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VICTOR E. VAN VRIESLAND

REDE GEHOUDEN TER HERDENKING VAN P. C. HOOFT

OP 21 MEI 1947 TE AMSTERDAM *)

Mijnheer de Burgemeester, Mijne Dames en Heeren.
Wij zijn hier bijeengekomen om den dag te gedenken, waarop
vandaag 300 jaren geleden Pieter Corneliszoon Hooft is gestorven.
Aan zijn nagedachtenis wordt door het geheele land hulde ge-
bracht; Amsterdam heeft in het bizonder reden, om hem te her-
denken. Hij is op den Nieuwendijk geboren als zoon van den burge-
meester dezer stad. Hij heeft gewoond op de Keizersgracht en
een week nadat hij in Den Haag was gestorven is hij in de Nieuwe
Kerk aan den Dam ter aarde besteld.
De waarde van de herdenking van Hooft zal eerst op den duur
vastgesteld kunnen worden naar de mate waarin zij een meer
blijvende belangstelling voor hem heeft doen ontstaan. De be-
teekenis van een kunstenaar is niet altijd af te lezen van de erken-
ning, die hem door zijn volk ten deel valt. De kwaliteit van de
liefde voor de litteratuur, zooals die in het algemeen in de moderne
tijden zich in ons land heeft ontwikkeld, is bij breede lagen van
de bevolking niet zeer hecht. Dit is natuurlijk nog sterker het geval,
wanneer zich daarbij de moeilijkheden van de taal uit de eerste
helft van de 17de eeuw voordoen. Maar ook in zijn eigen tijd
was P. C. Hooft een man, wiens werk, al werd hij toen grooter
dan Vondel geacht 1), door zijn verfijndheid niet tot een groote
massa kon spre~n. Het succes van Waren ar, waarin de volkstaal
en de volkstoon klinken, was een uitzondering: deze comedie naar
Plautus werd juist geschreven om voor de Academie de kosten
op te brengen van het treurspel Baeto.
Hoe was de toestand van het volk waartoe Hooft zich richtte?
Zijn geboortejaar was ook dat van de afzwering van Philips. Zijn
jongelingsjaren vielen in een tijd van staatkundige eenheid, maar
die nog zwak was, en van een fantastisch snel opbloeiende welvaart
van zijn vaderstad. De eerste fase van den vrijheidsstrijd was af-
gesloten. Ze liet als erfenis onrust en rechtsonzekerheid, zij het
in mindere mate na de wisseling der eeuw dan toen de omwente-
*) Op uitdrukkelijk verzoek van de schrijver wordt deze rede in de oude spelling
geplaatst.
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ling tegen het vreemde, maar wettige gezag op volle sterkte was.
Het was een tijd van gemoedsverwarring, politieke en religieuze
twisten, van een nieuwen gewetensdwang en excessieve geloofs-
haat, al bleef het volk in wezen nuchter en geneigd tot individueele
vrijheid.
Dit alles heeft misschien bijgedragen tot den onwillekeurigen en
gewilden afstand tusschen Hooft en zijn tijdgenooten. Laten wij
het erkennen: ondanks enkele heerlijk eenvoudige liedjes was hij
een moeilijk en intellectualistisch auteur. Barlaeus schrijft hem
na de ontvangst van een gedicht: "Uwe veirsen, vermaarde Heer,
heb ik eenige maaIen doorleezen. Want met eens te leezen kon ik al
den verborgen zin en deszelfs schrandre slaagen niet begrypen."2)
Geeraardt Brandt zegt in zijn levensbeschrijving van Hooft: ,,'T is
wel waar dat zommigcn in 't eerste eenigen weêrsmaak vonden in
zyne zuivere Duitschheit en beknoptheit; maar een weinig oeffe-
nings in 't leezen, en 't naaspeuren van zyne taalschikkinge, maakte
zynen styl in 't kort smaakelyk voor kiesche ooren." 3) Het is duide-
lijk, dat men in de taal van Hooft den man beluisterde van den
nieuwen tijd, van het volk gescheiden door de klove die de-Renais-
sance in het leven der moderne volken heeft doen ontstaan 4).
Deze distantie heeft tot in de 19de eeuw doorgewerkt. De Hooft-

uitgave van Leendertz, in 1861 aangekondigd, in 1871 begonnen,
had nog geen 200 inteekenaren en het duurde wel 25 jaar eer
zij wat ruimere belangstelling trok 5).
Slechts zelden, zooals in Warenar of in het aardige liedje "Als
Jan Sybrech sou belesen", slaat hij den volkstoon aan. Maar er
is nog een andere aanwijzing voor .Hooft's verstandelijken aard,
en dat is zijn gereserveerdheid. Over zijn naaste bloedverwanten
vindt men in zijn lyrische poëzie geen woord. Geen woord over
zijn moeder, geen woord over zijn vereerden en voortreffelijken
vader, al zwijgt hij b.v. niet bij den dood van Heemskerck, Swee-
linck en Hendrik de Keyser, die niet eens tot zijn naaste vrienden
behoorden 6). Hij zelf zegt, dat hij schuw is om zijn gevoelen
te pronk te stellen 7), en luttel onderhaevigh aan heftige ont-
roerenissen 8).
Toch was zijn gevoel daarom niet oppervlakkig. Na den dood
van zijn eerste vrouw, Christina van Erp, schrijft hij aan Tessel-
schade : "Die noit anders dan spelden en spijkers opzocht, om,
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't geen hy beminde, naghelvast in zijn herte te maeken, hoe kan
't hem daer af gescheurt worden, zonder ongeneeslijke reeten te
laeten?" "Ick en zoek de rouw niet, maer zy weet my te vinden.
Dujsendt en dujsendt dingen daeghs haelen mijn schaede op, en
meeten ze ten breedsten wt" 9).
Inmiddels sluit dit een groote maté van gelijkmoedigheid niet uit,
deels door wijsgeerige scholing verworven, maar toch ook aan een
eenigszins verstandelijken aanleg toe te schrijven. Wanneer Ida
Quekels hem afwijst om met zijn neef WiIIem Hooft te trouwen,
schrijft hij zonder een spoor van wrevel een fraai bruiloftsgedicht.
Hetzelfde doet hij wanneer de bekoorlijke Suzanne van Baerle
zijn huwelijksaanzoek weigert en de hand aanvaardt van Con-
stantyn Huygens, die vijftien jaar jonger is dan Hooft. Na den
dood van Brecllje Spieghels, die vermoedelijk zijn grootste liefde
is geweest .en in de meest tragische omstandigheden sterft, ciseleert
hij een aantal kunstige grafschriften in het Franseh, Latijn, Ita-
Iiaansch en Nederlandseh. Drie maanden na den dood van Christina
van Erp herstelt hij zich van zijn droefenis en reeds een jaar later
ziet hij uit naar een nieuwe echtgenoote. Hij zal dan nog twee
jaar op vrijersvoeten blijven, tot zijn hertrouwen met Heleonora
Bartelotti. Waarbij men bedenke dat Vondel en Huygens, eveneens
in de kracht van hun leven weduwnaar geworden, nimmer zijn
hertrouwd.
De uit Italië gekomen nieuwe opvatting der liefde in Platonischen
zin was misschien mede een factor in Hooft's liefdegevoelens. Het
reeds door Coornhert gemaakte onderscheid tusschen liefde en
min, tusschen geestelijken en lichamelijken hartstocht, vindt men
op taIIooze plaatsen in Hooft's lyriek terug. Ook wordt zijn erotiek
soms opgevangen in de typisch renaissancistische pastorale, in welk
genre de eigenaardige vermenging van het natuurlijke en het
onnatuurlijke, het eenvoudige en het gezochte, het ware en het
opgeschroefde, het spontane en het conventioneele treft. Het is
veelbeteekenend voor Hooft, dat in de eerste en mooiste lezing
van zijn gedicht Galathea de verstandelijke bedenkingen het sterkst
blijven bij den minnaar, in tegenstelling tot den dialoog van
Romeo en Julia, waarmee het dikwijls vergeleken is. Veelbeteeke-
nend ook, dat hij onder de Nederlandsche dichters den grooten
maar cerebralen Huygens het hoogst stelde. Den Renaissance-
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invloed zien wij overal in den uiterlijken tooi en rompslomp van
mythologie, maar ook in de hoogere opvatting der liefde, passende
bij de ernstige levensbeschouwing van ons volk 10). Het meest
echt en persoonlijk was zeker zijn natuurgevoel, al moest ook dit
zich vaak uiten in de conventioneele taal en beelden die door den
tijd en de buitenlandsche voorbeelden werden gedicteerd.
Door zijn kennis, zijn veelzijdigheid, zijn waardeering van het

vrije en natuurlijke menschelijke gevoel was Hooft een groot huma-
nist. Daartoe had zijn heele opleiding bijgedragen. Ook heeft
hij Descartes nog ontmoet en bewonderd. "Hij greep naar de
opkomende ideeën", zegt Doorenbos, "terwijl Cats, Huygens en
Vondel in de felle kerkbegrippen hunner dagen genoeg verzadiging
vonden" 11).
Zijn tweejarige reis door Frankrijk en Italië heeft Hooft met

het werk van Ronsard en Petrarca in aanraking gebracht. Invloed
van de Italiaansche humanisten zien we in het feit, dat hij te
onzent voor het eerst den briefvorm tot een litterair genre heeft
verheven 12). Minder als uiterlijkheid zien wij dien invloed in zijn
rechtsgevoel, in zijn vredelievendheid en zachtmoedigheid, in zijn
moralisme. Al deze hoedanigheden heeft Hooft gesymboliseerd in
het ideale volk van zijn treurspel Baeto 13).
Als echt humanist is Hooft eclecticus, zegt Veenstra in zijn proef-

schrift over de invloeden op Hooft. Hij is geen oorspronkelijk
denker geweest. "Hij weet echter keuze te doen. Het zijn de groote
geesten uit het nabije en verre verleden, die hem op zijn levenspad
de weg hebben gewezen." "Zijn roem steekt niet in zijn originaliteit,
maar in zijn begaafdheid de denkbeelden, die het bezit zijn van
de geestelijke élite van alle tijden, in de Nederlandsche taal een
vorm te geven" 14). Dit lijkt mij zeer juist. Oorspronkelijkheid was
in dien tijd geen verdienste. Hooft was een echte Renaissance-geest,
die met evenveel weetgierigheid als schoonheidszin den mensch en
de wereld verkende en ontdekte. "Hij boeit", zegt Busken Huet,
"omdat hij ons zoo levendig doet gevoelen welke zeldzame ver-
eeniging van hart, van brein, van wetenschap en wijsbegeerte,
ook afgezien van de onmisbare hoeveelheid kunst of genie, in
een groot dichter vereischt wordt" 15).
De Renaissance stelde voor het eerst het belang voorop van de
menschelijke persoonlijkheid in haar aardsche, wereldsche zelf-
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bevestiging en ontplooiing. De geest zocht voor het eerst sinds de
Antieken het weten en de schoonheid om zichzelfs wil en uit
waarheidsliefde. De veelzijdigheid der vermogens en mogelijk-
heden vond haar centrum in den mensch, van zich bewust. On-
uitwischbaar voor het verdere leven moet voor Hooft de indruk
zijn geweest toen hij, zóó jong nog, in Italië, in het geboorteland-
zelfvan dit nieuwe cultuurbesef, met de dragers daarvan in contaCt
kwam. Uit deze bron gedronken te hebben gaf hem een voor-
sprong op de meesten van zijn kunstbroeders.
Hooft was van een skeptische natuur. Hij is daarin zeer gesterkt
door den grooten invloed, dien Montaigne, de filosoofuit Gascogne,
op hem heeft gehad. "De Gascoensche wijzeman, zoo waenloos,
zoo oordeelvast" 16). Hiermede staat in verband, dat Hooft lid is ge-
weest van geen enkel kerkgenootschap.
Dat hij, bij alle litteraire erkenning, nooit werkelijk genegenheid
of vriendschap heeft gekoesterd voor Vondel, dat deze nooit
spontaan toegang heeft gehad tot den Muiderkring, is niet alleen
toe te schrijven aan het verschil in levensomstandigheden van den
welgestelden, levenslustigen patriciër en den zwaarmoedig in zich-
zelf gekeerden jongere uit den winkel in de Warmoesstraat. Zeker,
ook die factoren zijn van invloed geweest. Maar de diepere oorzaak
lag elders. Hooft hield zich uit diplomatieke voorzichtigheid, maar
vooral niet minder door zijn beschouwelijken, rationalistischen
aanleg zooveel mogelijk buiten den partijstrijd van zijn dagen.
Zijn zedeleer, naar een woord van Huet 17), kwam neer op een
soort van diplomatie. Vondel daarentegen had een fanatiek en
opbruisend karakter en tastte met felle hevigheid de heerschende
Prinsenpartij en kerkelijken aan. Hij was een strijder, een geest-
drijver en een overtuigde; Hóoft was een "clerc". En meer dan
standsverschil, geboorte, 0pvoyding, positie, ontwikkeling, om-
standigheden, bezigheden of temperament heeft deze wezenlijke
karaktertegenstelling den afstand tusschen hen beiden geschapen
en bestendigd.
Hooft, een gelijkmoedige, milde, wijsgeerige man, was een ver-
zoeningsgezinde en had in zijn Geeraerdt van Velsen het eer-
biedigen van een wettige orde verdedigd. Vondel was een harts-
tochtelijk malcontent en nonconformist 18). Men denkt onwille-
keurig aan de tegenstelling tusschen Erasmus en Luther. Hooft



326 REDE GEHOUDEN TER HERDENKING VAN P. C. HOOFT

met zijn zelfbeheersching, met zijn heidensch deterministisch geloof
in het noodlot, was gericht op eenheid, vrede en evenwicht. Hij
stond reeds hierdoor ver van het volk af en daarmede van den
apologetischen Vondel, die in hart en nieren een man van het
volk was. Hooft, zegt Koopmans 19), van afkomst Nederlander en
vol liefde voor zijn stamland, stond in geestesrichting af van zijn
volk. Omdat hij zich gescheiden voelde van zijn volk, ging hij
voor zichzelf en de wereld zijn isolement verdedigen; dat is, hij
maakte van zijn volk wat het niet was, hij maakte het zoo als hij
zelf was, hij idealiseerde het.
En hieraan is hij trouw gebleven, levendig belangstellend in de
politiek van den dag, maar er voor wakend dat hij niet werd
meegesleurd in de gevaren eraan verbonden, er voor zorgend dat
zijn uitingen hem niet in botsing brachten met de heerschende
meeningen 20).
Al was hij dan ook geen volksman, toch heeft hij veel invloed
op zijn eeuw gehad en werd, zooals ik al opmerkte, hooger geschat
dan Vondel. De individu wordt gevormd door de gemeenschap,
maar op haar beurt wordt de samenleving in hooge mate gevormd
door de élite van superieure persoonlijkheden. Hun onmiddellijke
werking is niet omvangrijk, maar breidt zich langzaam in al wijder
kringen over de massa uit als van water waarin een steen werd
geworpen.
Ondanks zijn individualistische teruggetrokkenheid boven het ge-
woel der menigte was Hooft toch geenszins vreemd aan de wereld.
Een reis, als de jonge Hooft in die dagen gedaan heeft, zou thans,
wat de bezwaren betreft, misschien met een tocht door Azië te
vergelijken zijn 21). Zijn kennis van het Fransch en Italiaansch
stelde hem daarbij in de gelegenheid zich eigen te maken, wat de
Renaissance in deze landen aan geestesproducten had voortge-
bracht 22). En hoe leefde hij niet mede met het lief en leed van
zijn vrienden in den unieken kring op het Muiderslot, over welke
ik hier niet kan uitweiden, want dit is geen levensschets maar de
karakteristiek van een figuur. De zeshoekige toren in den boom-
gaard van het slot te Muiden, waarin Hooft zich terugtrok om
zijn werken te schrijven, is helaas verdwenen, maar wij weten
dat hij niet van ivoor was. Reeds de ernst en ijver, waarmee de
nog jonge Hooft de ambten uitoefende van Drossaerdt van Muyden,
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Baljuw van Goeylandt en Hoofdofficier van Weesp en Weesper-
kaspel pleiten voor zijn werkelijkheidszin. Ten onrechte heeft men
wel eens aangenomen, dat deze drie geheel gelijke ambten een sine-
cure waren. De Baljuw was vertegenwoordiger van den grafelijken
landsheer en ondergeschikt aan de Staten van-Holland, Gecommit-
teerde Raden, Rekenkamer, Hof van Holland, Raad van State en
Stadhouder, die hem hun voorschriften gaven en wien hij ver-
antwoording schuldig. was. Hij had een ambtelijken werkkring,
die voor anderen genoeg geweest zou zijn om al hun tijd in beslag
te nemen. Hij moest het centraal gezag hooghouden, maar de
plaatselijke autoriteiten zochten in hun privilegiën aanhoudend
voorwendsels om hem te dwarsboomen, en bij klachten over die
tegenwerking vond hij in Den Haag geen steun 23).
Hooft moge naar den geest geen man des volks geweest zijn, hij
was ook geen bekrompen aristocraat. Hij was individualist, maar
gaf blijk van gemeenschapsbegrip. Hij wijst er op dat "men hier
te lande de maghtigste veranderingen, by aanstichting ofte immers
dapper toedoen des gemeenen mans, heeft zien invoeren." "In
zoo kleen een' getaale ook van riddermaatighe oft edelboortighe
mannen, als men by ons vindt, staat des te min de faam der andere
te verwaarloozen" 24). Ten aanzien van Hooft's eigen regenten-
generatie geeft Annie Romein-Verschoor de juiste verklaring dezer
mentaliteit: "Waren hun eigen vaders en grootvaders niet in het
wambuis van kleinachtbare personen onder de helden van de be-
wogen jaren zestig en zeventig geweest?" 25) Naast de natuurlijke
geaardheid verklaart ook dit het bedoelde gemeenschapsgevoel.
"Hooft gevoelde bovenal maatschappelijk", zegt de scherpzinnige
en scherpe Huet. "Meer maatschappelijk dan kerkelijk niet alleen,
maar ook meer maatschappelijk dan persoonlijk. Kan dit niet voor
een onbeperkte lofspraak gelden, het is althans een getrouwe be-
schrijving" 26). Aan een nauw geweten paarde Hooft een even-
wichtig besef van de eischen der samenleving: aan trouwen dacht
hij eerst na zijn benoeming tot Baljuw.
Hij betoonde zich in dit ambt een verlicht, integer en humaan
mensch, rechtvaardig en belangeloos en menschlievend. Bij strikte
handhaving van zijn gezag trachtte hij toch, vele harde wetten
te verzachten 27). Voor Aaltje de Lange, een vroeger dienstmeisje
op het slot, tegen den wil van den Drost getrouwd met een zekeren

