaap enkele ontzettende 
kreten hoorde. Leiba was niet in de kamer. Al het gebeurde van de vorige avond komt 
haar weer voor de geest. Er is iets ernstigs gebeurd. Zij springt uit bed en maakt licht. 
Het bed van Leiba is onberoerd. Hij is niet gaan slapen. 
Waar is hij? ... De vrouw werpt een blik door het venster; over de heuvel tegenover 

haar trekt een stoet kleine en levendige lichtjes, die zich bewegen, springen, nu eens 
zich verbergend, dan weer tevoorschijn komend ... De mensen komen van het Opstan-
dingsfeest. Soera opent het venster een weinig; dan hoort zij doffe kreten bij de poort. 
Ontzet snelt zij de trap af. De gang is verlicht. Als zij over de drempel stapt, wordt zij 
getroffen door een verschrikkelijke aanblik. 
Op een stoel, op de ellebogen steunend en de kin op de handen, zit Leiba daar. Als 
een geleerde, die poogt in een verbinding van enkele elementen een subtiel geheim 
van de natuur te doorgronden, dat hem sedert lang ontsnapt en hem ergert, houdt 
Zibal het oog gericht op een hangend voorwerp, zwart en vormeloos, waaronder op 
een andere stoel, op een bepaalde afstand een grote kaars brandt. 
Met strakke blik kijkt Zibal naar het ontbindingsproces van de hand, die hem beslist 
niet gespaard zou hebben. Het gehuil van de ongelukkige buiten hoort hij niet: wat hij 
nu ziet is interessanter dan wat hij hoort. Zibal volgt onverzadigbaar alle vreemde 
bewegingen en samentrekkingen van de vingers en dan, de één na de ander, de 
langzame verstarring. Zij gelijken op de poten van een kever, die zich onder het spel 
van een wreed kind krommen en uitstrekken met vreemde bewegingen, eerst krachtig, 
dan langzamer en langzamer, tot zij verstarren. 
Het is afgelopen. De hand, levenloos, zet langzamerhand op zonder zich te bewegen. 
Soera geeft een gil. 
„Leibal" 
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Zibal geeft haar een teken hem niet te storen. ... Een zware geur van verbrand vlees 
verspreidt zich in de gang; men hoort gesis en het springen van blaren. 
„Leibal wat is dat?" herhaalt de vrouw. 
Het is volledig dag geworden ... Soera haast zich naar de poort en trekt de balk weg. 
De poort opent zich en trekt het aan de rechterarm hangende lichaam van Gheorghe 
mee. Een menigte boeren, allen met brandende Paaskaarsen, dringen naar binnen. 
„Wat is er? Wat is er aan de hand?" 
Plotseling begrijpen zij wat er is voorgevallen. 
Zibal, die tot nu toe, onbeweeglijk op zijn stoel had gezeten, staat ernstig op. Rustig 
schuift hij de mensen terzijde om zich een doorgang te banen. 
„Hoe is dit gebeurd, jood?" vraagt één van hen. 
„Leiba Zibal" zegt de herbergier met luide stem en breed gebaar, „gaat naar Jassy om 
de rabbijn te zeggen, dat Leiba Zibal geen jood is ... Leiba Zibal is een goi ... want 
Leiba Zibal heeft een kaars voor Christus ontstoken!" 
En de man gaat langzaam naar de heuvel in het oosten als een bezonnen reiziger, die 
weet dat men een lange weg niet begint met gehaaste tred. 

(Uit het Roemeens vertaald door P. Krug) 



Boekbespreking 

DE DAG LIGT NOG VOOR ONS —
essays van humanisten (J. P. van Praag, 
H. J. Blackham, H. Bonger, J. C. Brandt 
Corstius, Wim van Dooren, Hans Freu-
denthal, Erich Fromm, Mihailo Marcovic, 
Gajo Petrovic, H. J. Roethof, Adam Schaff, 
Matthew I. Spetter, P. Spigt, P. Thoenes 
en Libbe van der Wal), Van Stockum & 
Zoon, 's-Gravenhage (1969). 

De dag ligt nog voor ons is uitgegeven 
ter gelegenheid van het afscheid van 
J. P. van Praag als voorziter van het 
Humanistisch Verbond. Het boek bevat 
een verzameling essees van de hand van 
personen met wie Van Praag in het kader 
van het nederlandse of internationale, ge-
organiseerde humanisme heeft samenge-
werkt. 

Een inhoudelijk of tematies kenmerk dat 
aan deze essees gemeenschappelijk zou 
zijn, valt m.i. niet aan te wijzen. Vakfilo-
sofiese, maatschappelijke, politieke en 
levensbeschouwelijke opstellen volgen 
elkaar grillig op. De lezer die vertrouwd 
is met dit humanisme zal dit gebrek aan 
inhoudelijke samenhang niet storend vin-
den. Maar anderen zullen moeite hebben 
te begrijpen hoe essees over bv. ideolo-
giese oorlogen en vreedzame koëxisten-
tie, over William Whistons geschiedenis 
der aarde en over de tragiese levensvisie 
van het humanisme in één band kunnen 
worden uitgegeven. Om twee redenen 
kan ik hier niet al te zwaar aan tillen: dit 
blad vindt zijn afname in dezelfde wereld 
van het georganiseerde humanisme; ver-
der is dit boek een gelegenheidsuitgave, 
die men als zodanig geslaagd kan noe-
men als zij meehelpt het feestvarken in 
het zonnetje te zetten en een lezer en-
kele onderhoudende uren verschaft. 

De bundel opent met Van Praags inau- 

gurele rede „Wat is humanistiek?" met 
daaraan toegevoegd zijn verweer tegen 
een aantal kritiese opmerkingen van 
Libbe van der Wal. Verder is van Van 
Praag opgenomen het essee „Het kiezen 
van de keuze", dat reeds in de vorige 
jaargang van dit blad is verschenen en 
dat een afweging wil zijn van het werk 
van Sartre tegen Van Praags eigen visie. 
Dit artikel blinkt niet uit door helderheid, 
zodat moeilijk is na te gaan (dwz. voor 
hem die niet bij voorbaat in de schei-
dende voorzitter gelooft) of de gedeelte-
lijke verwerping van Sartre en de vervan-
ging door de soortelijk zwaardere „fun-
damentele keuze van het samen in de 
wereld zijn" de balans naar de goede 
kant doet doorslaan — d.w.z. inderdaad 
een filosofie oplevert die het voortbe-
staan van de mensheid „schraagt en niet 

ondermijnt". 

Verschillende maatschappelijk en politiek 
gerichte essees, zoals de bijdrage van 
Roethof „Een wereldstrategie voor de 
vrede" en „Ideologische oorlogen en 
vreedzame koëxistentie" van Marcovic, 
worden gedragen door het besef van een 
mogelijke vernietiging van de menselijke 
samenleving en de geringe mogelijkhe-
den die — individueel maar vooral kollek-
tief — ter beschikking staan om dit ge-
vaar effektief te verminderen. Op basis 
van de etiese keuze voor het voortbe-
staan van de mensheid dient volgens 
Roethof gezocht te worden naar de meest 
doeltreffende middelen om de „tijd van 
negatieve vrede die ons gelaten is" zo 
goed mogelijk te gebruiken. Er komt geen 
moraliserend betoog over het menselijk 
tekort, of een reduktie van het oorlogs-
probleem dat eindigt met de kreet „vrede 
door verandering van de mens". Het 
strukturele karakter van de vredesproble-
matiek wordt benadrukt. Dit houdt in het 
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leggen van grondslagen waarop een meer 
bevredigend funktionerende internationale 
samenleving kan worden opgebouwd. De 
vier bijdragen daartoe: versterking van de 
positie van de Verenigde Naties, onder-
streping van internationale rechtsbeginse-
len, een herstrukturering van de wereld-
situatie op het gebied van de welvaart en 
de objektivering van internationale ver-
schijnselen, worden verder uitgewerkt. 
Roethofs betoog is interessant, niet om-
dat het in het algemeen nieuw zou zijn, 
maar wel omdat deze benadering van 
problemen van oorlog en vrede als „essee 
van een humanist" niet rechtstreeks sa-
menhangt met wat traditioneel een hu-
manistiese wereldbeschouwing heet. Juis-
ter gezegd: deze benadering is invariant 
t.o.v. een hele kategorie wereldbeschou-
wingen (fascisme e.d. uitgesloten), zij is 
met visies die uit een andere levensbe-
schouwing voortkomen te verenigen en is 
hierdoor vruchtbaar. 

Marcovics bijdrage is een krampachtige 
poging om een teoretiese oplossing te 
vinden voor het probleem dat de in de 
verschillende blokken beleden ideologieën 
een vreedzame koëxistentie in de weg 
staan. Door zijn tweevoudige opvatting 
van „ideologie" (uitdrukking van groeps-
belang én richtlijn voor het handelen) kan 
hij aan de ene kant pleiten voor een ont-
hulling van ideologieën en aan de an-
dere kant juist voor het gebruik ervan 
ter bereiking van zijn doelstellingen. Sterk 
ademt zijn essee, dat gezien moet worden 
tegen de zuidslaviese achtergrond van 
de diepe angst voor een komende we-
reldoorlog en een voortschrijdende her-
waardering van marxistiese waarheden —
de tragiek van de teoretikus die slechts 
zijn hersenen als gereedschap heeft, als 
grondstof ideologieën en die beseft dat 
wat hij voortbrengt op de werkelijkheid 
nauwelijks invloed heeft. 

De opname van bijdragen van schrijvers 
uit de kommunistiese landen maakt de 
bundel van meer belang voor wie wel on-
geveer weet wat er onder nederlandse 
humanisten gaande is, maar niet bekend  

was met de opvattingen van marxisties-
humanisten. Het standpunt van Petrovic 
is dat het marxisme niet slechts één van 
de vele humanismen is maar de „aktuele 
vorm" ervan. Ik haal een passage aan: 
„Een humanisme dat louter theoretisch 
zou blijven en dat iedere vorm van ver-
andering ten goede van deze onhumane 
wereld zou verwerpen, (zou) terecht be-
ticht kunnen worden van onoprechtheid 
en hypocrisie. Maar niet alleen diegenen 
die afzien van een praktische betrokken-
heid van het humanisme, zijn in tegen-
spraak met zichzelf, ook zij, wier huma-
nistisch geëngageerd-zijn niet verder gaat 
dan een strijden voor kleine correcties 
en verbeteringen binnen het kader van 
het maatschappelijk bestel. Als het waar 
is, dat de huidige mens en de huidige 
samenleving au fond van zichzelf ver-
vreemd zijn, dan is een zelfverwerkelij-
king van de mens en het verwerkelijken 
van een ware, menselijke samenleving 
onmogelijk zonder hun revolutionaire om-
wenteling" (kursivering van mij). Hoe an-
ders dan de positie van Bonger die zijn 
vergelijking van het christelijk met het 
kommunisties geloof klaarblijkelijk in-
stemmend afsluit met een sitaat: „Laten 
we niet hopen op de ideaalstaat (...), 
maar laten we tevreden zijn als het iets 
beter gaat". 