.!l
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Peel die haar mishandelt, vindt hij woorden van raad en troost,
hoewel hij haar moet terechtwijzen omdat zij allerlei laster over
zijn vrouwen hem verspreidt 28). Wanneer er voor overtreders
of misdadigers verzachtende omstandigheden waren, dan was hij
tot zachtheid geneigd 29). Hij nam geen geld aan voor benoe-
mingen; als hij daarvoor liet betalen, was het ten voordeele van
de armen. Wanneer het menschen betrof die het moeilijk betalen
konden, drong hij op lichtere boete aan 30).
Van oorlog had hij een hevigen afkeer.

"Want, onder 't Crijchsgedrujs, daer 't scherpe schichten haegelt,
De woestmaeckende trom, d'aenschennende trompet
En hooren nae geen wet:
Met ijsre punten wordt de mondt des rechts vernaegelt" 31).

Aldus een Rey uit Baeto. En in Geeraerdt van Velsen zingt een Rey
van Aemstellandsche Jofferen 32) :

"Keert buyten, buyten keert dat beest onstelt van harssen,
Den goddeloosen Krijch: en bouwt hem gheenen brug,
Dien 't met bebloeden beek in 't yser lust te knarssen.
Men kan wel nauwlycx, doch men kan nu noch te rug.

Maar t'hans, als 't al vervuldt sal zijn met schriek en duchten,
Door 't overromplen en verwoesten van het landt,
Der schuyren droeve smoock, en het verbaesde vluchten
Der huysliên opghejaecht, der slooten lichten brandt;

Sal yder achten, dat zyne' is de grootste schaede,
En zijn de beste kans, in 't wrockighe ghemoedt;
En luchtich oopen doen zijn ooren tot het quaede,
En niemandt luystr'en nae verdrach oft vreedes goedt."

Men heeft den Nederlandschen Historiën wel eens hun onbarm-
hartig realisme verweten. Maar dat was ongetwijfeld het middel,
waarmee de schrijver, in den objectieven vorm van den historicus,
op zijn wijze zijn afschuw van de onbetoomde, redeloos op drift
geraakte menschelijke, politieke en kerkelijke hartstochten te ken-
nen wilde geven. Vandaar dat hij, op Tacitus' voetspoor, zijn werk
in den aanvang welbewust kenschetst als "gruwzaam van veld-
slagen, waaterstryden, be1eegeringen; bitter van twist; warrig van
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muiterij; bekladt van moorddaad buiten de baan des krijghs;
wrang van wreedheit, zelfs in pais" 33). Hooft prijst den lands-
bestuurder die den oorlog weet te vermijden:

"De vreê, de vreê, de vreêde'is, Vorsten, u bevoolen
Te waeren ongeschent, voor 't. sterffelijcke saet.
Wie vree te bujten gaet,
(Ten zij om vreedes wil) set bujten 't spoor sijn saolen" 34).

Of in weer een andere Rey van de Baeto 35) :

"lck prijs den vorst die zeeghe bruickt
Tot noodweer; en met sulcke maet,
Dat hij bij vyandt danck begaet:
Die alle toegedreven lejdt,
En trots, en wederwaerdichejdt,
Kan rustigh stellen aen een' zij,
Ter liefde van sijn' burgherij."

Niets is erger dan burgeroorlog:

"Een ijder sagh nu coomen aen
lnlandschen crijgh bron aller quaên:
Bujr tegen bujr; bloedt tegenbloedt :
Verraedt, verrassing, arremoedt,
Smaed, ballingschap, aen allen oordt
Verwoesting, vangenis, en moordt" 36).

De hooge beschaving van Hooft uitte zich ook in zijn verdraag-
zaamheid. Zijn vaders liefde voor de vrijheid en afkeer van onver-
draagzaamheid waren op hem overgegaan 37). Ook in den zin van
soberheid prijst Hooft het gematigde:

"En is de waere Eer t' vernoegen van t' gemoedt,
Soo syn de wenschelijckste dingen voor de menschen
Eerlyck gemoet en luttel sorch, en matich goedt." 38)

Voor Hooft zit in zelfbeperking een groote levenswijsheid.

"Best dueren matelijcke dinghen,
Daer t' hooch haest vallen can.
Die mate noyt ging overspringen,
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Als een gemeene man,
Die noyt en schayde van
De strant, bevreest de zee te naecken,
Royt onder t' lant, dat hij kan raecken,
Het hoochste luck alhier op aerden wan." 39)

Ook in het staatkundige had Hooft gematigde opvattingen:

"Houdt vry der volcken toom wel staedich inder handt:
Maer voor het uyterst schroom den teughel. Met verstandt
Van wicht, den breydel rept, wat styver oft wat sachter.
Te ruym dat struyckelt vaeck, en al te cort leydt achter.
In vryheyt ordentlijck uw burghery laet treên,
Recht tusschen dienstbaerheyt en wetteloosheyt heen." 40)

Het doet goed, een dichter, 'n vijftig jaar na den dood van Machia-
velli geboren, bij monde van zijn dramatische personen aan den
landsvorst den eisch te zien stellen, dat hij de dienaar zij van zijn
volk:

"Als sulcken man een coninckrijk aenvaert,
Met slavernij sijn volck hij niet beswaert,
Maer gaet hem tot de lantbestiering spoen,
Om aen sijn volck doort heerschen dienst te doen" 41)

En op een andere plaats:

"Maer een rechtvaerdich Prins verstaet te sijn geboren,
Tot dienste van sijn volck ofte daer toe gecoren.
Een ijdel' borger is een dienaer van sijn heer,
Maer ijdel' heer is knecht van sijn gemeente weer." 42)

Het spreekt van zelf dat een man als Hooft, met zijn vrijzinnige
politieke opvattingen, nooit is uitverkoren geworden tot een hoogere
functie in het bewind der Staten. Hij, die geacht werd door Olden-
barneveldt, die bevriend was met Hugo de Groot, en die zoowel
burgerlijk als kerkelijk moderatie voorstond, was er de man niet
naar om door de Regeering van Amsterdam of door Maurits in
een hooge functie te worden aangezocht. Maar hij was dan ook
niet ambitieus. Indien hij hooger had willen stijgen, zou hij voor
zijn wenschen waarschijnlijk wel gehoor hebben kunnen krijgen
bij Frederik Hendrik en na 1626 bij de bestuurderen van Amster-
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dam 43). Maar nergens in zijn briefwisseling vindt men een toe-
speling, waaruit een dergelijk streven zou blijken 44). Integendeel.
"N u leven wij hier", schrijft hij aan zijn zwager Baek, "als die
de werelt gestorven zijn oft ten minsten leren sterven op zijn
Philosoophs. D'eene dag is den anderen zoo gelijk, dat ons leven
een schip schijnt zonder riemen, in doode stroom ende stilte.
Beter stil nochtans, als te hardt gewaejt." 45)
Trouwens, niet alleen in politiek opzicht was Hooft niet eerzuchtig,
hij was het ook niet in litterair opzicht. Het was geen valsche be-
scheidenheid, die dezen minnaar der schoonheid, dezen stoÏschen
epicurist deed opmerken: "Ik ben geen schrijver, al heb ik somtijds
yet om de gheneuchte ghedicht, dat, tot myn becommering, onder
de gemeente geraeckt is. Ick ken myn onvolmaecktheit so wél,
dat ick haer by vromen gonst, noch by spotters veiligheit kan ver-
seeckeren" 46).
Zijn geloof was eveneens vrijzinnig, rationalistisch en ethisch.
Zeghemont, de priesteres ofte wel opperpaepin uit Baeto, is niet
ongodsdienstig, maar buiten haar eigen gelooflaat dat van anderen
haar koel. Zij is in staat, met kalmte het verschil in eeredienst te
bespreken 47). Hooft legt haar deze verzen in den mond:

"Wien wijsheidt het verstandt genesen heeft van blintheidt,
Die stemmen over een dat geen ding bet gevalt
Aen 't eeuwigh Wesen, als de deftighe gestalt
Van een oprecht gemoedt: En God niet aengenaemers
Heeft, als het hayligh hol en suivre binnecaemers
Van vroomer borst, daer sich een hart houdt metter woon
In d' eedel eerlijckheit der deughden opgesoön" 48).

Hooft's houding tegenover de stille dissidenten in zijn ambtsgebied
legt getuigenis af van zijn geestesgesteldheid. Slechts aangespoord
uit Den Haag onderneemt hij iets tegen hen 49). Hoe vrij hij dacht
in godsdienstzaken vindt men uitvoerig beschreven in een studie
van Leendertz: Hooft en de Dissenters 50). Men kan aannemen,
dat de goede verhouding tusschen hem en de Katholieken van
het Gooi ook door de gebeurtenissen van 1644, toen een rapport
van het Hof inkwam over de Roomschen, niet is verstoord 51).
Hij kon begrijpen, dat de overtuiging van een Katholiek even
eerlijk kon zijn als de zijne. En daardoor kon hij het Katholicisme
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bestrijden en tegelijk hartelijke vriendschap onderhouden met ge-
lijkgestemde andersdenkenden, van wie hij ook velen op het
Muiderslot ontving 52). In zijn persoonlijk leven was hij dus even
verdraagzaam als in zijn ambtelijk optreden 53). "In 't stuk van
Godtsdienst", zegt zijn levensbeschrijver Brandt, "was hy zeer
oneenzydich, en een vyandt van 't lichtvaardig veroordeelen. Alle
naauwgezetheit, hardigheit en verdrukking, ter zaake van 't ge-
weeten en 't geloof, was hem teegens de borst. Hier vereischte hy
toegeeving en maatiging" 54).
Dames en Heeren! In het begin heb ik geschetst in welken poli-
tieken toestand Hooft ons land vond bij den aanvang van zijn
loopbaan. Hoe was toen de toestand van onze taal? Al even chao-
tisch. Verbasterd in Brabant, werd de taal in Holland bedreigd door
vreemdelingen van verschillende tongvallen. De letterkunde had
haar wereldtaal gevonden in het Latijn en een wereldroem in
landgenooten als Erasmus, Janus Secundus en anderen, waarvoor
de landsgrenzen te eng zouden zijn geweest 55). "Dat onzen taal,"
zegt Brandt 56), "die vóór het schrijven van den Drost verbastert
was, nu gezuivert, en het cieraadt der Onlatijnsche, en een trium-
pheerster over al de Barbarische taaIen is, moet men de gedachtenis
van den Heere Hooft dank weeten." Het blijkt zelfs dat Hooft,
Laurens Reael en De Huijbert samen iets gevormd hebben dat
wij tegenwoordig een spellingscommissie zouden noemen, die be-
paalde orthografische regels opstelde 57).
Busken Huet heeft het experimenteele karakter ook van Hooft's
letterkundige vormwereld aangevoeld. Geen oudere vaderlandsche
klassieken konden Hooft voldoende aan vormen helpen voor wat.
in hem omging. De middelnederlandsche volkspoëzie was nog het
eenige. Op dit gebied was dus een door niemand ooit nog ingenomen
stelling te veroveren. Maar de Nederlandsche hulpmiddelen laten
hem in den steek. Het werktuig is maar half bruikbaar. Daarom
grijpt hij naar het uitheemsche en zijn fantasie vermengt dit met
het nationale. Zoo zijn zijn litteraire vormen voor een deel mode-
vormen geweest, proefnemingen van een veelbewogen tijd 58).
Het waren onder anderen Marnix, Coornhert, Spieghel, Van
Mander en Vondel die getracht hebben, het voorhanden Neder-
landsch tot een cultuurtaal te maken. Ook Hooft heeft daar het
zijne toe bijgedragen, en onze uitdrukkingsmogelijkheden vergroot
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en verfijnd door het overnemen van streek- en vaktaalwoorden
en het vormen van nieuwe woorden. Hooft smeedde, zegt Annie
Romein 59), het gereedschap van onze geschiedschrijving, zooals
Simon Stevin het voor onze wetenschap gesmeed had. Een moei-
lijke taal, een gekunstelde taal soms, maar hoe zinrijk en zuiver
gevoegd voor wie de toewijding heeft haar structuur te volgen!
Gekunsteld, maar nooit kunstmatig: zijn woorden, uitdrukkingen
en beelden zijn altijd uit de levende taal en de levende werkelijk-
heid geput. Van Tricht zegt in een voortreffelijk Gidsartikel 60)
dat Hooft ondanks een onhollandsche gratie en zwier nooit ge-
affecteerd is. Natuur en manier zijn zoozeer vervlochten bij hem,
dat zij elkaar veredelen, dank zij zijn dichterlijke kracht en onfeil-
baren smaak. Hoeveel hij ook te danken heeft aan de vormperfectie
van zijn Romaansche meesters, in wezen blijft hij oorspronkelijk
en zelfstandig, tot in details van verstechniek toe. Zeker, zijn
jeugdkornuiten uit de oude Rhetorykkamer In Liefde Bloeiende
hadden zijn eerste pogingen aangemoedigd, en Roemer Visscher,
Coornhert en Spieghel, vooral de laatste, hadden hem den weg
gebaand 61). Maar Hooft was, op edeler speeltuig, grooter kunste-
naar dan zij.
Wat dat speeltuig betreft, hij schrijft in een brief dat hij liever
wurgende woorden gebruikt dan onnederlandsche 62) en in een
anderen 63) dat de preciese nauwgezetheid van geweten in dit
opzicht hem zelf wel wat mishaagt. Hij heeft soms in beraad
gestaan of het niet beter was den teugel wat te vieren met zijn ver-
mijden van de verfranschte hoftaal; maar als men daar eenmaal
mee begint, is aan het taal verval geen einde meer te zien. Hooft
is dan ook onze taalvernieuwer bij uitstek geweest, en niet ten on-
rechte vermaant zijn eeuwgenoot Johannes Vollenhove de Neder-
landsche schrijvers:

"Zoo ooit uw pen zich eer of duur belooft,
Begin toch niets in 't Neerduitsch zonder Hooft" 64).

Om de bondigheid en uitdrukkingskracht van zijn taal en stijl te
oefenen, heeft Hooft tweeënvijftig maal Tacitus gelezen 65). Heer-
schappij over het vrijwillig kunstmatige wordt alleen in den loop
der jaren verkregen 66). Zeker heeft het resultaat den gemakzuch-
tigen nazaat niet altijd behaagd. Het neteloorige enfant terrible
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Multatuli heeft het over zijn "kroustilleus latijn-hollandsch - z'n
frazen lyken op geschroeid leer" 67). Maar anderen hebben zijn
stijl en taal vergeleken met de Latijnsche zuiverheid van de schrij-
vers uit de eeuw van Augustus. De tijdgenooten zelf waren vol
lof voor de Nederlandsche Historiën en professor Puteanus juicht
dat nu de Nederduitsche spraak van alle uitheemsche schuim ten
uiterste gezuiverd is 68). Busken Huet, die op zijn critischer manier
evenzeer van de idee van Nederlands grootheid bezeten was als
Potgieter, zegt: "Hooft en Vondel hebben gedaan wat zij konden
om het aan de rederijkerij ontwassen hollandsch tot eene wereld-
taal te verheffen, en de voortreffelijkste geesten onder de andere
volken zedelijk te dwingen voortaan ook het Nederlandsch te
beoefenen. Dat zij daarin niet geslaagd zijn moet voor een deel
aan hun minder genie worden toegeschreven, voor een deel aan
dezelfde omstandigheden die, in het staatkundige, Nederland heb-
ben doen overvleugelen door Engeland" 69).
Met de Nederlandsche Historiën heeft Hooft ons een blijvend ge-
denkteeken nagelaten. Hij was tegelijk redelijk en gematigd in
de objectiviteit van zijn geschiedschrijving. "Zijn vrye pen", zegt
Brandt, "ging niet alleen weiden in den lof der vrienden, maar
ook der vyanden, en ontzagh zich niet, daar 't pas gaf, de snoode
daad en, aan onze zyde begaan, met verfoeyinge oover te haaIen:
zonder ook de gebreeken, misslaagen en zydgangen der braafste
Helden te verzwygen; zelfs ook van zulke, dien de Staat llaare
vryheit meest hadde dank te weeten" 70). Hooft heeft overwogen,
als motto op het titelblad te zetten: "I1iacos intra muros peccatur
et extra" -: Men zondigt binnen en buiten de muren van Troje 71).
Hooft's Historiën zijn zoo maar niet een verhaal van een verloop
van feiten in geregelde orde en causalen samenhang. Ze zijn een
"Spel van Sinne" , een allegorie, een "Spiegel-Historiaal". In dezen
twintigjarigen levensarbeid ademt de geest van de Stoa 72). Dit
verheven allegorisme lag in den tijd, maar was nog niet eerder
tot zoo groote volkomenheid gebracht. "Als een ringmuur stonden
rondom den geest der Renaissancedichters de klassieke beelden:
authentieke, eeuwige metaforen, vanzelfsprekende vormen van ap-
perceptie, zonder verleden, absoluut", onontkoombaar voor de ver-
beelding 73). Zoo is het in de Historiën. Het zijn geen karakters,
die worden uitgebeeld, het zijn meer typen, exempla; van karakter-



OP 2 I MEI I 947 TE AMSTERDAM 335
ontleding in den modernen zin van het woord is geen sprake.
Primair is de handeling, de personen zijn hieraan ondergeschikt.
De handeling moet haar loop hebben, wat voor Hooft in vele ge-
vallen overeenkomt met zijn visie op het noodlot 74).
Maar, Dames en Heeren, dat Pieter Cornelisz. Hooft dit noodlot
als het eeuwige en ideale lot van Nederlands volk heeft kunnen
zien, - als het lot van verzet tegen den onderdrukker, onwrikbaar
verzet al moest er de dood op volgen -, dit is de onsterfelijke ver-
dienste geweest van Hooft, even onsterfelijk als de schoonheid
van zijn beste verzen.
Dames en Heeren. Van dezen edelen mensch zullen wij, zullen
onze nakomelingen, zoolang de geest, zoolang beschaving, kunst
en wetenschap niet volkomen. zijn ondergegaan, het beeld in ons
hart bewaren met liefde en dankbaarheid.
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Vergaderde Gemeente.
Plaats en gelegenheid bewegen mij bij de aanhef dezer herdenking
U te verzoeken ons gezamenlijk te wenden tot de geest van hem,
die er het voorwerp van is. Dit plechtig ogenblik moge mij de toon,
u de stemming doen vinden, de drost waardig die ons dierbaar is.
Driehonderd jaar is het vandaag de dag geleden, dat Hooft scheidde
uit dit bitter-zoete leven, maar zijn geest, menselijk en onsterfelijk
tevens, zij nochtans temidden van ons, door het eerste niet minder,
eer meer wellicht dan door het tweede, en hij moge door zijn
inblazing ons pogen adelen om voor die nu in leven zijn te zeggen
wie en wat hij is geweest, toen hij in leven was. Spreke hij door mij,
dan zal, wat volgt, waar en wèl gezegd zijn.
Hooft als historieschrijver - zo zou ik, mijn hoorders, dat volgende
liefst betiteld zien. Dat wil zeggen, dat hij nog meer, althans nog
iets anders was dan dat alleen, maar ik geloof niet, dat het alleen
mijn hang is om bij honk te blijven, wanneer ik boven de magistraat
van Muiden, boven de dramaturg ook, ja boven de dichter -
waarover trouwens anderen nog op deze gedenkdag het woord
zullen voeren - Hooft stel als de stichter van dat onvergankelijk
monument, dat hij in zijn Nederlandse Historiën het vaderland in
opkomst heeft geschapen. Bewijst de tijd alleen, door hem gewijd,
enerzijds aan baljuwambt en dichterschap, anderzijds aan zijn
historisch werk, bewijst die tijdsindeling op zichzelf al niet, dat hij
zelf dit laatste als de meest blijvende zijner bezigheden zag? Ik
meen het. Dringt gij nauwer aan? Ik kan U dienen. Vijftig jaar
omvat, ruim genomen, zijn ganse literaire werkzaamheid. Dertig
jaar bijna vóór zijn dood - in r6r8 - noemt hij zelf zijn dichtwerk
"quisquiliae" 1) : snippers, waarvoor hij het initiatief ener uitgaaf
graag anderen overlaat, en in diezelfde brief aan Hugo de Groot
vinden we het eerst melding gemaakt van zijn plan tot het samen-
stellen der Historiën. Tien jaar daarna begint hij het moeizaam
22
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schrijven en hij blijft er sindsdien aan schrijven en schaven, aan
verbeteren en vermeerderen, onverdroten en onvervaard, tot hij het
onaf nog, achterlaten moet. En gedeeltelijk er aan vooraf, gedeel-
telijk gelijk op er mee gaat nog zijn ander proza werk, alles ge-
schiedenis, zijn Hendrik de Grote, zijn Rampsaligheden der Verhejjïnge
van den Huize van Medicis, zijn complete Tacitus-vertaling; en dan
reken ik nog niet eens, dat van zijn toch niet zó talrijke toneel- en
tafelspelen de twee over staat en vorst, de Geeraert van Velsen en de
Baeto, de voornaamsten zijn, en dat ook zij de historie, zij het dan
een verbeelde, tot stoffe hebben. Zei ik zojuist ik méén, ik durf nu
zeggen ik wéét, dat, óók door Hooft zelf in zijn volwassenheid, zijn
levenswerk gezien werd als een triptiek, op welks zijluiken ter linker
zijn drama's en ter rechter zijn gedichten, op welks stralend midden-
luik evenwel zijn geschiedwerk als de rijpste en rijkste van allen
staan opgesomd en afgebeeld.
Edoch, als ik U zeg, dat ik mij hedenmorgen beperken wil tot
Hooft als historicus, vreest dan niet, dat ik U alleen dit midden en
van de zijluiken slechts de vale achterzij zal tonen, want zo er ooit
één Hollander uit één stuk geschapen is geweest, dan was het Hooft
wel. Noch de dramaturg immers noch de dichter zijn van de
geschiedschrijver te scheiden. Wie toch had zulk proza kunnen
schrijven dan een dichter, wie zulk een dramatisch verhaal kunnen
componeren dan een dramaturg? Neen, vreest niet, gij zult hem
ten voeten uit zien, op voorwaarde, dat ik mijn vak versta. En
vreest evenmin, dat ik enkel van uit mijn vak zal spreken, want,
op diezelfde voorwaarde alweer, zult gij ook het hart horen kloppen,
dat heden driehonderd jaar geleden ophield te slaan. Hooft als
geschiedschrijver is de hele Hooft.
Geschiedenis, mijn hoorders, behoort niet tot die studiën, die de
Ouden umbratiles noemden - de uitspraak is van Renan - niet tot
die welke in de koele schaduw van het studeervertrek worden be-
oefend; ergens raakt zij altijd de diepste problemen van een mens,
van een volk, van de mensheid; de hele mens is er mee gemoeid
met al zijn hartstochten 2). Of, wilt U een nieuwer en vertrouwder
geluid, dat dezelfde toon laat horen? Huizinga, die andere ver-
nieuwer onzer geschiedschrijving, wiens naam ik daarom gaarne
in dit betoog over Hooft betrek, heeft het zó gezegd: "Histo-
rische kennis, die niet haar klankbodem en maatstaf heeft in een
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persoonlijk geestes- en zieleleven, is dood en ,waardeloos" 3).
'Waarom die citaten? Zij mogen strekken om U de laatste en meest
dwingende reden te doen beseffen, die mij er toe brachten U heden-
morgen in het bizonder over Hooft als historieschrijver te onder-
houden. ZÓen zo alléén staat hij ons het naaste, staat hij nóg.naast
ons.
Hoe dat komt? Ik 'zal het U zeggen met woorden, die ik tijdens de
bange jaren die achter ons liggen heb geschreven en die daarom
overtuigender moeten zijn, dan wanneer ik ze voor deze gelegenheid
verzonnen had. Nadenkend over de onaantastbaarheid en samen-
hang onzer nationale traditie, schreef ik die hieraan toe, dat in
tijden van crisis en katastrofe de ontredderde gedachten van ons
Nederlanders steeds weer tot één punt konden teruggaan om zich
te bezinnen en in die bezinning onszelf te hervinden. En steeds
weer waren het de beginjaren van de Tachtigjarige Oorlog. "Zo
was het - schreef ik toen - in 1588 al, in 1618, in 1650, in 1672,
zo was het in 1747 en 1795, in 1813 en 1830, zo was het ook in
1914enookweerin 1940". En die zelfde beginjaren van de Tachtig-
jarige Oorlog, die zelfde Opstand is - U weet het - het thema van
Hoofts meesterwerk, want aanvangende in 1555 heeft hij, ondanks
zijn plan om het waarschijnlijk met 1588 te voltooien, het niet ver-
der kunnen voortzetten dan tot het jaar daarvóór, tot de Leicesterse
woeling in Leiden. Welnu, zoals toen in '40 onze angst voor komend
leed ons de Opstand nader bracht, zo brengt nu, omgekeerd, het
doorgestane leed diezelfde Opstand ons nog nader. Voorbij is de
tijd, en laten we hopen voorgoed voorbij, dat de historische be-
langstelling ten onzent verhuislijkt was tot prentjes kijken van het
verleden. Weer richt zij zich tot de Opstand en daarom tot Hooft,
zijn steeds onovertroffen beschrijver. :Maar hoeveel echter is die
belangstelling nu, kan zij althans zijn, dan in de negentiende eeuw.
Wij lezen hem anders nu dan tien jaar terug nog, niet met slechts
uiterlijk, maar ook met innerlijk begrip, omdat wij, anders dan onze
ouders, in omstandigheden verkeerd hebben, niet ongelijk aan die
hij beschreven heeft. Daar is de Bloedraad; hij werd van een woord
een werkelijkheid voor ons. Hoort Hooft: ,,'t ging dan, aan eIken
kant, op een vangen en spannen van allerlei stand, allerlei sexe,
allerlei ouderdom" - en gij hoort weer de sirene loeien van de
overvalwagens en ziet weer de grauwe stoeten van oud en jong,
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man en vrouw, bijeengedreven. Hoort Hooft: "de galgen hingen
gerist, de raden, de staken, de bomen aan de wegen stonden verla-
den met lijken, gewurgd, onthalsd, gebarnd" - de koulissen zijn
anders, 'tis waar, maar hoort gij, dit horend, niet weer het knetteren
van de vuurpelotons en ziet gij niet weer in Uw verbeelding het
ijle pluimpje rook in de blonde duinpan, waar de besten onzer vielen?
,;Elke dag", zegt Hooft "had zijn deerlijkheid en 't bassen der
bloedklokke, dat met de dood van namaag den eene, de zwager
aft vriend den andere, in 't hart klonk" 4). Was 't in wezen voor ons
anders, toen? En is 't niet dat gij die afgelopen jaren in al hun lege
volheid weer als het tegenwoordige voelt, wanneer ge bij Hooft
leest dat onvolprezen plechtige begin, vol bewustzijn van de zich
gestelde taak en volledig op de hoogte daarvan. "Ik ga een werk
aan, dat opgeleid is van lotwissel en menigerlei geval; gruwzaam
van veldslagen, waterstrijden, belegeringen; bitter van twist,
warrig van muiterij; beklad van moorddaad buiten de baan des
krijgs,wrang van wreedheid, zelfsin pais". Is dat niet de Grebbeberg,
de strijd om Rotterdam, om Arnhem? Is dat niet Putten? "Honger,
harde winters, hoge watersnood, verdrinken van dorpen, volk en
vee". 5) Is dat niet de Wieringermeer?
Te kort is de tijd, mij toegemeten, U hiervan meer te laten horen,
maar gij behoeft slechts in Hooft te bladeren, om de verhalen over
onderduikerij, 't bijkans of ternauwernood ontsnappen, 't op alle
wijzen verschalken des vijands, 't verspreiden van sluikschriften
door ter dood gewijden, te vinden. Zij mogen met de tijd wisselen
naar de vorm, naar het wezen zijn zij eender.
En evenmin ontbreekt bij hem de tegenkant, die ons in onze be-
nardheid vertroostte. Die mag ik U niet onthouden. Hoort bij
Hooft de echo onzer hoogste verwachtingen dier dagen: "Niet zó
onvruchtbaar een tijd is 't nochtans in deugden geweest aft zij heeft
ook stichtelijke exempelen voortgebracht. Goed en bloed van den
eenen broeder bij den anderen opgezet. Erntfeste trouwhartigheid
aan personen van verschillende gezindheid bewezen. Zamcl-
penningen, uit het diepst der borze gewillig opgebracht ter liefde
van 't land en de vrijheid. Brand van ijver tot god:>vrucht en
goede werken. Verlaten van huis en hof, om het voor best gekozen
verstand. De dood en wat in aller pijnen macht was, standvastelijk
geleden. Zeldzame zachtzinnigheid in de hitte van 't vechten.
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Meer dan mannelijke moed door vertwijfelheid gewet. Voordeel
overgegeven uit enkele goedhartigheid en vijand gespaard op geen
zo goed weerom. Kloekheid van raad, staag wakende achterzorg
en voorzienigheid. De splinterigste, en keteligste zaken door 't in-
tomen van hartstochten, met taaie lijdzaamheid beleid: en in de
stormen van den staat op't scharpste gezeild". "Derwijze", zo besluit
hij deze beroemde bladzijde en wij zeggen 't hem nu pas met vol
besef na, "derwijze, dat vele eeuwen herwaarts geen' stoffe ge-
leverd hebben, die rijker zij in allerlei leringen van 't beloop der
wereldse dingen, oft wonderlijker, oft waardiger waargenomen, tot
onderwijs van vorsten en volken." 6)
Is 't nodig, toehoorders, Uw nieuwsgierigheid nog te prikkelen
naar aard en leven van de man, die in staat bleek, Opstand en Oor-
log, die hij beschreef, zo diep tot in hun laatste roerselen te peilen,
en tegelijk zijn bevind zo bondig saam te vatten? Ik vertrouw van
niet. Maar voordat ik die begeerte, voorzover dat gaat in kort
bestek, hoop te bevredigen, wil ik U tot recht begrip, zowel van
opzet als van uitslag zijner onderneming de tijd schetsen in en
waaruit hij schreef, alsmede zijn bestand daarin: want gij weet,
drievuldig is de invloed die de geschiedschrijver ondergaat als hij
schept: invloed van de persoon, die hij is, invloed van de groep
waartoe hij behoort, invloed van de tijd, waarin hij werkt. En hoe
bewogener de tijd, hoe hechter de band met de groep, hoe sterker
de persoonlijkheid, des te krachtiger moeten die invloeden zijn.
Hoe nauw Hooft met zijn eeuw verbonden en van welk blijkelijk
belang dit voor hem is geweest, hij toont het zelf beseft te hebben.
't Is meer dan sier, wanneer hij doelende op de Verlatinge, op
1581, zegt:

"ja in hetzelfde jaar als 't Heldenlijke volk
de hoed der vrijheid haald' op 't spitse van de dolk
toen was 't dat ik in 't licht der zuivere zonne kwam".