Ik heb in deze bundel die artikelen het 
belangrijkst gevonden die op een of an-
dere manier betrekking hadden op de 
mogelijke bijdrage vanuit een ideologie 
of een levensovertuiging aan de toekom-
stige ontwikkeling van de samenleving. 
Die toekomst ziet er somber uit, en de 
faktoren die deze toekomst bepalen, lig-
gen dan misschien ook nog grotendeels 
of geheel buiten het bereik van (georga-
niseerde) levensbeschouwingen. Samen-
vattend: „Een dagje ligt nog maar voor 
ons ..." Slechts wie deze verwachting 
niet deelt, of haar goed weet te isoleren, 
kan volop genieten van de andere essees. 
Mijn pessimisme gaat niet zo ver dat ik 
zou geloven dat er geen regenachtige 
zondagmiddagen meer komen ... 

Abel van Olst 
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Actualiteiten 

Bescherming tegen de wetenschap 

De snelle wetenschappelijke ontwikke-
ling, vooral op medisch en psychologisch 
gebied, werpt allerlei nieuwe problemen 
op. In „The Times" (19 november 1969) 
vroeg Michael Knipe zich dan ook af of 
wettelijke bescherming tegen de weten-
schap niet vereist is. Er doen zich ontwik-
kelingen voor waarvan zelfs Orwell in zijn 
boek „1984" niet gedroomd heeft. Aan het 
betoog van Knipe ontlenen wij het vol-
gende: 
Binnen twintig jaar zal het mogelijk zijn, 
lichaamsdelen voor de mens in labora-
toria te vervaardigen. Ook zal het in de 
nabije toekomst mogelijk zijn menselijke 
instincten, emoties, fysieke en psychische 
karaktertrekken van buiten af te beheer-
sen door „genetic engineering". Derge-
lijke biologische ingrepen, gecombineerd 
met technische kennis, kunnen enorme 
mogelijkheden opleveren. Maar eveneens 
is het nodig dat hiervoor een wettelijke 
regeling gecreëerd wordt. Het zal nodig 
worden dat de mens het recht houdt op 
een „leefbare omgeving", op individuali-
teit en identiteit. 
Genetische beinvloeding en manipulaties 
zijn niet de enige gevaren die uit de bio-
logische revolutie voortkomen. Er zijn ook 
ethische, ecologische en sociale gevol-
gen die hieraan toegeschreven kunnen 
worden wanneer het mogelijk is om: 

— wellicht ook binnen twintig jaar de 
sexe van toekomstige babies vooraf 
te bepalen; 

— door orgaantransplantatie en regene-
ratie de menselijke levensduur met 
tientallen jaren te verlengen; 

— onvolwaardige kinderen voor hun ge-
boorte te elimineren; 

— door ontwikkeling van zenuwgassen 
en bacteriën alle menselijk leven met  

vernietiging te bedreigen. 

Deze gevaren werden besproken op een 
twee dagen durende conferentie van het 
Centrum voor de studie van democra-
tische instellingen, een onafhankelijk op-
leidingsinstituut in Santa Barbara (Cali-
fornië). Er werd op gewezen dat het ver-
mogen om de natuur te beheersen al tot 
ongewenste gevolgen heeft geleid; dat 
de voor de mens vitaal geworden indus-
trieën door luchtvervuiling de mens even-
eens vergiftigen; dat ook de waterveront-
reiniging een probleem gaat worden. 
Maar de biologische mogelijkheden zijn 
nog verontrustender, omdat daardoor 
rechtstreeks in het leven van de mens in-
gegrepen kan worden. De kardinale vraag 
is, wie degenen die de wetenschappelijke 
kennis en mogelijkheden hebben, zullen 
begeleiden. Is het wellicht een falen van 
de medische wetenschap, dat er nog 
geen oplossingen zijn gevonden voor de 
nieuw ontstane morele problematiek? 
Wanneer er geen regelingen zijn om de 
mogelijkheden van de biologische revo-
lutie in te perken, zullen de gevolgen 
rampzalig kunnen zijn. Het is nu al nodig, 
dat regeringsbeslissingen die van invloed 
zijn op de omgeving, zeer zorgvuldig 
overwogen worden; dat deze beslissin-
gen worden afgewogen tegen de kosten 
en vergeleken met de gevolgen wanneer 
desbetreffende besluiten niet genomen 
zouden worden. 
Het is echter de vraag, of een wettelijke 
regeling voldoende zal zijn, nog afgezien 
van het feit, dat een wettelijke regeling 
door sommige groepen uit de samenle-
ving ongewenst zal worden geacht. Een 
alternatief kan zijn, door onderwijs en 
publiciteit de publieke opinie te mobilise-
ren voor toekomstige problemen. 
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be Afrikaanse elite gisteren en vandaag 

In „Internationales Afrika-Forum" (juli/ 
aug. '69) gaf H. Huber een analyse van 
de veranderingen, die zich in de Afri-
kaanse maatschappij voordoen. Wij ont-
lenen hieraan het volgende: 
De kwalificatie „traditioneel" toegepast 
op het vóórkoloniale Afrika is noch sta-
tisch noch uniform. Wel kan gezegd wor-
den dat de oude maatschappelijke orde 
in Afrika gemeenschappelijke trekken ver-
toont (o.a. een economie die uitsluitend 
op eigen behoeften is afgestemd, lokaal 
isolement en de sociale plaats van het 
individu in de familie, clan, leeftijdsgroep 
enz.). De politieke systemen van het tra-
ditionele Afrika laten zich in drie groepen 

verdelen: 
1 kleine bilaterale verwantschapsorgani-

saties (Pygmeeën e.a. I)); 
2 de sibbe- en clanorganisaties; 
3 de centralistisch bestuurde koninkrijken 

en/of stamgemeenschappen. 
In deze verdeling, die overigens overgan- 
gen en variaties toelaat, vindt de elite 
haar plaats en functies. In de eerste groep 
valt de leiding aan de sibbe-oudste toe 
(hier is nauwelijks een politiek onder-
scheid te maken). In de tweede groep 
vindt men naast de sibbe- en clanoudsten 
een elite, die met oudsten een soort ge-
rontocratie met democratische of aristo-
cratische kenmerken vormt. In de laatste 
groep treedt de heerser, opperhoofd of 
koning, op de voorgrond. Hoewel voor 
deze groep verwantschap en ouderdom 
hun betekenis nog niet volkomen verloren 
hebben, is hier meer van een feodale 
hiërarchie sprake, terwijl het absolute ko-
ningschap slechts bij hoge uitzondering 

voorkomt. 
De ouderdom was een zeer belangrijke 
prestigefactor in het oude Afrika. Voor de 
centralistische heerser was koninklijke af-
komst belangrijker dan ouderdom. Om 
eerbied in te boezemen moest een hoge 
leeftijd overigens met persoonlijke be-
kwaamheid gepaard gaan. 
Wil men een goed begrip van gezag en 
maatschappelijke orde in het oude Afrika  

verkrijgen, dan dient men speciale aan-
dacht aan het sacrale aspect te wijden. 
Naast de sacrale heerser kende de maat-
schappelijke orde ook de priester met 
quasi-politieke functies en het optreden 
als tussenpersoon door clan-, sibbe- en 
huisoudsten. De voornaamste functie van 
de vroegere elite was het bewaren en 
doorgeven van de van de voorouders ge-
erfde orde en zegeningen. 
In het koloniale tijdperk brachten de ko-
loniale heersers en missionarissen een 
sociaal-politieke en psychologische om-
mekeer teweeg. Het beeld van de Afri-
kaanse elite in deze periode is zeer ge-
nuanceerd, zoals de koloniale politiek van 
de verschillende Europese landen zelf rijk 
geschakeerd was. 
Na de kolonisatie verloor het traditionele 
gezag nog sneller aan betekenis, want de 
politieke elite in de nieuwe onafhanke-
lijke staten schakelde niet alleen het Wes-
terse imperialisme en paternalisme uit, 
maar ook degenen die daarvan afhankelijk 
waren. Op de plaats van de oude sacrale 
stamhoofden kwamen de charismatische 
leiders der nieuwe staten met hun één-
partijsysteem. Het belangrijkste criterium 
voor toetreding tot de nieuwe elite is 
thans het bezit van een schooldiploma en 
daarna praktische bekwaamheid, econo-
misch succes en politieke betrouwbaar-
heid. 

In ideologisch opzicht tast men in Afrika 
nog in het duister, maar het zou onjuist 
zijn te beweren dat materialisme en op-
portunisme de nieuwe goden zijn. Tegen-
woordig bestaan er nog conflictsituaties 
tussen het volk en zijn elite die van zeer 
uiteenlopende aard zijn. De nieuwe elite 
heeft het contact met het volk grotendeels 
weten te behouden. Zodra zij dit echter 
verliest loopt Afrika het gevaar in een 
nieuwe ernstige conflictsituatie te gera-
ken, die wel eens te zwaar zou kunnen 
worden. 	 P.K. 

1) Over de pygmeeën schreef prof. A. Stolk een 
boeiend artikel in „Oost en West" (febr. 1970). 



Notities van een lezer 

Op oudejaarsdag van 1969 is één van 
de oudste leerlingen van Sigmund Freud, 
de Oostenrijker Dr. Theodor Reik in 
New York op 81-jarige leeftijd overleden. 
Een tijdperk is eigenlijk daarmee afgeslo-
ten. In 1888 werd hij in Wenen geboren 
en hij kreeg een literaire opleiding. Al 
jong sloot hij zich aan bij de kleine 
groep getrouwen rondom de schepper 
van een nieuwe visie in mensbeschouwing 
en terapie, die door de psycho-analyse 
ontstond. Toen een dankbare patiënt van 
Freud een fonds stichtte om prijzen uit 
te reiken voor medisch- zowel als niet-
medisch werk ten bate van de psycho-
analyse, was Reik de eerste niet-
medische bekroonde. Freud noemde hem 
een man waarop hij al zijn hoop had 
gevestigd. 
In het voorjaar van 1926 zette een teleur-
gestelde patiënt van Reik een vervolging 
tegen hem in gang met een beroep op de 
wet tegen de kwakzalverij. Dit was de 
eerste zaak tegen de leken-analyse. Het 
zou niet de laatste zaak zijn. Freud inter-
veniëerde, hij schreef het beroemde 
boekje: „Die Frage der Laienanalyse". 
Er ontstond een roerige diskussie. Maar 
toen de patiënt bovendien nog een uiterst 
onevenwichtig persoon bleek te zijn, 
verwierp de rechtbank de klacht. 
Toen in 1932 de nazi's aan de macht 
kwamen week Reik uit naar Nederland. 
Hij schreef hier één van zijn beste boe-

ken: „Der 0berraschte Psychologe, fiber 
erraten und verstehen unbewusster Vor-
gënge", dat in 1935 bij Sijthoff in Leiden 
verscheen. Later ontwikkelde hij een 
nieuwe variant op de psycho-analytische 
methodiek, waarmee hij in Amerika, het 
land waar hij zich in 1938 vestigde, groot 
succes had. 

Reik was een bijzonder wijs mens, een 
ondogmatisch denker, een bewogen hu-
manist. De slotwoorden van zijn hierboven 
genoemde boek wil ik hier citeren: 
„O, het is niet waar wat een groep 
wetenschappelijke nihilisten ons verkon-
digt: dat de mensheid niets van de waar-
heid wil weten. Ik geloof integendeel, dat 
de mensheid dorst naar waarheid. De 
grootste hinderpaal van de vooruitgang 
der kennis is eerder iets anders: dat de 
mensen geloven de waarheid allang te 
bezitten. De gebieden op welke de men-
selijke geest nieuwe en verrassende dingen 
kan vinden zijn niet alleen die welke 
nog niet doorvorst zijn. Het zijn veeleer 
die, waarvan men al preciese en be-
trouwbare landkaarten bezit. Het zijn de 
„opgeloste" problemen die voor de on-
derzoeker de meeste en de moeilijkste 
problemen vormen. Wil men tot nieuwe 
kennis geraken, dan moet men zich bezig 
houden met de oude, vertrouwde vraag-
stukken, net zo als Diogenes mensen 
zocht op de drukke markt van Athene. 
Maar ook voor zulke probleemstellingen 
is een stuk geestelijke moed nodig, die 
moed welke vroeger of later de tegen-
stand van de doffe wereld overwint". 