En opgroeien deed hij in de jaren, dat de prille Republiek
der vrijheid, gevest op 't rood cement van 't bloed der martelaren,
tot eerste wasdom kwam. En als zij weldra, in de jaren rond de
wisseling der eeuw, van varen komt tot welvaren, is Hooft een jon-
geling. En is hij jonge man geworden, die zijn eerste meisjes vrijt,
zijn eerste verzen zingt en zijn weelderige krachten voelt ontwaken,
dan bot tegelijk aan alle kant rondom hem heen nieuw leven uit
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in een overvloed van zoet geweld. Maurits, vereerde zoon van een
vergode vader, blijkt opgewassen tegen Spinola, dier tijden grootste
veldheer der Spanjolen. Een ieder, die de krijgskunst wilde leren,
toog naar Maurits' onbehouwen kamp. Nieuw was het groter aantal
vuurmonden per vendel, nieuw de kazernering van de troep na 't
einde van een veldtocht, nieuw de tucht, die schans- en graafwerk
de soldaten zelf opdroeg, nieuw het snel verplaatsen van troep en
trein en tros. En het was door al dit nieuws tezaam dat Maurits
er in slaagde de tuin te sluiten der Verenigde Provinciën. Het jong
gemenebest, afhankelijk op 't einde nog der wildste eeuw, die nu
verleden werd, van Frankrijk en van Engeland, zag zich, geleid
door Oldenbarnevelt, in feite zelfstandig en erkend. En 't was die-
zelfde Oldenbarnevelt, die in de "hope der vermeerdering" de
handel vermenigvuldigd, de belastingen geregeld en de geldmiddelen
van de staat daarmee gezond gemaakt had. En in die jonge staat
had een nieuwe sociale laag de leiding met onbetwist gezag in han-
den, gesteund als zij werd èn door 't ontzag, dat deze mannen zich
verworven hadden als strijders voor de vrijheid metterdaad èn door de
glans die, naar oude trant, destijds nog èlkgezag omstraalde, dat zich,
hoe dan ook, wettig noemen mocht èn door een theorie, dat zij, als
staten van 't gewest, de macht van ouds bezeten hadden als ook,
lest maar niet minst, door de straling van hun goud. En onder die
opkomelingen vader Hooft als een der eersten. Die vader, zoon van
Zaanse schippers en Westfriese boeren, had veel van wat de zoon
voor 't nageslacht bewaren zou, aan den lijve ondervonden: de
nieuwe religie toegedaan, had hij als balling 's lands gezworven tot
in Koningsbergen toe en teruggekeerd na het geus-worden van
onze goede stad, werd hij er vier jaar later, in 1582, schepen,
daarna vroedschap en tenslotte zelfs een der burgemeesteren. Maar
handelaar bleefhij niettemin, in graan en olie. Zo wilde het de dege
degelijkheid dier dagen. En Vondel mocht dan dichten, overdrijven
deed hij niet, toen hij van die vader zei, dat hij een "hoofd vol
kreuken", maar een "geweten zonder rimpel" had en daarom een
"voorbeeld" was "zonder vlekken".
De zeevaart, bron van rijkdom, sloeg haar vleugels wijder uit dan
ooit, ja wijder was niet mogelijk. In 't Noorden was Spitsbergen, in
't Zuiden weldra Kaap de Goede Hoop de grens, waar geen be-
vaarbare wateren meer achter waren. De kusten van de Stille



H 0 0 F TAL S H I STOR I E SCH R IJ VER 343

Oceaan zijn, naar west en oost, grenzen die geen grenzen zijn.
De vrachtvaart van de wereld viel in Nederlandse handen. Het
was het jonge handelskapitaal, aan geen gildebepaling gebonden,
dat al die wonderen wrocht. De eeuw, die men de gouden noemt,
wanneer men op de uitslag, die men, met Huizinga naar ik meen,
ook die van teer en pek zou kunnen noemen, als men op de middelen
let, die haar verguldden, maar die in elk geval voor Nederland de
eeuw der eeuwen is, zij stond te geuren van overrijke bloei, toen
Hooft een man geworden was, zo zeker van zichzelf en van zijn
toekomst als 't in die eeuw kon zijn. Ik kan de namen noemen, zij
dringen zich immers op, van hen die in koophandel en staats-
beleid, te water en te velde, op atelier en in 't studeervertrek, hun
stempel op die eeuw gedrukt en onze staat van toen vergelijkbaar
gemaakt hebben misschien alleen met het Athene van de vijfde
eeuw vóór onze jaartelling. Maar waartoe? 't waar toortsen in de
oven werpen of water dragen naar de zee. Zij zijn duizendmaal
herhaald en gij kent ze alle. Als ik er één moet noemen, laat het
dan dit keer die van Hooft zelf zijn, want indien er één naam is,
die bewijzen kan, hoe wonderlijk snel dit geslacht van boerse en
burgerlijke opkomelingen zich de toen hoogst bereikbare bescha-
ving heeft weten eigen te maken, in hun hoofden niet alleen, maar
ookinhunharten,ja in hun hele houding, dan is het toch wel Pieter
Cornelisz. Hooft. Want er zijn óók in het Holland van de eerste
helft der zeventiende eeuw groter dichters - Vondel met name, er
zijn levender toneelspelschrijvers - ik noem Breêro, en zeer zeker
zijn er groter geleerden, - De Groot was er een - en er zijn stellig
groter magistraten, daarvoor behoeven we nog niet eens aan Olden-
barnevelt te denken, maar geen van die allen verenigde in zo'n
zuivere en bezielde menging het universele Renaissance-ideaal
dier dagen in zijn persoon en werk als onze Hooft.
Of dan die felle zon van voorspoed geen schaduw wierp? Voorzeker
was zij er. Daar was immers nog altijd de oorlog en toen die er in
de twaalf jaar van het Bestand niet was, de burgertwist, die bijna
burgeroorlog werd. En daar was altijd de armoe en ellende van hen
die in die nieuwe maatschappij geen aandeel hadden niet alleen,
maar zelfsde winsten betaalden met hun goed en bloed. Daar waren
in Indië de volken die hun productie en daarmee hun welvaart,
zo niet hun leven zelfs moesten offeren, om de producten schaars
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en daarmee de prijzen hoog te houden voor de Compagnie. Daar
waren de rauwe kwanten uit aller heren landen, afkomend op de
rijkdom van de Republiek, dronken gevoerd en dan geronseld,
hetzij voor het leger of voor de vloot, en waarvan velen zo niet
allen ellendig omkwamen. Daar waren de "schamele gemeente"
en de "kleine luiden", die misschien niet van alle materiële wel-
vaart, maar dan toch zeker wel van alle beschaving verstoken
bleven en wier lot nog erbarmelijker geweest zou zijn, waren er
niet de predikanten geweest, die, meestal zelf uit die klasse voort-
gekomen, althans enig tegenwicht tegen de regentenheerschappij
geboden hadden. Revius, een hunner, wist het wel:

"Het gout, het gout alleen kan openen en sluiten.
Diet heeft mag binnen staan, diet niet en heeft sta buiten".

Daar waren op het platteland de pachters, die de pacht zagen oplopen
door het stijgen van de grondprijzen, terwijl het levensonderhoud
staag duurder werd door het oplopen van de prijzen der goederen. En
daar waren ten slotte in de steden de bedeelden, twintig duizend
in Leiden alleen, die "nochte des winters", zoals de stadsregering
zelf verklaarde, "nochte des somers op geen bedde, maar alleen
op strooi" sliepen en die "bij tijden van vorst ende koude de plan-
ken van de solders ende bedsteden uutbreken ende daermee veur
stoken moesten om haar (zich) te verwarmen."
Is Hooft, zoals de meesten zijner standgenoten, aan dit grauw
voorbijgegaan? Een sociaal hervormer is hij stellig niet geweest,
maar de weerschijn dier ellende valt ten minste over zijn werk.
Hoe zou zijn verlangen naar vrede en recht zo luid in de Baeto
bijvoorbeeld hebben kunnen doorklinken, als hij geen oorlog en
onrecht had gekend? Hoe zou hij de twisten tijdens Leicester zo
indringend hebben kunnen beschrijven als hij die tijdens het Bestand
niet zelf had meegemaakt en hoe zou zijn deernis tot in zijn ambts-
brieven nu nog indruk op ons kunnen maken, als hij met het lot
der misdeelden en misdadigers niet begaan ware geweest? En U be-
schouwe dat laatste niet als iets dat vanzelf spreekt. Het is de vrucht
ener aangeboren beschaving, z~ldzamer nog dan die is aangeleerd.
Hij, zelf libertijn en volgeling van de sceptische Montaigne, van
roomse drijverij zo afkerig als van calvinistische, laat de katho-
lieken in zijn ambtskring vrij, "zoveel als eer en eed kon lijden" 7).
Geen vonnis moet er geveld of Hooft pleit kalm maar klemmend
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verzachtende omstandigheden. Ik kan de verleiding niet weerstaan
om U met één dier gevallen althans nader bekend te maken.
"Dezen morgen", zo lezen we in een brief uit 1616 aan de advo-
caat-fiscaal van den Hove 8), "is binnen Muiden een deerlyk stuk
toegekomen". Een smid, weduwnaar "met drie kinderkens", arm
maar geacht als "naarstig arbeidsman" had zich verhangen. Het
was gebeurd, nadat hij "op gisteravond, ontrent negen uren
enige weemoedigheid van schreien bewezen hebbe op de kerk-
hove bij het graf van zijn huisvrouwe, die ontrent twee jaren over-
leden is geweest. Waarover bij sommige personen aangesproken
zijnde, hij geantwoord had: zyn hoofd ware zo berooid, oft het de
koorts wel mochte wezen?" De zeden van destijds wilden dat het
lijk van een zelfmoordenaar, op een horde gelegd, eerloos naar het
galgenveld gesleept werd 9), maar Hooft betoogt dan, dat hij het
"over de zachtste zijde hellen wil", dat wil zeggen, hij gunt, zijn
tijd vooruit, de stumper en diens kinderen hun vader, een eerlijke
begrafenis. En U onderschatte niet, wat ook dát destijds betekende.
Geen nood, mijn hoorders, dat wij om deze sympathieke mens de
historieschrijver vergeten zullen, die ons eigenlijk thema is: zij
zijn ten slotte één-en-dezelfde. De zucht naar vrede en vrijheid in
Kerk en Staat, de hang naar recht en billijk oordeel, ook waar 't
de tegenstander en de vijand geldt, de gematigdheid en de ver-
draagzaamheid, men herkent ze, evenzeer als in zijn ambtsgedrag,
in zijn geschiedwerk. En zijn trek naar de historie is amper jonger
dan de mens. Wie Hoofts historische belangstelling ziet als de rode
draad, die door zijn leven loopt, fantaseert noch construeert, hij
tekent eenvoudig het patroon der feiten na. Zeventien jaar is hij
als, na zijn schoolopleiding, zijn vader hem op reis zendt om vreem-
de landen en der luiden leer en leven te leren kennen, een reis door
Frankrijk, Italië en het Duitse Rijk. Daar stuit hij, in Lyon al, op
een inscriptie, hem uit Lipsius' Tacitus-commentaar bekend. ]0)
Daar leert hij in Italië, zeker, Petrarca en Ariosto kennen, bewon_
deren en navolgen, maar niet minder vindt hij hier in Guicciardini
al zijn voorbeeld, in Machiavelli al zijn leermeester. Drie jaar min
33 dagen - hij is precies - blijft hij weg en als hij met de nieuwe
eeuw in zijn "gewenst vaderland" is weergekeerd, dan ontwikkelt
zich, hoe zou het anders bij zijn zonnig temperament, wel aller-
eerst de minnaar in de slanke, blonde en bruinogige jongeling en
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ontpopt zich uit deze de minnedichter, maar daarnaast blijkt ook
uit zijn bewaarde schriften, dat hij dagelijks enige uren besteedt
aan het lezen en excerperen der Historiën van Xenophon, Polybius,
Caesar, Livius en Suetonius. De handel alleen, waarvoor hij be-
stemd was, boezemt hem geen belang in en zijn vader zou zowel zijn
verdraagzaamheid als zijn letterlievendheid wel al te zeer verloo-
chend moeten hebben, indien hij op de duur ook zijn zoon zijn zin
niet zou hebben gegeven. Hij deed het zodra hij inzag, dat deze
"minder inclinatie totte koopmanschap als tot het studium" bezat.
Als dus de eerste maand van '05 de arme Brechje Spieghels zich
door vergif het leven heeft benomen, één week na Hoofts immer
ontroerend afscheid:
"Sal nemmermeer gebeuren my dan na deze stond
De vriendschap van uw ogen, de wellust van uw mond?"

omdat hetzij de religie - zij was Rooms - hetzij standsverschil -
zij was van wat deftiger komaf - een huwelijk tussen hen onmogelijk
maakte of wel zij voelde,. dat hij verliefd wel, haar nochtans niet
liefhad, dan wel eenvoudig uit zwaarmoedigheid - en als tenslotte
ook zijn vrijagie in 't jaar daarop met haar zuster Anna op be-
zwaren stuitte, trok hij tegen het einde van '06 met 's vaders zegen
naar Leiden ter studie.
Als student in de rechten staat hij ingeschreven in het Album der
Academie, maar het zijn niet de juridische colleges van prof. Pyn-
acker, het zijn de literaire en historische van Baudius, Heinsius en
mogelijk Merula, die hem boeien. Qua vakopleiding heeft dat Leid-
se jaar uiteraard weinig te betekenen. Wanneer hij wat later een
rechtskundig ambt krijgt opgedragen dan zal het meer zijn - dat
kan men èn zijn vader èn Brandt, zijn oudste en tot nog toe enige
biograaf graag toegeven - terwille van zijn vaders verdiensten dan
om zijn eigen vakbekwaamheid. 11) Hij leert in Leiden echter méér
dan een vak, n.l. dat wie zichzelf wil worden, zichzelve vormen moet
en hij vormt er de toekomstige historieschrijver door de lectuur
van Tacitus, onlangs hier, men mag zeggen in de mode gekomen,
vooral door de propaganda van de toen uit Leiden weer naar Leu-
ven vertrokken Lipsius, zijn profeet.
Terug in zijn vaderstad, nam hij weer deel aan het letterkundig
leven, geconcentreerd destijds in de rederijkerskamer De Eglantier,
met de zinspreuk In Liefde Bloeiende, die lang zijn hart zou houden.