Ik weet niet of het algemeen bekend is, 

maar Freud had voor onze Multatuli grote 

bewondering. Hij kende werk van 
Dekker, vermoedelijk in de beroemde 
Spohr-vertaling. In zijn boek: „Zur 
sexuellen Aufklërung der Kinder", van 
1907 (opgenomen in de Gesammelte 
Werke VII, blz. 20) zegt hij: 
„Ik weet werkelijk niet wat men op het 
oog heeft met het opzettelijk verbergen 
van het sexuele voor kinderen; ik weet 
alleen dat het in elk geval dom is en dat 
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het mij tegenstaat die motieven ernstig te 
weerleggen. Maar ik herinner mij dat ik 
in de brieven van de grote denker en 
mensenvriend Multatuli een paar regels 
gevonden heb die als antwoord buitenge-
woon geschikt zijn: 'Over het geheel 
worden sommige zaken naar mijn gevoe-
len te zeer omsluierd. Men doet wal de 
verbeelding der kinderen rein te houden, 
maar die reinheid wordt niet bewaard 
door onwetendheid. Ik geloof eerder dat 
het bedekken van iets de knaap en het 
meisje te meer naar de waarheid doen 
gissen. Men speurt uit nieuwsgierigheid 
zaken na, die ons, zonder moeite mede-
gedeeld zijnde, weinig of geen belang 
zouden inboezemen. Ware die onwetend-
heid nog te bewaren, dan had ik er 
vrede mee, maar dat kan niet; het kind 
komt in aanraking met andere kinderen, 
het krijgt boeken in handen die het tot 
nadenken brengen; juist de geheimzinnig-
heid, waarmede het toch begrepene door 
de ouders is behandeld verhoogt het 
verlangen meer te weten. Dat verlangen, 
slechts gedeeltelijk bevredigd, slechts ter-
sluiks voldaan, verhit het hart en bederft 
de verbeelding, het kind zondigt reeds en 
de ouders menen nog dat het kind niet 
weet wat zonde is' — (Brieven I, blz. 
122.) — Ik weet niet wat men hier beter 
over zeggen kan ..." Aldus Freud. 

Ons strafrecht gaat er van uit, dat het 
plegen van wat men ontucht noemt, 
ernstiger kan zijn naarmate het slacht-
offer in een meer afhankelijke positie ten 
opzichte van de dader verkeerde. 
Artikel 249 van het Wetboek van Straf-
recht bedreigt ontucht met ten hoogste 
zes jaren, indien het delict gepleegd 
wordt door ouders en voogden met de 
aan hun zorg toevertrouwde minderjarige 
kinderen. Ook andere lieden, die minder-
jarigen onder hun hoede hebben, zoals 
bestuurders van inrichtingen, cipiers, zijn 
in hogere mate strafbaar indien zij hun 
functioneel verband tot de onder hen ge-
plaatsten misbruiken. Een maatschappij 
die bang is voor het sexuele leven, moet 
uiteraard groter vrees tonen waar zij 
grotere mogelijkheden van sexualiteit 
onderkent. Een maatschappij tenslotte,  

die moraal met veiligheid heeft verward, 
dient zich zeker te stellen — op grond 
van zelfkennis. 
Dit wordt ten duidelijkste gedemonstreerd 
door het laatste lid van het op 3 maart 
1881 vastgestelde artikel 249. 
Dit luidt: „De misdrijven in dit artikel 
omschreven, worden niet vervolgd, indien 
de dader met de minderjarige een huwe-
lijk aangaat". Indien derhalve een regent 
van een weeshuis een weesmeisje 
verkrachtte, doch met haar trouwde als 
de bewijzen onuitwisbaar bleken, kon hij 
niet vervolgd worden. Dan was de zaak 
in orde, de veiligheid hersteld, en der-
halve de moraal gered. 
Over de wankele basis van zo'n huwelijk 
maakte men zich niet veel zorgen. Ook 
dát was in wetten geregeld. De zedelijk-
heid was verlegd naar de daden. Wat 
men deed was de maatstaf voor de be-
oordeling. Ontucht? Fout, strafbaar! 
Trouwen? Prachtig, dan is er eigenlijk 
niets aan de hand. 
Volgens mr. Jos van Raalte (T. v. Str. 
3-5-1910), moet Multatuli tegen het laatste 
lid van het bedoelde artikel terstond 
protest hebben aangetekend. In hetzelfde 
jaar dat het Wetboek van Strafrecht van 
kracht werd — 1881 — heeft Multatuli 
in een lezing hier te lande de volgende 
commentaar gegeven: „De vrouw die 
trouwt met haar schenner staat lager dan 
de vrouw die met haar kind op de arm 
de verleider afwijst". 
Dit geeft precies weer wat in zulk een 
geval het spontane zedelijke besef wal en 
het burgerlijke fatsoen nièt produceert. 
Dit was een unieke uiting, want de 
discussie hierover ontstond pas veel later. 
In 1886 (15 januari) schrapte men ten-
slotte het laatste lid. Vanzelfsprekend 
werd hierbij in de Kamer de naam van 
Douwes Dekker niet genoemd. Hij leefde 
toen nog. 