•
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't Is in haar dienst, dat hij 5 Mei 160g optreedt op de Dam bij 't
feest in kaarslicht ter viering van het Bestand en zelf die elgen
verzen zegt als slotapotheose :

"Vereende landen, wilt gij zo de vrijheid minnen
Dat zij u waarder zij dan ieders eigen baat
Zo mag geen dwingeland uw tsaamgevlochte staat
Met list noch met verraad noch met geweld ontginnen."

verzen, die dieper zin verkrijgen, als men de brief kent, kort te
voren aan zijn neef geschreven 12), waarvan Scheltema reeds terecht
getuigd heeft, dat "nergens, zijns bedunkens, de oorzaken van het
verval der Spaanse macht zo wijsgerig nagespoord, de redenen voor
het sluiten van het bestand Zo volledig ontwikkeld, zo beknopt
voorgesteld, de gevolgen zo juist voorzegd" zijn, in één woord die
brief uit het begin van 160g, waarin de nu 28-jarige Hooft zich al
geheel op de hoogte toont van de taak aan welker uitvoering hij een
kleine twintig jaar later beginnen en die hij bijna veertig jaar
later onbeëindigd achterlaten zou.
In hetzelfde jaar werd hij op voordracht van de Staten door de
stadhouder benoemd tot baljuw van Naarden en Gooiland,
Drossaert van Muiden en hoofdofficier van Weesp en Weesperkars-
pel. Naar middeleeuwse trant nog aanvaardde hij zijn bediening
"staande met de rechtervoet in de beugel, die aan de blanke wijsteen
geklonken was, op 't hooft van de Brugge, bij rijzende zon" en legde
zo in handen van Muidens burgemeester de eed af "het kasteel voor
de Heren Staten te bewaren, de privilegiën te onderhouden, we-
duwen en wezen te beschermen en de religie uit te oefenen" 13). Een
bezigheid dit ambt, ten eerste, dat hem ledigheid genoeg liet, maar
dat belangrijker nog, hem in nauwe aanraking met het politieke en
sociale leven van zijn tijd bracht. Hooft behoort waarlijk niet tot
die historici zoals de Ige eeuw ze zou leren kennen, die hun dagen
wijden aan de studie der politieke geschiedenis zonder over enige
politieke ervaring te beschikken, ja die deze eer schuwden als on-
gepaste inmenging in hun wetenschappelijkheid. Veeleer behoort
hij tot die klasse van geschiedschrijvers, waartoe althans tot aan
onze tijden toe, de grootsten behoren, die hun ervaring van staat
en maatschappij in dienst plachten te stellen van hun historische
studiën. Ook de dichter verloochent de politieke denker niet. Eén
voorbeeld, de beroemde regel tegen het einde van de Velzen uit 1612:
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"Recht tussen dienstbaarheid en wetteloosheid heen"
want dat is waarlijk niet zó maar een fraaie versregel uit een treur-
spel, het is de pregnante belijdenis van heel een politiek program.
Hier is enerzijds de naar het absolutisme zwemende monarchie
verworpen - denk aan Filips II - anderzijds de naar het anarchisme
tenderende democratie - denk aan de Leycesterse twisten: de
beide klippen waarop naar regentenopvatting het schip van staat
vroeg of laat moest stranden. Aristocratisch republikein als 't kon,
gematigd monarchist als 't moest. Hier ligt, dieper dan in de stijl,
zijn navolging-uit-geIijke-gezindheid van de grote Romein, gelijk
Cornelissen zulks in zijn Horift en Tacitus overtuigend heeft aange-
toond.
In een brief van 19 Mei 1618 aan zijn geestverwant en evenknie en
vriend dus Huig de Groot 14) schreef hij begonnen te zijn aan Het
Leven van Hendrik de Grote, de Vierde, de Franse koning, acht jaar
voordien door de dolk van de katholieke dweper Ravaillac ver-
moord. Hij deed het, schreef hij, meditamentum stili et characleris
Historici "als voorbereiding dus voor stijl en stempel van Historie-
schrijver", zich bewust, U hoort het, dat niet ieder, zelfs niet hij,
zich tot dat hoge ambt kon zetten zonder zich daartoe terdege te
hebben voorbereid. Zo eiste het die tijd - en men betreurt soms
dat het de onze niet meer is - de tijd die naar de schoolse indeling
de pragmatische geschiedschrijving als de ware beschouwde. Wij
hebben destijds, in een studie over de historiografie van de tachtig-
jarige oorlog een andere indeling in zes fazen voorgesteld, waarin
Hooft dan de vierde vertegenwoordigt. Op de eerste faze, die der
ongescheiden en ononderscheiden veeleenheid der werkelijkheid
zelf, op de faze der beleving, lieten wij de tweede volgen, die der
gezeefde werkelijkheid. Daarop de derde, die wij de epische faze
noemden, geboren uit het streven om nochtans in die veelheid van
geïsoleerde, gezeefde werkelijkheden een aaneengeslotenheid te
zien. Bol', Van Meteren en Reyd zijn de namen die haar dekken
in de geschiedschrijving van onze strijd om de vrijheid en onaf-
hankelijkheid van 't vaderland. Op hun schouders staan dan weer
Hooft en De Groot als vertegenwoordigers van de vierde of drama-
tische faze. Zij wordt zo genoemd omdat hier de stof met dichter-
lijke greep op zijn werking uitgezocht, gerangschikt en in bedrijven
verdeeld is, omdat hier geleding is in hoofd- en bijzaken, hier de



H 0 0 FT ALS H I STOR I E SCH R IJ VER 349
"dramatis personae" ons voorgesteld worden naar uiterlijk en inner-
lijk, hun handelingen en motieven, hun slagen als ook hun wan-
slagen oorzaken hebben gekregen: Opstand en Oorlog zijn hier niet
alleen feiten, die beschreven, zij zijn hier ook streven en als streven
gerechtvaardigd en begrepen. ZÓ en zo alléén kon de geschied-
schrijving worden, wat zij in deze faze volgens de onbewuste
noodzaak en de bewuste wil dezer schrijvers wezen moest: spiegel
van deugd en zonde, schenkster van beloning en straf, oordeelster
over beleid en wanbeleid niet alleen, maar tevens over goed en
kwaad, in één woord: leermeesteres in wereld- en levenswijsheid.
De rol - het is niet te sterk gezegd, meen ik - die de summa in de
theologische cultuur van de Middeleeuwen had gespeeld, nam in de
geseculariseerde van de Renaissance het geschiedwerk over. Het
was de geschiedschrijving, die Bacon zeggen deed, toen hij de
verdiensten der veelsoortige studiën besprak "histories make men
wise" 15) en waarvoor ten onzent Gerard Vos, met van Baarle de
eerste hoogleraar aan het Amsterdamse Athenaeum, in 1623 in
zijn Ars Historica de theoretische grondslag zou leggen, zeggende
dat de geschiedenis was "de kennis dier bizondere zaken, wier
heugenis te bewaren nuttig is om wel en gelukkig te leven". Hooft,
die de cultuur van zijn tijd met de gretigheid van een neofiet had
ingezogen, is zich dit ook zeer wel bewust en de allure van zijn stijl
is de adequate uitdrukking van dit bewustzijn. Hij zegt van Hen-
drik IV "wiens herinnering mij niet loslaat, ofschoon ik hem op geen
enkele manier verplicht ben". In dit laatste lees ik niet alleen het zelf-
besef van de patricische burger, die zelfs tot geen koning "dank U"
behoefde te zeggen, maar mede dat van de historieschrijver, die
wist dat hij die koning met zijn levensbeschrijving een monument
stichtte, duurzamer, naar het woord van Amyot, dan een stand-
beeld, een triomfboog of een praalgraf 16). Een addertje schuilt hier
overigens wel achter die woorden: Hendriks zoon en opvolger
Lodewijk XIII zou, niet zonder Hoofts ijverig toedoen, er hem
brieven van adeldom en het ridderschap in de orde van S. Michiel
om verlenen.
We zouden Hooft evenwel miskennen in plaats van eren, indien wij
in de hoop op deze beloning het eigenlijk motief van de keuze
dezer stof zouden zoeken. Dat ligt elders en is, zien wij wel,
tweeërlei: ten eerste liet Hendrik's aandenken hem dáárom niet
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los, omdat deze vorst aan het einde van de godsdienstoorlogen, die
zijn land verschroeiden, de troon beklommen en boven de partij-
twisten staande, deze beëindigd, er de orde bevorderd en de rust
gewaarborgd had, daarmee het begrip "staat" zelf, dat toen juist
zich loswikkelde uit het aloude religieuse verband, de plaats ge-
vende, waarop het ook naar Hoofts opvatting recht had. En in de
tweede plaats was hij van oordeel, dat die stof best gekozen werd uit
de tijd onmiddellijk voorafgaande aan die van de geschiedschrijver
zelf.En waarom? "Omdat", zoals Hooft zegt in de opdracht van dit
boek aan burgemeester Bas "de gelijkaardigheid" dier beide tijden
"het behendigst onderwijst hoe deze op 't gevoegelijkst te slijten
staan", m.a.w. omdat de studie van de kortverleden tijd door zijn
verwantschap met de eigene het meest geschikt is, ons omtrent die
eigen tijd en daarmee omtrent de naaste toekomst te onderrichten.
En inderdaad, een aantal grote geschiedwerken vertoont dat ka-
rakter. Zo dat van Thucydides, zo dat van Tacitus, zo, in Hoofts
eigen tijd, dat van Thuanus, en zo ook Hooft zelf, zowel in zijn
Leven van Hendrik de Grote als in zijn Historiën. En begrijpelijk:
men heeft er afstand van en tegelijk herinnering aan: onver-
gelijkbaar gunstige positie voor de historicus.
Vergun mij, hoorders, nog één ogenblik bij dit boek te verwijlen.
Niet om U te zeggen met hoeveel meelevende belangstelling hij
Hendriks politiek volgt die tegelijk dwingt en stilt of hoe hij zijn
zin voor dramatiek uitleeft in de bladzijden die diens dood verbeel-
den: U begrijpt dat licht uit wat ik zoeven zeide. Noch wil ik
stilstaan bij de datum waarop hij dit werk begon. Want ik zou de
schijn wekken Uw kennis der vaderlandse geschiedenis te onder-
schatten, indien ik er uitdrukkelijk op wees, dat in die Bloeimaand
van r6r8 de Nederlandse bijna-burgeroorlog tussen Remonstranten
en Contra-remonstranten, tussen Prins- en Staatsgezinden, tussen
Holland en de Unie, zijn ontknoping tegemoet ging en U heeft
al begrepen, dat indien Hooft dan zijn vaderland de Franse les
wilde leren, hij het nu moest doen of nooit. Dat spreekt alles voor
zichzelf. De Hendrik de Grote is de spiegel, die Hooft, als 't boek in
'26 eindelijk verschijnt, aan Frederik Hendrik voorhoudt, van wie
hij dezelfde politiek der "politiques" verwacht, die hij zowel in
Willem-vader als, op groter schaal, in Hendrik IV die model-vorst,
bewonderde. Vandaar straks ook de opdracht der Historiën aan die
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stadhouder. Het is meer dan pluimstrijkerij, méér en anders, wat
Hooft aangaat althans, dan Huet het zei "dat de Nederlandse
letteren voor Frederik Hendrik op hun buik hebben gelegen."
Ook dat verwondert niet.
Maar één ding is er, dat verbazing wekt: de taal. Hij schreef zowel
de Hendrik als de Historiën in het Hollands. Waarom, zo moet men
vragen, niet in het Latijn? Omdat wij Hooft hier zien als voort-
zetter en voltooier van de harde arbeid dier mannen, die ons Neder-
lands pas tot een taal hebben gemaakt, die motor en meter tegelijk
kon zijn van beschaving. Harde en nodige arbeid, want de ge-
letterden verkeerden met malkander in het Latijn; er toefden hier
na 1585 veel inkomelingen en 't was al geen brandschoon Neder-
lands, dat die Brabanders er spraken. Harde, nodige en zelfverloo-
chende arbeid van een Pontus de Heuter, een Jan van Hout, een
Coornhert, een Roemer Visscher, een Spieghel vooral, die in zijn
Tweespraak van de Nederduitse Letterkunst, in 1584 al, in 't jaar van
's Prinsen dood, geschreven had "dat wij Hollanders eens de
geleerdheid smaken mochten in ons eigen sprake, die wij nu
met grote arbeid uit onbekende talen moeten zoeken." Van een
Stevin ook, die pal tegen het gebruik dier dagen in, zijn colleges in
het Nederlands gaf, ja zelfs van een De Groot, die zijn Parallellon,
zijn vergelijking van de Hollanders met Grieken en Romeinen,
weliswaar als bijna al zijn werken in het Latijn schreef, maar die
daar in die taal dan toch schreef: "indien wij allen het voornemen
hadden om in onze eigen taal zaken van algemeen belang te boek
te stellen... zo zouden wij onze eeuw, de geletterdste, die er bij
mogelijkheid kan worden uitgedacht, ook tevens voor de wijste
kunnen verklaren." En een laatste aansporing kwam van Huygens,
die in 1625 in de opdracht van zijn Otia qf Ledighe Uren schreef:
"wie zich verdienstelijk wil maken jegens zijn vaderland, moet het
zijne doen tot het opbouwen en verfraaien der moedertaal". Hooft
had die aansporing niet meer van node. Hij had zijn keuze toen
reeds gedaan. Men onderschatte haar niet. Het schrijven in de moe-
dertaal was niet alleen een moeilijke taak, het betekende óók en
vooral: het brengen van een offer, dat in deze roemzuchtige eeuw
zwaar woog, want het betekende het afzien van internationale roem.
Wie zal het hem euvel duiden, als hij geaarzeld heeft? We kennen,
meen ik, zijn aarzeling op dit punt, want onder zijn papieren
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bevindt zich nog een klad uit 1620 ongeveer van een, wie weet?,
door hem zelf vervaardigde Latijnse vertaling of ontwerp van het
begin der Historiën 17) en we weten ook van een Latijnse vertaling
uit iets later tijd van het eerste boek daarvan, door zekere Bors-
tadius gemaakt, die verloren is gegaan. Doch juist zijn aarzeling
doet ons te meer waarderen, dat Hooft haar overwonnen heeft.
Diep-dankbaar zijn wij hem daarvoor, want vergeten wij niet, mijn
hoorders, wanneer het vanzelf sprak, dat wij tussen' 40 en '45 ons
verzetten tegen de Duitse vloedgolf dan komt dat mede, omdat het
Nederlands zich drie eeuwen tevoren uit zijn Duitse bolster had
losgewikkeld en een zelfstandige cultuurtaal was geworden, en als
wij daarin nu zelfstandig onze zelfstandige gedachten uitdrukken
en kunnen blijven uitdrukken, mits wij die schat niet laten roesten,
dan komt dat mede door Hoofts ruimhartig offer, te groter omdat
destijds naar geen onderwerp onder ,,'s werelds wijdgespannen
welfsel" de aandacht gretiger uitzag dan naar dat van de vrijheids-
strijd der jonge Republiek tegen de machtigste monarch der
Chris tenheid.
Ging Hooft in zijn streven naar zuiver Nederlands te ver? Het is
hem wel verweten. Wij menen daarentegen dat het goed is dat hij
heeft doorgezet. Een enkel voorbeeld: "wiskonstig" schreef hij in
de tekst en aan de rand als destijds begrijpelijker "mathematyke",
zo ook "geleigelden" , en "convooien" aan de kant, ja zelfs "gezag"
dat toegelicht moest worden als "autoriteit". 't Is zeer de vraag
of hetzelfde streven van Stevin succes gehad zou hebben, indien
Hooft het niet gesteund had. En zouden wij die Nederlandse
woorden nu willen of zelfs kunnen missen?
In diezelfde brief aan De Groot, die het uitgangspunt was bij
onze beschouwing over Hoofts eerste historiewerk, staat intussen
nog een passage ,die ons nóg meer belang inboezemt. Als hij verteld
heeft, dat zijn Hendrik de Grote ter oefening van stijl en stempel
van de geschiedschrijver moest dienen, vervolgt hij "opdat, dit
afgelopen, ik zal gaan denken over de zaken des Vaderlands".
Hier dus, :Mei '18, de eerste nog vage aanduiding van zijn plan om
een boek over de Opstand te schrijven. Het vele, dat hem genoopt
heeft aan dit plan pas tien jaar later een begin van uitvoering te
geven, moge hier in weinig woorden vermeld worden. De Hendrik
nam allereerst nog jaren in beslag. Maar zwaarder wegen slagen
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in zijn huwelijks- en huiselijk leven. In '231'24 ontvielen hem zijn
eerste vrouw, Christina van Erp, en twee hunner kinderen, de
twee andere waren al eerder gestorven. Dan komt in '26 de dood
zijns vaders en vraagt de Baeto zijn vrije tijd. Pas in '27:

"als na bedompte weken
De triomfante zon komt door de wolken breken"

als Eleonora Hellemans, zijn nieuwe vrouw, eindelijk zijn zinnen
rust en hem daarmee nieuwe moed schenkt uit de weelde van haar
jonge weduwschoot, is het grote ogenblik gekomen. Augustus '28
moet hij aan de uitvoering van zijn geliefkoosd plan begonnen zijn
en zijn brieven lichten ons dan verder vrij uitvoerig in over de
voortzetting en gedeeltelijke voltooiing. Weer tien jaar later onge-
veer, in Sprokkelmaand van '38, zijn de eerste twintig boeken af,
die de geschiedenis tot de dood van Prins Willem brengen. Nog vier
jaar liep het aan met vijlen, schaven, drukken en verbeteren, met
het laten lezen terwille van het octrooi, vóór dit gedeelte in '42
dan eindelijk bij Elzevier, een van 's lands beste drukkerijen, kan
verschijnen.
Doch Hooft, schoon hij de tuin der virtus dan reeds uitgeschreden
en de tempel der senectus dan reeds is ingegaan, werkt onverdroten
voort. 't Zeskantig torentje - ,,'t zeskant huiske", zoals Vondel zei-
in de bongerd bij zijn gekoesterd slot, strekt hem des zomers tot
studeercel - en we zien hem hier staan (want -naar Brandt's ge-
tuigenis las en schreef hij bij voorkeur staande) voor een lessenaar,
zonvlekskensstrelend het ivoor der folianten langs de wand, slechts af
en toe naar een der vensters zich begevend, de leesbril af, om te zien
of een bezoeker, die zich had aangekondigd - Descartes misschien
om zijn Discours te brengen? - al bij de po~rt verscheen. Niet minder
dan tien boeken nog wilde hij aan de twintig toevoegen, die, had hij
ze afgemaakt en bedrieg ik mij in berekeningen dienaangaande niet,
de historie voortgezet en voltooid zouden hebben tot in 1588, het
jaar van Filips' hoogste inspanning en diepste mislukking ook, het
jaar van de Armada, triomfantelijk eindpunt juist voor de ge-
schiedenis van het Gemenebest, welks wording hij bezong, want is
het in dat jaar niet ook, dat de Staten, wars van het zoeken naar
een vreemde soeverein, eigen gezag in eigen handen nemen ? Jaar
welks gebeurtenissen als geschapen zijn, mijns bedunkens, om er de
voorhang in te laten zakken voor deze faze der geschiedschrijving,
23
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die wij waarlijk niet lichtvaardiglijk de dramatische gedoopt heb-
ben.
Het heeft, helaas, eeuwig helaas, mijn hoorders, niet mogen zijn,
want als hij in de vijf jaar min vier maanden na 't verschijnen van
het eerste deel nog bijna zeven boeken van de bedoelde tien op 't
getouwen afgeweven heeft, dan is ook zijn tijd gekomen. Heeft hij
't voorvoeld? Men zou het zeggen, als men in een brief, de I2de van
lentemaand gedateerd, een brief aan broeder Gabriel van Leuven
leest: "zynde myn zorg, dat my niet gelukken zal het werk wijder
te brengen, by mangel van gezon<:iheidoft leven. Want d'eene wordt
dikwijls bestreden; en 't ander (f)lujstert my, die sta om op de
16de dezer maand in myn 67ste te treden, in 't oor: Tempus
adire mihi". Mei daarop zou "die tijd om te gaan" inderdaad voor
hem komen. Om de begrafenis van Frederik Hendrik bij te wonen,
begafhij zich naar den Haag. Hij vatte er een kou, die hij niet meer
te boven kwam en overleed er ten huize van Johan van der Meyde,
zijn schoonzoon, op de 2 Iste dier maand. Zijn lijk werd overge-
bracht naar Amsterdam en de 27ste bijgezet in ginds koor, in het
graf waar ook zijn vader rust. De rouwplechtigheid in de Schouw-
burg daags daarop, gaan wij, het hoofd uit schaamte afgewend,
voorbij. Germez, beroemd toneelspeler dier dagen, sprak er de
lijkrede uit, die Brandt had opgesteld. Maar deze had zich, in de
haast, vergenoegd met een pasklaar gemaakte vertaling van die van
Du Perron op Ronsard, hetgeen overigens Anslo, 0, dubbele schan-
de, niet belet heeft Brandt in een gedicht om zijn welsprekendheid
hemelhoog te prijzen. Brandt, dit zij tot zijn eerherstel vermeld,
heeft overigens zijn smaad gewroken door, nog niet voorin de uit-
gaaf van de laatste zeven boeken door Aernout Hooft, de zoon, in
1654 bezorgd, maar wel in die van 1677 van het gehele werk en in
de bekende folio-uitgaaf in 1703 herhaald, een Leven van Hooft te
schrijven, waar onze kennis van tal van bizonderheden op teruggaat.

De spreker op deze morgen zou, toehoorders, menen zijn taak maar
ten halve te hebben vervuld, indien hij U niet iets meer in de brede
ontvouwd had, hoe Hooft zijn Historiën heeft saamgeschreven en
evenzeer indien hij niet zou pogen althans U een indruk van zijn
stijl te geven, al ware 't slechts als opwekking tot eigen lezing. Men
heeft Hoofts geschiedwerk in de Ige eeuw, toen men vooral op het
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gebruik van de bronnen lette, niet al te hoog aangeslagen. Dank
zij Breens dissertatie uit I894 zijn we op dit punt vrij precies inge-
licht. En nu is het waar: héél veel nieuwe bronnen heeft hij niet
aangeboord, maar de reden daarvan is niet dat hij daaraan geen
behoefte zou hebben gevoeld, hij heeft veeleer ook op dit punt geen
moeite geschuwd, maar hij voer in die vaart tegen de wind: een
gedeelte hadden Bor, Van Meteren en Reyd op dit stuk al gebracht,
het overige sluimerde nog in buitenlandse archieven, waarvan
Hooft zelfs het bestaan niet kende; de rest, die hij vermoedde, werd
hem ontzegd door Amsterdams burgemeesteren, die zelfsondanks zijn
"aanbod van eed om te zwygen wat hen te helen docht" 18)
een Hooft niet waardig keurden hun staatsgeheimen te ontsluieren.
Slechts één keer vinden wij een beroep op "d'ouwde papieren
dezer stad" 19). Tevergeefs ook poogde hij het archief der stadhou-

'I

ders voor hem te doen ontsluiten. :Maar deze beperkingen eenmaal
erkend, heeft Hooft veelmeer nagespeurd dan deze doen vermoeden.
Wij tellen, ons tot de gedrukte geschriften eerst beperkend: 9 Neder-
landse, een zelfde getal Latijnse, Italiaanse zijn er 7, Spaanse 5, en
weer een zelfde aantal Franse, en in vertaling één Engelse, WiUiams,
want noch WiUoughby, noch Francis Vere of Philip Sidney hebben
iets over hun bevindingen hier opgeschreven. Leicester's brieven
stonden hem evenmin ter beschikking: Hooft zou trouwens, het
Engels onmachtig, er geen raad mee geweten hebben. Almetal
slechts drie dozijn boeken, zal men zeggen, maar merendeels,
bedenkt dat wel, zéér uitvoerige die bovendien, als dat van Bor
bijv., grotendeels uit een verzameling stukken en bescheiden be-
stonden. Ongedrukte particuliere bronnen tellen we er alles bij
elkaar toch ook nog een dozijn, waaronder zo belangrijke: Hoppe-
rus, Rael en Pauw, van wien een fragment van een Relaes van
het gepasseerde in den Iaere I566/7 in Amsterdam onder zijn papieren is
gevonden. Dan komt daar nog bij de gedeeltelijk gedrukte, gedeel-
telijk in handschrift hem toegankelijke authentieke stukken en
officiële bescheiden. Dit alles, niet genoeg nog naar zijn zin, vulde
hij waar mogelijk aan uit mondelinge overlevering, niet te ver-
waarlozen bron destijds, die hij naarstig aangesproken heeft: hij pu t,
een enkele maal uit eigen jeugdherinneringen, maar oneindig meer
hoorde hij van zijn talrijke verwanten. Enkele voorbeelden ook
hier: in zijn beschrijving van de Spaanse furie voegt hij een verhaal
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in van de grootmoeder van zijn eerste vrouw, hoe deze met háár
moeder en de rest van het gezin zich in een kelder verstopt "D'in-
gespatte stormers grijpen haar aan, willen haren man en geld
geopenbaard hebben. Zij duwt hun ietwes toe, dat zij bij zich ge-
steken had, in hope van hen daarmee te lozen." Tevergeefs: zij
wordt gehangen, bevrijd nochtans als de rabauwen weg zijn.
Maar haar vorige blijgeestigheid herkrijgt zij niet. 20) Herhaaldelijk
citeert hij Simon de Rijk, aangetrouwde neef zijns vaders, die hem
alles wat hij wist omtrent zijn vader, Jacob Simonsz de Rijk, ver-
tellen moest, of Pieter Dirksz Hasselaer, tante-zegger van Kenau,
tijdens Haarlems beleg 18 jaar oud. Ook hij was in de familie:
want Pieterszoon, die het tot burgemeester bracht van Amsterdam,
was in 1608 met Hoofts zuster Aegje in het huwelijk getreden.
Vrienden vertelden hem het een en ander uit hun herinnering en
ooggetuigen spoorde hij op, waar hij maar kon. En hij kiest uit die
schat ook steeds de bizonderheden die het "doen". Zo wist Huy-
ghens hem te vertellen van een poging in Hoofts geboortejaar om
een koppel Spaanse schepen voor Vlissingen in een val te vangen,
door Huyghens' vader opgezet 21). Ofschoon de opzet mislukte en
de feiten "meer vulsel dan voedsel" bieden voor het verstand, heeft
Hooft het toch verteld, om te laten zien hoe de dingen toen werden
"gehuyert. "
En al die schrijvers en zegslieden vergelijkt hij - hij zegt het zelf
in een brief van 1 Aug. 1633 "om een eendrachtig geschal uit zo
twistige stemmen te smeden". 22) Niet zo gering tenslotte is het
aantal personen, wie hij zijn klad toezond om zeker te gaan, méér
aandringende op onverholen kritiek dan dat hij als zoveel auteurs
ook de verborgenste schuwen zou. Het is Wytz vooral, president
van de krijgsraad, wiens oordeel hem zwaar woog, maar nauwelijks
minder gold hem dat van zwager Baeck of Huyghens: bewijzen
overigens méér van de moeite die Hooft zich gaf dan van zijn
slagen: men hielp hem naar vermogen, maar teveel van wat wij
heden weten was toen onbekend niet slechts, maar onvermoed
zelfs.
Hoe is dan Hooft toch zo ver boven zijn voorgangers uitgewiekt
als een adelaar stijgt boven een leeuwerik? Op die vraag is een
antwoord. Het moge Uw geduld, toehoorders, niet te sterk be-
lasten, want met één enkel woord is 't niet gezegd. Daar was ten
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eerste dit: juist uit het werk dier voorgangers was de behoefte ge-
rezen aan een geschiedwerk op de hoogte van onderwerp èn tijd
en 't is bekend, dat een behoefte zelf een factor tot haar vervulling
pleegt te zijn. Voorts was er sociaal verschil, bij geen vak ingrijpen-
der dan bij de geschiedenis. Zijn voorgangers waren brave burgers.
Hooft was regent en wat meer nog zegt: regentenzoon. En er was
ten derde, verschil, onmetelijk verschil in scholing. De voorgangers
staken in - Hooft stond boven zijn stof. De eerste zagen de docu-
menten - hij zag de wereld. Zij kenden de geschiedschrijving der
Ouden niet, hU was er in doorkneed. Genen waren geen staatsliên,
- deze kende de staatkunde in theorie en praktijk. Wat zou een Bor
met Guicciardini, met Lottinus, met Sansovino, wat met de Pas-
colis, de Monluc of Boccalino en andere theoretici der jonge staats-
leer en -praktijk hebben begonnen, ook al had hij ze gelezen? Hooft
daarentegen, zowel zijn kennis van het Latijn, Italiaans en"Frans
uitbatend, als zijn ervaring van politieke en sociale verhoudingen,
bikt steen na steen uit hun geschriften en voegt ze keurend in zijn
mozaïek. Het zijn van die spreuken, naar Brandts woord "uit de
boezem der wijsheid gezogen", waarmee het ganse werk is "be-
zaaid en bezield". U wilt een enkele horen om daaruit over allen
te oordelen? "Beter geen wet gemaakt, dan niet onderhouden"
(Lottinus) of "bezondere krakeel en moet men smoren: gemerkt
daaruit dikwijls gemene ontstaan" (Plutarchus) of: "aanslagen
worden meest bedorven door begeerte van grote veiligheid in 't
uitvoeren" (Guicciardini) of tenslotte: "Getekend volk ijvert
dapper als Monlucs stormhoeden". 1) Hooft doelt hier op de toen
nog ongewone uniformen en ziet scherp het onschatbaar belang
voor de tucht van deze nieuwigheid. En naast dat wat hij méér
had dan zijn voorgangers onderscheidt zich zijn werk van het
hunne te zijnen gunste door wat het minder had. Hooft kreeg een
soberder en daardoor rijker kader door alles weg te laten wat, in
het buitenland gebeurd, niet rechtstreeks op het binnenland be-
trekking had en voorts door schier alle beuzelingen der middel-
eeuwse kroniek genadeloos uit zijn werk te bannen.
Maar belangrijker dan de behoefte, dan het sociaal verschil en
dat in scholing, belangrijker dan toevoegingen en uitlatingen,
schijnt ons nog dat wat het geringste lijkt, het verschil in tijd. Bor,
de jongste zijner voorgangers, is geboren in het jaar, dat Filips naar

. ;- ~'.
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Spanje vertrok. Hooft - wij hebben het hem zo straks zelf horen
zeggen - in het jaar van diens afzwering: van 1559 tot I58r: 22

jaar: een generatie. En een generatie, die juist de omslag van op-
stand tegen de wettige soeverein tot vestiging van de nieuwe
wettige staat had meegemaakt. Hier ligt al het onderscheid, dat
er ligt en toen voorzeker lag tussen de innerlijke onzekerheid van de
opstandeling uit zondebesef en de gemoedsrust van wie zich zeker
weet op de vaste grond der voldongen wettigheid, al het verschil
dat er ligt tussen een worstelend en een welvarend land, tussen een
Holland in nood en een dat "hoogst in weelde stond gesteigerd".
Doch wat veruit het meest Hooft onderscheidt nu niet van zijn
voorgangers alleen, maar evenzo van zijn volgers, wat hem tot het
hoofd onzer geschiedschrijvers heeft gemaakt, dat is zijn onnavolg-
bare stijl. Duisterheid heeft men hem verweten. Mijnentwege,
maar van dat goddelijk duister dan zoals het dogma duister is,
dat van het heil spreekt, duister, omdat zijn stijl, vrucht van wel-
begrepen inspanning, anderen zich doet inspannen en door die
inspanning het licht bereiken. Ook onnatuurlijk heeft men zijn
stijl genoemd. Onbedachtzaam woord, ook dit. Ik zie een druiven-
tros - matgrijze dauw ligt over de blauw-gezwollen vruchtkens, zó
geplukt. Hij is natuurlijk. Máár, is diezelfde tros geplet, in purperen
wijn veranderd, onnatuur? En dat, precies, is wat Hooft deed met
zijn stijl. Met steeds gerichte aandacht, met nooit verflauwde
spanning, heeft hij woord- en zinsorde in de pers van zijn vorm-
gevoel geplet en met de gist van zijn cultuur heeft hij het sap
geadeld. .
Ter verklaring van wat men dan uit eigen onmacht en wansmaak
duisterheid en onnatuur genoemd heeft, moet dan dienen, dat hij
té zeer Tacitus, zijn bewonderd voorbeeld, heeft gevolgd. 't Is waar:
hij heeft die schrijver gans vertaald, 't is waar er bestaat een op-
vallende overeenkomst tussen beider politiek beginsel; 't is waar,
dat er een merkwaardig parallellisme tussen deze twee geschied-
schrijvers bestaat: beiden zijn begonnen met een biografie, bij beiden
ligt hun hoofdwerk op dezelfde afstand van hun eigen tijd. 't Is
waar ook, dat beiden in aard elkaar slachten: "dat ernstig, dat
kort, dat ingebonden, dat afgesneden, dat nauw opmerken, diep
denken, en doorgronden, dat krachtig inboezemen van zaken",
van Tacitus, gelijk Brandt het prachtig heeft gezegd, was ook Hooft
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t'enenmale eigen. En 't is waar ten slotte: hij heeft dan, óók naar
Brandts getuigenis, Tacitus even vaak herlezen als er weken zijn
in 't jaar. Maar de overeenkomst in stijl tussen beiden is daarom
al betrekkelijk, omdat beider dusgenaamde duisterheid en onnatuur-
lijkheid van gans andere oorsprong is. Tacitus moest zijn stijl ge-
bruiken om voor zijn meester te bedekken wat hij zijn lezers ont-
dekken wilde. Hooft daarentegen, niet als zijn voorbeeld onderdaan
ener tyrannie, maar burger van een vrije staat, had die listen niet
van node. Wanneer hij schreef, zoals hij schreef, dan alleen omdat
't hem lustte. Daaruit welt hem zijn genot, daarin steekt óók zijn
zorg. Zijn stijl is Hoofts antwoord op de uitdaging het Nederlands
te stuwen op de hoogte van het Latijn. En zijn antwoord was af-
doende. Verwey had gelijk, toen hij in treffende eenvoud de
Historiën ons "onovertroffen prozawerk" noemde en de schrijver
ervan de "Koning der Nederlandse prozaschrijvers" 24). Door zijn
stijl heeft Hoofrs werk aan onvergankelijkheid gewonnen, wat het
aan onmiddellijkheid misschien, en aan vertaalbaarheid zeker,
heeft ingeboet. Hooft zou - het is niet overdreven - wereldberoemd
geworden zijn, indien het kleinood zijner Historiën niet voor altijd
was opgeborgen in de schrijn van de Nederlandse taal.
Hier zou, mijn toehoorders, deze rede kunnen eindigen. Het wezen-
lijke is gezegd. Hier zou zij ook geëindigd zijn, indien Hooft tien
jaar eerder gestorven en deze herdenking in '37 in plaats van '47
gehouden ware. Maar nu, na wat in de laatste tien jaar hier te
lande is gebeurd, kan Uw woordvoerder niet nalaten, de hulde
van het land aan Hooft als de man, die het eerste verzet der natie
bezong, te doen uitklinken in een hulde aan hen, die de dragers
waren van het laatste. Ik heb geen bizondere namen van verzets-
mannen uit onze bange worsteling met Duitsland op het oog; ik
denk evenmin aan een bizondere plaats uit Hooft - misschien is zij
er wel in een dier zeventwintig boeken: ik ken uit die flonkerende
mijn wel vele schachten, maar niet alle - ik doel op de géést van
Hooft, ik doel op de géést der illegaliteit in het algemeen, waar-
zonder van deze herdenking, zo zij al gehouden had kunnen worden,
de zin verloren zou zijn gegaan.
Toehoorders, ik moet besluiten en ik meen, dat het meest Hooft
waardig te doen door in de zilveren schaal van mijn proza één
scheut gouden poëzie te gieten van hem, die ik, eer dan Hooft, voor
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de grootste lyricus der Nederlandse letteren houd, van Leopold
één enkele strofe; waaruit ik nochtans door een lichte wijziging25)
Hoofts gestalte, heerlijk zie rijzen; deze regels:

"Een levenstoppunt uitverkozen
van voorrecht was hem toegestaan
en op hem lag het sprakeloze
van hoogste invervullinggaan."