In de Nouvel Observateur van 
26 januari j.l. staat als zeldzaamheid een 
interview dat drie Engelse journalisten 
met Sartre hebben gehad. Hij schetst zijn 
ontwikkeling sinds hij l'Et r e et le 
N é a n t schreef, legt uit hoe zijn ver-
houding tot het marxisme is, spreekt over 
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zijn boek over Flaubert, over de gebeur-
tenissen van mei 1968. 
En dan antwoordt hij op de vraag: gaat 
u een vervolg schrijven op uw autobio-
grafische boek Les Mots? 
Hij antwoordt: „Nee, ik geloof dat een 
vervolg op Les Mots niet van belang zou 
zijn. Ik schreef dat boek om een antwoord 
te geven op dezelfde vraag die ik in 
mijn studies over Jean Genk en over 
Flaubert behandelde: hoe wordt een mens 
iemand die schrijft, iemand die praat 
over wat hij in zijn verbeelding beleeft? 
Wat belangwekkend is, is de geboorte 
van het besluit: te schrijven. En dan, iets 
dat net zo boeiend is: wat zijn de rede-
nen waarom ik precies het tegenover-
gestelde geschreven heb van wat ik 
wilde. Maar dat is dan ook een heel 
ander punt: de verhouding van een mens 
tot de geschiedenis van zijn tijd. Daarom 
zal dat wat ik eens nog schrijven wil een 
politiek testament zijn. 
Dat wat ik graag duidelijk zou willen 
maken, dat is hoe een mens met de poli-
tiek in aanraking komt, hoe hij er door 
gegrepen wordt, hoe hij er allerlei dingen 
anders door gaat doen. Ik zal proberen 
vast te leggen wat de politiek van heden 
te weeg brengt, de politiek in de histo-
rische fase die wij beleven". 

Tegen het einde van het jaar gaat men 
— vooral in Frankrijk, maar bijvoorbeeld 
ook in ons land — de Commune van 
Parijs 1870/71 herdenken. Op het Am-
sterdamse Instituut voor Sociale Geschie-
denis bereidt men een grote bundel stu-
dies voor. 

Tegen het einde van de Frans-Duitse 
oorlog grepen de radicale arbeiders van 
Parijs naar de macht. Gedurende bijna 
drie maanden was Parijs een commune. 
„Zij werd in bloed gesmoord", zeggen de 
geschiedenisboekjes. 

Het einde van de Commune van Parijs 
— deze machteloze uitbarsting van de 
vierde stand — was eigenlijk niet tra-
gisch meer. Ergens eindigt de spankracht 
van de tragiek. Dan wordt het alleen 
maar verschrikkelijk. In die eerste dagen 
van juni 1871 werden ongeveer twintig 
duizend parijzenaars doodgeschoten. 

Drie-kwart van dit aantal mensen had 
beslist niet meegevochten. „De grond is 
met lijken bedekt", telegrafeerde Thiers 
aan zijn préfecten, „het verschrikkelijke 
schouwspel zal een leer zijn". Toch — zo 
noteerde de geschiedschrijver van de 
Commune, Lissagaray in zijn dagboek —
moest men zich beperkingen opleggen. 
Niet omdat het mededogen ontwaakte, 
maar omdat de pest uitbrak. Miljoenen 
vliegen droegen de smetstof de stad 
door. In alle haast werden graven gedol-
ven. Doch de overhaasting veroorzaakte 
vreselijke tafrelen. Op La Tour Saint-
Jacques staken hoofden, armen, benen en 
handen uit de grond. Er boven hing een 
walgelijke pestwalm. Zelfs zij die aan-
vankelijk heftig hadden opgehitst tot ver-
gelding tegen de communards, achtten 
het gewenst de wraak te beëindigen. 
„Wij willen niet meer doden", schreef 
Paris-Journal op de 2e juni, „ook niet de 
moordenaars, ook niet de brandstichters. 
Wij willen niet meer doden. Wij vragen 
niet om genade, maar om opschorting". 
Als er soms lieden zijn die lichtvaardig 
omspringen met de verworvenheden van 
ons geslacht — vertel ze eens iets van de 
strijd der Communardsl 

Dit is wel een wat droevige reeks notities 
langzamerhand. Laat ik gauw iets hart-
verwarmends mededelen. Van Isaac 

Bashevis Singer is een nieuwe bundel 

verschenen: „The Seance", een serie 
verrukkelijke verhalen, meest van recente 
datum. Het titelverhaal, maar ook het 
laatste in de bundel: „The Letter Writer" 
zijn juwelen van vertelling. Als ik goed 
ben ingelicht gaat Bruna al het werk van 
Singer vertalen. 

Ik heb met grote verbijstering een plaatje 
in de krant gezien en het onmiddellijk 
uitgeknipt, waarop de paus zich over 
een protocolair kussen buigt, waarop een 
klein poppetje ligt — ter grootte van 
ongeveer 10 centimeter. Er onder staat: 
„Paus Paulus de Zesde kust een beeldje 
van het kindje Jezus dat hij zondag 
persoonlijk plaatst onder de zuilengalerij 
van het Sint Pietersplein in Rome". 
Als ik het nu mooi wou zeggen, dan zó: 
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daar heb ik geen woorden voor! In deze 
zelfde dagen beleven we de geweldige 
toestand omtrent het celibaat. Zondag 
was de Paus nog tegen, maandag zagen 
exegeten toch nog een gaatje voor onder-
handeling. Dinsdag spreekt een Italiaans 

blad over een schisma als het enige dat 
nog rest. Radio en televisie slepen kloos-
terlingen, theologen, roomse dichters, 
voorbijgangers op straat er bij — om de 
meningsvorming over de brandende 
kwestie van het celibaat te bevorderen. 
Ik wordt er een beetje wee van. Laten we 
nu wel wezen — die paus heeft, als ik 
zijn bedroefde betoog lees, eindeloos 
gelijk, wát huisvrouwen op straat, kan- 
toorbedienden op de stoep, benarde 
kloosterlingen in de studio, studenten- 
paters in de kroeg C'66 ook betogen. 
Ja, zeggen ze, heeft een mens dan geen 
recht op 'n beetje eerlijke liefde? Natuur- 
lijk. Maar ligt dat ook zo eenvoudig voor 
wie gelooft dat de paus de stedehouder 
van Christus op aarde is, onfeilbaar in 
functie, in de maagdelijkheid van Maria, 
en ga zo maar door? 