') Brieven ed. van Vloten, I No. 75, aan H. de Groot
2) Essais de morale et de critique, p. 120.
3) Wetenschap der Geschiedenis, 1937, blz. 81.
4) Ned. Hist. ed. 1642, blz. 153; ed. 1703, blz. 165; ed. Siegenbeek, blz. 93/94.
') Ned. Hist. ed. 1642, blz. 2; ed. 1703, blz. 2; ed. Siegenbeek, blz. 16.
8) Ned. Hist. ed. 1642, blz. 3; ed. 1703, blz. 2/3; ed. Siegenbeek, blz. 17/18.
') Brandt, Leeven, voor het eerst in de ed. van 1677,ook voorin Siegenbeekseditie der
Historiën, 1820, blz. LX.

8) P. C. Hoofts Brieven I, ed. Van Vloten, no. 50.
9) Zie brief no. 93.

'0) Reis-Heuchenius, Brieven ed. Van Vloten 11, 420.
") Memoriën en Adviezen, blz. 250en 69, gecobij D. C. Meijerjr., Dejeugd enjongelingsjaren

van P. C. Hooft, Gids 1881, blz. 138.
U) Brieven ed. van Vloten, I no 5.
13) Koning, Geschiedenis van het slot te Muiden, blz. 117-119.
14) Brieven, ed. Van Vloten, I, no 75.
15) A. L. Rowse, The use of history, 1946, p. 21.
16) Zie mijn De Biografie, 1946, eerste motto.
17) HS.A. blz. 707, ed. Navorscher XXIV, blz. 183,vgl. P. Leendertzjr., Bibl. der werken

van P. C. Hooft, 1931, blz. 71.
18) Brieven 11, No 456.
19) Joh. C.Breen, P. C. Hooft als schrijver der Ned. Historiën, 1894,blz. 87/88. De plaats is
te vinden in de ed. van 1642op blz. 153, in die van 1703op blz. 165en in die van
Siegenbeek, op blz. 94.

20) ed. 1642, blz. 463-4; ed. 1703, blz. 472; ed. Siegenbeek 111, blz. 402.
Ol) ed. 1642,blz. 767-71; ed. 1703, blz. 777-81; ed. Siegenbeek V, blz. 268-275. Vgl.
Brieven 111, No. 644, 645 en 648.

") Brieven, 11, No. 438.
") Hoo/ts Werken, 1671, rubr. Vertalingen, blz. 157. ,
") A. Verwey, De stijl van Hoofts Historiàl, in De nieuwe Taalgids, 2de jrg., blz. 81.
ZO) Het oorspronkelijkeheeft is hier in plaats van was hem en op hen ligt in plaats van op

hem lag. J. H. Leopold, Verzamelde werken, 1935, blz. 127.
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Vervolg publicatie van enkele binnengekomen antwoorden

Antwoord van ING. B. J. MAx

I. Schadevergoeding is in elk geval gewenst. De regeling dient
echter zo te zijn, dat het er aan voldoen niet practisch onmogelijk
is voor het duitse volk, d.w.z. niet zo zwaar (in totaal, dus inclusief
de schadevergoeding aan andere landen), dat wederopbouw in
Duitsland niet doenlijk is en de schadevergoeding op die grond
t.Z.t. kwijtgescholden zou moeten worden. Dit wil dus zeggen een
voorlopig zeer beperkte, later toenemende vergoeding. Een goede
vorm van schadevergoeding lijkt mij het doen afstaan van de op-
brengst van bodemschatten.
2. Bij deze vraag is de mogelijkheid "c. in elk geval ongewenst"
vergeten. Mijn keuze is: c. Elke annexatie schept hetzij minder-
heidsproblemen, hetzij nationale wrok, hetzij beide. Het nationale,
aan de bodem gebonden, gevoel is vooralsnog en niet alleen in
Duitsland te sterk, dan dat belediging ervan geen ongunstige
gevolgen zou hebben. Annexatie zou de nationale gevoelens
stimuleren, terwijl de ontwikkeling juist dient te gaan in de over-
winning van het nationale. Annexatie gaat in wezen uit van een
totalitaire gedachtegang, d.w.z. dat men staatkundige en culturele
grenzen van een volksgemeenschap zou kunnen doen samen-
vallen met het op gronden van economisch belang wenselijke. Lang-
zamerhand zoumen toch wel in kunnen gaan zien, dat staatkundige,
economische en culturele grenzen niet samenvallen en het opzet-
telijk handhaven van een gemeenschappelijke grens steeds moeilijk-
heden geeft. In een nieuwe Europese vorm zullen de staatkundige
grenzen langzamerhand dienen te verdwijnen, de economische ge-
baseerd te worden op economische factoren en de culturele grenzen
op culturele (historische, taal, volkskarakter, e.d.).
3. De nederlaag en de tot nu toe daaruit voortgekomen gevolgen
zijn absoluut onvoldoende waarborg tegen nieuwe agressie, in-
tegendeel het optreden van de geallieerde bezetters is, evenals dat

") Zie voor toelichting en vragen, benevens voor de reeds eerder gepubliceerde ant-
woorden de nummers van Maart, April en Mei van de lopende jaargang.
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van de Duitsers hier, op zichzelf reeds een voorname factor, die
de haat tegen den bezetter aanwakkert, waaruit een herhaling
van '40 zou kunnen volgen.
Waarborgen tegen een nieuwe duitse agressie zijn m.i. te vinden
in een zo snel mogelijk tot stand komen van Europese samenwer-
king, waarin ook Duitsland wordt opgenomen. Vanzelfsprekend
dient, zolang een nieuwe Europese orde nog niet voldoende gezag
heeft, Duitsland onderworpen te zijn aan ontwapeningsbepalingen,
verbonden met een effectieve contróle op het naleven er van. Ook
een meer afdoende denazificatie zou gunstig werken.
4. Zoals hiervoor reeds gezegd, lijkt mij een europese ordening
met culturele autonomie voor de afzonderlijke volksgemeenschap-
pen nodig en gewenst. Een gedwongen teruggaan tot oudere or-
ganisatievormen (als bondsstaat of statenbond) lijkt mij in principe
ongewenst, tenzij deze zich zou gronden op de wens van de be-
volking zelf.
5. Het is vanzelfsprekend, dat de duitse industrie (doch niet
alleen de duitse, en niet alleen de industrie) geholpen moet worden
bij haar herstelpogingen, voorzover deze industrie op economische
en niet op strategische overwegingen tot stand gekomen is. Zie
voorts het antwoord op vraag 3 terzake van ontwapening, waarbij
ook industriële ontwapening, d.w.z. uitschakeling van wapen- en
munitiefabricage bedoeld is. Ook dienen de grondstoffenvoorraden
onder contróle gehouden te worden.
Socialisatie zou ik zeer gewenst achten, doch te vrezen is dat
men socialisatie zou noemen wat nationalisatie is. De duitse ar-
beidersbeweging heeft tot nu toe het socialisme steeds als staats-
socialisme gezien, d.w.z. een al dan niet democratisch georgani-
seerde staat, die niet alleen staatkundig, doch ook economisch
gezag uitoefent. Deze centralistische vorm van onteigening der
productiemiddelen heeft m.i. weinig met socialisatie, vermaat-
schappelijking te maken, daar zij het wezenlijke van de socialisatie,
n.l. de directe en actieve medezeggingschap mist, en het individu
van de gemeenschap gescheiden doet blijven. Op grond hiervan en
van de nationaal-socialistische opvoeding isz.g.n. socialisatie wellicht
eerder een gevaar dan een verbetering. Pas als de duitse bevolking
tot wezenlijk actief democratisch bewustzijn is ontwikkeld, heeft
onteigening der productiemiddelen zin. Wel zullen bij wijze van
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proef in streken, waar het democratisch bewustzijn het sterkst ont-
wikkeld is, bedrijven vermaatschappelijkt kunnen worden. De hier-
aan opgedane ervaringen kunnen dan vruchtbaar voor de verdere
ontwikkeling zijn.
6. Naar mijn mening zal het gewenst zijn Duitsland zo spoedig
mogelijk in de UNO op te nemen. Dit is immers allerminst een
organisatie van democratische staten, doch is een poging tot samen-
werking van alle staten. Het is dan ook niet als een loffelijk ge-
tuigschrift te beschouwen, als een staat lid van de UNO is.
7. Democratische heroriëntering, ik zou liever zeggen ontwikkeling
van actief democratisch bewustzijn, daar naar mijn mening ook
vóór Hitler er weinig democratische oriëntering in Duitsland was,
dient v.n.l. uit te gaan van krachten in het duitse volk zelf, die
echter zo goed mogelijk ondersteund dienen te worden door
democratische buitenlandse krachten. Men vermijde hierbij echter de
fout, uit te gaan van de psyche van het eigen volk i.p.v. van die van
het duitse volk. Het probleem van de opvoeding tot actief demo-
cratisch bewustzijn is overigens niet een specifiek duits, maar een
algemeen geldend probleem, wil men het fascisme als geestes-
gesteldheid overwinnen.
8. Herstel van geestelijk verkeer met Duitsland dient zo snel
mogelijk te geschieden. Hoe men geestelijk verkeren kan anders dan
op voet van gelijkheid ontsnapt aan mijn begrip.
g. Zonder een goede verstandhouding tussen de Grote Drie is
inderdaad geen oplossing van het duitse vraagstuk mogelijk, daar
zolang drie honden om een been vechten de vierde, i.c. het fas-
cisme, er mede wegloopt.
Slotopmerking. Uit het voorgaande zal duidelijk zijn, dat ik het
duitse probleem allereerst zie als het vinden van de therapie voor
een ziekteverschijnsel. Het is begrijpelijk, dat ressentimenten een
grote rol spelen bij de beschouwingen over Duitsland, doch men
mag niet vergeten, dat het duitse volk enkele eeuwen achter-
gebleven is ten opzichte van West-Europa en daar vooral ook op
economisch gebied de ernstige gevolgen van ondervonden heeft.
Arminius (Hermann), die de Romeinen onder Varus in het Teuto-
burgerwoud tegenhield, is ongetwijfeld een van de hoofdschuldigen
aan het huidige duitse probleem te noemen. Hij verhinderde, dat de
beschavingsinvloed van het Romeinse rijk verder doordrong, waar-
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door een achterstand ontstond, die niet meer in te halen bleek. Het
sociale minderwaardigheidsgevoel, dat hieruit voortkwam, leidde
tot de agressiviteit en de "Herrenrasse"-theorie.
Wellicht zal men zich geërgerd hebben aan de relatieve mildheid,
waarvan de beantwoording van de vragen blijk geeft. Zij komt
voort uit de bovenstaande bes<::houwing.Terwijl men desnoods
met de scherpste middelen dient te voorkomen, dat de zieke zich-
zelf of zijn omgeving opnieuw letsel berokkent, dient men anderzijds
de omstandigheden, het milieu zo gunstig mogelijk te maken opdat
de zieke zijn ziekte zo snel en zo volledig mogelijk te boven komt.
Ongeneeslijk lijkt me de ziekte geenszins. Overigens dient vastgesteld
te worden, dat de ziekteverschijnselen zich in meer of minder sterke
vorm ook in andere volken voordoen (het zijn immers de kinder-
ziekten van de mensheid), en weliswaar in Duitsland tengevolge
van de genoemde en andere omstandigheden ad absurdum gevoerd
zijn, maar ook andere landen zouden er goed aan doen zich te
bezinnen op welke wijze de ziekteverschijnselen van agressie
(imperialisme), rassendiscrimina tie (koloniale men talitei t!), in tole-
rantie, gebrek aan eerbied voor de persoonlijke waardigheid, e.d.
overwonnen kunnen worden.

Antwoord van PROF.DRTH. J. G. LaCHER

I Schadevergoeding acht ik gewenst, indien en voor zover zij het
economische herstel van Duitsland, dat een Europees en Neder-
lands belang is, niet duurzaam verhindert of noodlottig vertraagt.
Schadevergoeding stel ik mij voor in de vorm van levering van
kapitaalgoederen: grondstoffen, machinerieën, schepen enz., die
onze Nederlandse industrie en handel het meest behoeft, eventueel
ook van noodzakelijke verbruiksartikelen, voor zover zij onze
industrie geen ernstige concurentie aandoen.
II Annexatie acht ik in ieder geval ongewenst wegens de gifangel
die zij in de Nederlands-Duitse verhouding blijvend zou steken.
Het regeringsvoorstel lijkt mij bijzonder inopportuun, omdat het
alle nadelen van annexatie heeft, o.a. een minderheidsprobleem
schept, en naar verhouding geringe voordelen biedt.
III Absolute waarborgen tegen nieuwe Duitse agressie zijn er
niet te maken. Langdurige en doeltreffende contróle enerzijds,
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democratisering en economisch herstel van Duitsland anderzijds
zouden de beste kansen scheppen.
IV Indien het Duitse volk in meerderheid een eenheidsstaat wenst
- wat nog niet zo gemakkelijk is uit te maken - zou ik tegen een
opleggen, door dwang, van een federatieve organisatie zijn. Dit
zou een averechtse uitwerking hebben en hoogstwaarschijnlijk als
waarborg tegen agressie toch niet doeltreffend blijken. Vooral een
statenbond lijkt me bij de huidige technische en maatschappelijke
ontwikkeling een terugzetten van de klok.
V De Duitse industrie mag m.i. niet ongemoeid worden gelaten.
Oorlogsindustrie moet in elk geval verboden zijn; industrie, die
gemakkelijk in oorlogsindustrie kan worden omgezet, mag alleen
worden toegelaten voor zover zij voor economisch herstel onont-
beerlijk is, maar dan alleen onder nauwlettend toezicht.
Socialisatie acht ik, mits niet overhaast en met verstand uitgevoerd,
gewenst. Een gecentraliseerd plan hiertoe lijkt mij noodzakelijk,
hetgeen niet behoeft te betekenen dat elke kleinigheid van boven
zou moeten worden geregeld. Een zekere decentralisatie in de
uitvoering kan nuttiger werken.
VI Thans nog onmogelijk. Wanneer Duitsland lid van de U.N.O.
kan worden, hangt o.a. af van de vestiging in dat land van een
stevig gefundeerd democratisch bewind.
VII De democratische heroriëntering van Duitsland zal, wil zij
werkelijk stand houden, niet het werk van bewuste opvoeding door
het buitenland kunnen zijn, maar in de eerste plaats moeten uitgaan
van krachten in het Duitse volk zelf. Deze krachten kunnen alleen
gunstig werken, indien Duitsland een behoorlijke levenskans
krijgt. Het buitenland kan wel helpen door een ruime uitwisseling
van geschriften, geleerden, kunstenaars, studenten enz. mogelijk
te maken. Al te opzettelijke "Kulturträgerei" moet daarbij worden
vermeden; zij zou, ook bij de goedgezinde Duitsers, de nationalis-
tische instincten teveel prikkelen.
VIn Ja, zie mijn antwoord op vorige vraag. Het geestelijk ver-
keer op gelijke voet mag niet te lang worden uitgesteld. Thans is
het misschien nog te moeilijk, maar meer dan een paar jaren
wachten lijkt me noodlottig.
IX Neen, want er moet zo mogelijk één lijn tegen Duitsland
worden getrokken en onenigheid tussen de Grote Drie wekt ver-
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keerde speculaties aan Duits nationalistische zijde: de hoop van die
onenigheid te profiteren.