Ik heb geen enkel bezwaar tegen een 
priester die trouwen wil. Maar ik zou dan 
ook een beetje precieser willen weten 
of die priester nog zo erg in de pauselijke 
onfeilbaarheid gelooft en het nog uitste-
kend vinden kan met de wezensveran-
dering van het brood en de wijn bij de 
eucharistie, en of hij de theologie van 
Jezus' geboorte nog met hartstocht kan 
verdedigen. Want ze blijven maar rooms-
katholiek, ze blijven dat geweldige toch 
feitelijk aartsreactionaire machtsblok als-
maar steunen, want aanbidden. 
Ik heb werkelijk moeite met mijn respect 
voor een man in de kracht van zijn leven, 
die tot een drama opwerkt dat hij 
trouwen wil, terwijl hij ambtsdrager blijft 
in een kerk waarvan het celibaat een 
kenmerkend stukje volstrekt begrijpelijke 
absurditeit is, in dat kolossale gebouw 
dat samengesteld is uit ontelbare absurdi-
teiten, maar waar men 's avonds toch 
voor op de knietjes gaat: credo quia 
absurdum. Of is dit ook niet meer essen-
tieel? Welnu als er dan langzamerhand 
zó weinig essentieels essentieel blijkt te 
zijn, dan zou ik willen zeggen: Kijk eens  

vent, als jij gedurende twee-derde van 
een etmaal mij op de hak neemt — door 
katholiek te blijven zonder het te zijn —
dan moet je de gewoonte getrouw gedu-
rende het duistere derde deel van het 
etmaal ook maar wat knoeien, of voor 
straf fijn alleen liggen. 

Het is echt wel een somber stel aanteke-
ningen dat ik hier lever. Maar ik kan er 
niets aan doen, allerlei belangwekkende 
mensen gaan dood, Russell, Reik — of 
anderen zijn een rond aantal jaren gele-
den geboren, zoals Multatuli. Er was 
enige weken geleden nog zo'n klein 
bericht, zonder veel aandacht overigens. 
Prof. J. G. van Dillen was op 86-jarige 
leeftijd in Amsterdam gestorven. Daar 
moeten we even bij stilstaan. Van Dillen 
was een internationaal geachte geleerde 
op het gebied van de economische ge-
schiedenis en in mijn jeugd, de late 
dertiger jaren, hebben zijn grote boeken, 
b.v. dat over de Amsterdamse Wisselbank 
en zijn essays in het Tijdschrift voor 
Geschiedenis, o.a. over de zeventiende 
eeuwse kerkelijke twisten in Middelburg, 
veel betekend voor de scholing in mo-
derne geschiedbeschouwing. Hij was een 
voorbeeld van exacte wetenschappelijke 
begripsvorming en hij heeft veel bijgedra-
gen tot het sociaal-economisch funderen 
van culturele speculaties. 

Ik wil toch met een mooi verhaal eindigen. 
In een boek over de achttiende eeuw 
— waar ik mijn bijzondere voorkeur 
niet voor onderdruk — „Facets of the 
Enlightenment, studies in English Litera-
ture and its contexts", van Bertrand 
Harris Bronson (Berkeley en Los Angeles, 
1968), las ik een heerlijk essay over een 
pracht van een man: Walking Stewart, 
Stewart de tippelaar. 
Dat was John Stewart, die van 1748 tot 
1822 leefde. Van zijn afkomst is niets 
bekend, alleen zegt hij ergens zelf dat zijn 
ouders „an:mated and passionate" waren. 
Zijn schoolopleiding was erg gebrekkig; 
hij liep vaak weg en werd als een grote 
domoor beschouwd. In spel en gevecht 
was hij zoals men verwachten kon de 
eerste, maar ook schreef hij moralise- 
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rende opstellen. Zijn vader arrangeerde 
in wanhoop een baantje bij de Oostin-
dische Compagnie en in 1763 zat hij bij 
de administratie in Madras. Onmiddellijk 
was er gedonder. Hij stoorde zich gewel-
dig aan de gebruikelijke fraude, de geor-
ganiseerde rijkworderij. Hij protesteerde 
en viel prompt in ongenade. Interessanter 
was een andere opinie van hem met 
betrekking tot de meer fundamentele 
koloniale situatie. Hij schreef een memo-
randum, waarin hij als zijn opvatting 
formuleerde, dat het gebrek aan ambitie 
en cooperatie van de inlandse bevolking 
was te begrijpen en te veranderen als 
men zich wat meer in de taal en de 

wezenlijke cultuur van de bevolking ver-
diepte. Hij leerde zichzelf een aantal 
inlandse talen en werd een belangrijk 
vertaler en tolk. 

Toen begon hij te zwerven. Lopend 
zwalkte hij door heel India en beleefde 
allerlei wonderlijke avonturen. Hij werd 
minister van een Indiaas vorst. Werd ver-
wikkeld in een intrige, moest vluchten 
en tippelde weer over uitgestrekte gebie-
den. Hij kwam in Afrika, stak over naar 
Europa, liep door een menigte van lan-
den. Alleen in Noorwegen was hij niet 
geweest. Twee maal bezocht hij Amerika 
Alles, behalve de overtocht, op zijn aan-
zienlijke voeten. 

Een reeks van boeken schreef hij, alle-
maal moraliserende beschouwingen over 
landen en volken. In 1789 verscheen: 
„Travels over the most interesting Parts 
of the Globe, to discover the Source of 
Moral Motion; communicated to lead 
Mankind through the conviction of the 
sense to intellectual existence and a 
enlightened State of Nature". 

Voortaan noemde hij zich „child of 
nature". Van het genoemde boek ver-
scheen een tweede deel, daarna weer een 
tweedelig werk. „The moral world dis-
played'', gedateerd: „in the second year 
of the intellectual World or the Publi-
cation of the Apocalypse of Nature". Hij 
was zeer vruchtbaar, de boeken stroom-
den uit zijn pen. 
Omstreeks 1800 was hij in Ierland en 
schreef daar z'n „Opus Maximum, or a 
great essay to reduce the moral world  

from contingency to system". Op weg 
van Ierland naar Engeland leed hij schip--
breuk. 

Na 1803 bevindt hij zich definitief in 
Londen. Hij blijkt niet alleen een gran-
dioze loper, maar ook een prachtige zitter 
te zijn. Gekleed in een armeense jas tot 
op de straat, zware versleten laarzen, 
kon men hem in parken en elders op 
bankjes zien zitten, met zijn woest-mooie 
kop vol aandacht voor wat hem pas-
seerde. De geringste aanleiding acti-
veerde zijn geweldige discoursen. Hij had 
over alles een curieuze mening en al 
bleek hij ongeacheveerd te spreken en te 
betogen, hij putte uit een ontstellende, 
op merkwaardige wijze geordende 
ervaring. 
Zo had hij typische eet-gewoonten. Als 
hij merkte dat hij zweette, staakte hij 
elke voeding. Bij kou at hij bonen met 
veel boter. Zodra het warm werd liet hij 
boter geheel achterwege en at sporadisch 
uiterst licht voedsel. Hij betoogde dat 
de waarde van dit regime bleek uit zijn 
constante humeur en dat kleine tegen-
gestelde impulsen die hij gewaar werd 
door hem onmiddellijk in het voedings-
stelsel werden gecorrigeerd. Hij sliep bij 

open raam, rookte niet. 
Hij was ook een tegenstander van een 
huwelijk alhoewel dit niet betekende dat hij 
de copulatie achterwege liet. Maar na elke 
conus waste hij zich met de uiterste zorg 
met zeep en heet water. Dat vereiste wel 
enige organisatie, maar het profijt werd 

bewezen door zijn ijzeren corpus. Na het 

zestigste jaar staakte hij iedere zaad-
lozing als te destructief, maar hij beval 
systematisch vrijen daarna wel aan. 
Volgens hem bezitten we zes zintuigen, 
verdeeld in onschuldige en hoogst-kwa-
lijke, te weten, van de eerste soort: 
denken, kijken en horen; van de tweede 

soort: voelen, aanraken en ruiken, 
Plotseling, omstreeks 1812 kwam hij door 
een wonderlijke schuldafwikkeling van 
een rijk man uit India, in het bezit van 
een geweldig vermogen. Hij richtte zich 
in Londen comfortabel in, gaf partijen en 
maakte zich veel vrienden. Toch begon 
hij na verloop van tijd te wanhopen aan 
het onmiddellijke succes van zijn denk- 
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beelden. Dan bedenkt hij iets. Hij laat 
De Quincey, die geimponeerd is door 
Walking Stewart, passages uit zijn werk 
in het Latijn vertalen en raadt iedereen 
aan zoveel mogelijk van deze teksten 
te verbergen in kelders en kloven om een 
later geslacht in elk geval die reddende 
gedachten niet te onthouden. 
Zijn denkbeelden zijn naar de aard en 
de vorm typisch achttiende eeuws. Zij 
ontstaan bij hem door een uitwaaierende 
interesse en zijn los van traditionalisme. 
Hij laat allerlei absurditeiten van het 
godsgeloof varen, aanvaardt geen ge-
dachte aan een hiernamaals, relativeert 
morele opvattingen en idealiseert de 
natuur. Geluk acht hij: het gevoel gedaan 
te hebben wat gedaan behóórt te worden  

— en staat zo vlak bij Multatuli: „Geluk 
is deugd". 
Maar hij kan niet eindigen. Bij zijn boe-
ken schrijft hij steeds weer nawoorden. 
Soms worden zijn boeken typografische 
curiositeiten: de tekst wordt bladzij na 
bladzij steeds compresser gedrukt en 
tenslotte tegen het einde van het boek in 
steeds kleiner lettertype. 
Zijn hoofddenkbeeld luidt: „To effectuate 
the highest possible good with the least 
possible evil". 
Maar voor mijn gevoel formuleert hij 
haarscherp één van de fraaiste verwor-
venheden van de Verlichting als metho-
disch principe: „The great end is to teach 
h o w to think and not w h at to 
think". 	 P. Spigt 

Het Testament van Jean Meslier 

In het vorige nummer van Rekenschap 
hebben wij veel aandacht besteed aan het 
werk van de Franse pastoor die gedwon-
gen was met mystificaties zijn ware 
bedoeling: kritiek op kerk en samenle-
ving, aan een later geslacht door te 

geven. 
Bij ons weten was Rekenschap het enige 
publiciteitsorgaan dat aan de heruitgave 
van het werk van Jean Meslier in Frank-

rijk aandacht besteeddde. 

Maar het lijkt of de mystificatieduivel niet 
dood is. De vertaling van het slot van 
zijn hoofdwerk Le Testament werd ont-
leend aan een „bewerking-  van Voltaire. 
Het origineel is heel anders. De datum 
die Voltaire er onder stelde (1732) ligt 
drie jaar na de dood van Meslier. 
Eens te meer blijkt de authenticiteit van 
de editie van D'Ablaing, tussen tientallen 
andere uitgaven, superieur te zijn. 

Redactie 
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