Antwoord van ~fR W. F. LICHTENAUER

Ik ontving Uw Duitsland-enquête en doe U naar aanleiding daar-
van hieronder mijn antwoorden toekomen. Helaas is het mij niet
mogelijk deze altijd scherp in te stellen op de vraagstelling, aan-
gezien mijn dialectiek blijkbaar niet altijd met de Uwe overeen-
komt.
1. De overvallen landen hebben natuurlijk moreel recht op scha-
deloosstelling, doch een vorm van schadeloosstelling, welke het
herstel van Duitsland binnen redelijken termijn op een aanvaard-
baar vredespeil zou belemmeren of zelfs onmogelijk zou maken,
zou voor de wereld een groter ongeluk betekenen dan het uitblijven
van elke schadeloosstelling. Ik acht daarom schadevergoeding
alleen gewenst, indien zij wordt voldaan door:
a. artikelen welke in het kader van de demilitarisatie toch aan de
Duitsers moeten worden ontnomen;
b. goederen welke Duitsland kan afstaan, zonder dat het binnen
redelijken tijd bereiken van een aannemelijk welvaartspeil op
vredelievende basis in gevaar wordt gebracht.
11. Ik ben geen voorstander van annexatie, omdat zij is gegrond
op het recht van den sterkste, dat nu toevallig aan de zijde van onze
geallieerden is. Wie daarvan gebruik maakt, kan het later aan an-
deren bij een andere constellatie niet kwalijk nemen, als zij een-
zelfde procédé jegens hem toepassen. Aangezien ons land onder
alle omstandigheden wel tot de zwakkeren zal behoren, acht ik het
juist voor ons buitengewoon gevaarlijk tot annexatie over te gaan.
Het desbetreffende regeringsvoorstel beweegt zich weliswaar binnen
bescheiden grenzen, doch het blijft in beginsel het bovengenoemde
gevaar opleveren.
lIl. Ik ben geneigd aan te nemen, dat de beide wereldoorlogen
uit de twintigste eeuw tezamen voor Duitsland dezelfde aderlating
betekenen als indertijd de Napoleontische voor Frankrijk, en dat
daardoor de kans op een Duitse agressie in de toekomst niet groot
meer is, mede gezien het aanwassen van de macht van de Slaven
aan de Oost- en Zuidgrenzen van Duitsland. De beste waarborg
lijkt mij een alzijdige internationale contróle op de bewapening,
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welke te meer van belang is, omdat met het voortschrijden
van de wetenschap wellicht wapens in zwang kunnen komen,
welke ook de overigens zwakke volkeren met groot gevolg kun-
nen hanteren. Voor dat geval geldt uiteraard ook niet mijn
redenering omtrent de biologische verzwakking van het Duitse volk.
IV. Ik veronderstel, dat het eenheidsgevoel in Duitsland zover is
gevorderd, mede als gevolg van de interne migratie, dat de over-
winnaars aan dit land den vorm kunnen geven dien zij willen:
zodra de Duitsers weder in de feitelijke mogelijkheid zullen zijn,
zullen zij tot een eenheidsstaat terugkeren. Waarom ook niet? Na
de amputaties, welke het gevolg zijn van den tweeden wereldoorlog,
zijn alle veroveringen uit het laatste millennium aan Duitsland ont-
nomen en biedt het land dus geen verschil meer met andere natio-
naÎe staten, welke den tijd van interne onderverdeling reeds
lang achter den rug hebben.
V. Behoudens doelmatig toezicht op de bewapening geloof ik,
dat de Duitse industrie zoveel mogelijk ongemoeid moet worden
gelaten. Het socialisatieprobleem in Duitsland zou ik ook los willen
zien van de internationale politiek.
VI. Ik meen dat Duitsland als gelijkgerechtigd lid van de U.N.O.
moet optreden, zodra er weder een algemeen erkende nationale
regering in dat land bestaat.
VII. De vraag, of een democratische heroriëntering van Duits-
land mogelijk is, gaat uit van de veronderstelling, dat het begrip
democratie objectief vaststaat en dat er vroeger reeds een democra-
tie in Duitsland heeft bestaan. Deze praemissen lijken mij zo dubi-
eus, dat de gestelde vragen mij niet voor beantwoording vatbaar
toeschijnen. Het verstandigst lijkt mij, het Duitse volk weder op
een redelijk welvaartspeil te doen komen en het van de zijde van de
landen, welke als democratieën kunnen worden beschouwd, een
zo goed mogelijk voorbeeld te geven. Dat schept nog de meeste
kans om in Duitsland een regeringsvorm tot stand te doen komen,
welke aan de behoeften van het land beantwoordt en geen gevaar
voor de buitenwereld oplevert.
VIII. Geestelijk verkeer onderhoudt men niet met rechtspersonen,
gelijk Duitsland is, doch met individuen. Met Duitse persoonlijk-
heden, waarmede buitenlanders geestelijk verkeer zouden kunnen
onderhouden, moet dit zo spoedig mogelijk worden opgenomen.
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Zodanig verkeer tussen individuen kan alleen op voet van gelijkheid
plaats vinden.
IX. Een goede verstandhouding tussen de Grote Drie is natuurlijk
buitengewoon gewenst en zou ook buitengewoon bevorderlijk zijn
voor een gunstige ontwikkeling van het Duitse probleem. Naarmate
deze verstandhouding minder goed is, zal ook die ontwikkeling
moeilijker zijn. Absolute waarheden vallen intussen naar mijn
gevoel ook op dit terrein niet te verkondigen.



JOKE MOELJONO

GEDICHTEN

STERVENDE BEDELARES
voor mijn raam

Lieve zuster met uw doffe ogen en stervende geest,
Uw haren glansloos: 'n warrige paardestaart,
Uw kaftpapieren huid vol korsten
Om uw skelet veel te groot
Zonder speur van vrouwelijke ronding,
Gekreukte zakjes uw lege borsten
Zijt gij sexeloos,
Hopeloos.
Toch probeert ge met een gescheurde tikar
Onzinnig nog te dekken waar geen naar kijkt.
Geen blik zelfs van medelijden zijt gij waard
In het stof en het vuil van de straat een onding
Slechts een minder dan bruikbaar beest.
Uw buik is een hongervallei
Tussen bekken en thorax .
Voor U is er geen hoopvol straks
Zelfs geen nu,
Waar gij ligt, gestrekt in het vuil
Wezenloos reeds, in koude en zon
En regen en wind,
Lijdend Uw deel van het wereldleed.

Ach zuster, erbarm U mij.
Hoe kwelt gij mij steeds
Met Uw hongerbuik
En Uw losse scalp
Om Uw doodskop
Waarin oog in oog
Met felle broeder zon
Uw grote ogen staren, staren.
Maar morgen zult ge dood zijn, zuster
Morgen.
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En ik kan dan weer slapen gaan, zuster
wen ge mij niet meer pijnigen kunt.

TROPISCHE NATUUR
klacht van een Europeaan

'k Zie 't eeuwig groen rondom, 't stekende blauw daarboven.
Ik houd en gruw van deze tropische natuur
Ik zie het geel en rood als schroeiend vuur
En voel me in dit hete licht als in een helleoven.

Ik was ook in de blauwe bergen boven
De nachtwind was daar koud en guur
En ik heb er uur na uur
Geleefd in eenzaamheid en vrezen niet te doven.

Ik moet en zal hier wederkomen
Met nieuwe moed en andre ogen
Ik voel het nu al in mijn dromen

En dan opnieuw mijn westers onvermogen
Bekennen, mijn ergernis betomen
Om de natuur zo warm, zo onbewogen.
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KLOPSYMPHONIE

Het was in het jaar 1943, dat ik, op een zwoelen zomermiddag, mij
plotseling door een eigenaardige gewaarwording voelde bevangen.
Die van een radicale verandering welke bezig was zich in mijn leven
te voltrekken. Inden laten herfst van het vorigjaar was mijn vrouw,
Hortense Delville, overleden, en ik kan niet zeggen dat haar verlies
mij zelfs het bezinksel van eenig wezenlijk verdriet had achter-
gelaten. Niet, dat wij als hond en kat naast elkaar hadden geleefd _
verre van dien. Maar de smettelooze vormelijkheid waartoe wij ons,
na een korte begoocheling, als bij zwijgende overeenkomst ge-
dwongen hadden, en die het samenwonen binnen de vier wanden
van mijn ouderlijk huis gedurende het drietal jaren van ons hu-
welijk had mogelijk gemaakt, was, scheen het mij nu, noodlottiger
geweest dan welke conflicten ook die bij meer passioneele karakters
als de onze van een incompatibilité d' humeur het onherroepelijk gevolg
plegen te zijn. In onze wederkeerige correctheid waren wij beiden
bevroren. Daaraan moet ik het wel toeschrijven, dat ik haar dood
evenmin als een bevrijding voelde als een verlies. Na de begrafenis
was ik voor de eerste maal tevreden (maar hoe schamel: deze
,tevredenheid'!) met mijn nederig betrekkinkje bij de plaatselijke
distributie in mijn stadje - het onnoozele postje waartoe ik mij, kort
na de bezetting, had laten vinden uit voorzichtigheid, zooals ik mij
opdrong (immers, je kon als losloopend jong man onder de duit-
schers nooit weten!), al kwam het mij thans voor, dat een vaag
besef van mij nuttig te moeten maken voor mijn medeburgers in
een tijd van verhoogden gemeenschapszin, niet minder aandeel
had gehad aan deze beslissing dan het onbewust verlangen ook
hierin tegenover Hortense die correctheid in acht te nemen waaf-
over ik hierboven sprak. Want wat was, zelfs in een normalen tijd,
een vrouw nevens een lediggaand echtgenoot? Zijzelve werkte
bij 't Roode Kruis, en ik zag in, dat een zekere symmetrie in maat-
schappelijke verantwoordelijkheid en plichtsvervulling vereischt
werd om het starre evenwicht in onze verhouding tot elkaar te
bestendigen.
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Spreek mij niet van ,menschelijke waardigheid'; zij was een over.
weging die voor mij niet gold; eerder zou men het een voor mijzelf
verborgen ijdelheid kunnen noemen, en dan ook weer: voorzich-
tigheid, want ik rekende niet met ethische normen doch eenvoudig
met de eischen van de dagelijksche practijk. Ook de maanden na
Hortense's dood bleef ik de man vastbesloten om na de eerste ver-
gissing zich aan geen verdere illusies, om niet te spreken van ide-
alen, te vergapen. Hoe kon dan nu, plotseling, die eigenaardige
gewaarwording mij bemeesteren als zou er een verandering bezig
zijn zich in mijn emotieloos en onbeduidend leven te voltrekken?
Ik herinner mij het oogenblik tot in de geringste details. Ik zat op
een terras bij een glas koffie. Het was een koffiehuis ergens in een
achterafbuurt je aan een klein plein in het oude stadsgedeelte.
Tegenover mij verhief zich een standbeeld uit een perk bloemen
waarover de middagzon scheen. De bloemen waren hardrood en de
man van het standbeeld moest zich ongeveer een eeuw geleden
op de een of andere wijze voor het vaderland verdienstelijk hebben
gemaakt. Het was de wijk waarin zich mijn bureaux bevonden en
een halfuur voordat ik mij, dien vrijdagmiddag, naar mijn lokaal
en mijn lessenaar had te begeven. Het terras was verlaten in dit vroe-
ge uur - een geel gestreepte marquise beschutte mijn tafeltje tegen
het felle licht. Voor het eerst voelde ik de landerigheid van het
alleen-zijn. De grijze huizen om het pleintje rezen strak omhoog,
een vrouw schoof een venster open en sloeg een doek uit; twee
kinderen met een boodschappentasch staken treuzelend de straat
over. Vlak bij mij, tegen de verandalijst van het café geprikt, hing
een groot biljet - brutaal, in blauwe blokletters, sprong uit het wit
de naam BEETHOVEN naar voren. Toen begon er opeens een
onzichtbare vogel te fluiten, een klein geluid in den ruchtloozen
middag. Het was een enkele toon, telkens dringend herhaald. Ik
kreeg het wonderlijk gevoel dat die vogel tot een andere wereld
behoorde dan die waarin ik mij bewoog, en alsof hij me iets zeggen
wilde. Ik dronk mijn glas leeg en begon te overwegen of ik maar
niet op zou staan en ditmaal wat vroeger mijn werk hervatten;
maar ik bleef zitten. De vogel herhaalde nog een paar keer zijn
kreet, welluidend doordringend, en bleef toen zwijgen. Een lichte,
zoele wind, voor een oogenblik opstekend, blies wat stof en een
weggeworpen stuk papier voor mijn voeten. Ik voelde mijn kleeren
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drukkend om mij hangen en besloot dien avond een bad te nemen.
De woorden ,God' en ,Eeuwigheid', die ik wel een enkele maal
tegenkwam in mijn lectuur, speelden mij zinneloos door 't hoofd -
hoe ik die woorden nu met dien vogel in verband bracht weet ik
niet, maar de vogel en de genoemde woorden gaven mij een zwe-
vend gevoel en deden mij mijn eigen hinderlijke zwaarte op dat
oogenblik als een doem beseffen. Het leven, peinsde ik, was nutte-
loos en waanzinnig. Als er straks bommen vielen op die strakke
grauwe klompen muur daar aan den overkant, zouden ze instorten,
maar de zwaarte zou zich eenvoudig een beetje verplaatst hebben -
de materie bleef, brutaal en storend, in wezen overal en onver-
anderlijk zichzelf gelijk.
Na mijn werk op mijn kamer in het groote huis, dat ik van mijn
ouders geërfd heb, terug, vond ik er de oude meubels in de schikking
van iederen dag; er lag wat stof op mijn schrijftafel en het asch-
bakje stonk. Ik dacht aan het bad dat ik wilde nemen, maar ik
hoorde verweg een kraan loopen en begreep dat een der duitsche
officieren, die verscheidene kamers bezet hielden, mij vóór was
geweest. Dus zag ik besluiteloos het venster uit, waarbij mijn blik
tusschen de spleet van twee muren juist even de rivier kon waarne-
men met op den achtergrond de bergen. Voor het groot hotel
Métropole, waar ik langs was gekomen op mijn weg naar huis,
zat het vol menschen aan tafeltjes tusschen de palmkuipen; kellners
liepen rond met de onnoembare drankjes die in deze dagen de
edeler vochten vervingen. Veel veldgrauw tusschen de burgers. Ook
hier bleek de natuur sterker dan de leer. Wat was er, nu de oorlog
duurde, van het stil doorgegeven wachtwoord: ,verschijn niet op
plaatsen waar zich de vijand vertoont!' terecht gekomen? Dat ik
straks niet bezweken was voor de verleiding daar neer te strijken,
rekende ik mij niet als een verdienste aan, en nu ik mijn aschbak
rook en de stomme meubels om mij heen gadesloeg, vroeg ik mij
af, of ik aan mijn weerzin van het oogenblik niet een te hoogen
prijs had betaald? Wat waren in zulke dingen onze principes, ons
,geweten', al sierden wij ze op met het epitheton van den dag:
,nationaal' ? Collectieve idealen willen hoofd en hart van één enkel
mensch plaatsen op de gezamenlijke beenen van een x-beliebig
aantal menschen, maar dat x-beliebig aantal enkelingen bedankt
hartelijk voor zulk een gemeenschappelijke acrobatie!
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Ik was tevreden met mijn aphorisme, en onder den stimulans van
deze tevredenheid besloot ik dien avond naar het Beethoven-con- .
cert in de Stadsgehoorzaal te gaan.
Mijn plaats was achter een vrouw met een kleinen jongen; waarom,
in godes naam, bonsde mijn hart toen ik mij achter haar neerzette?
Voelde ik, toen reeds, op dat oogenblik, mijn tot dusver onbewogen
leven in te zetten voor een eerste, gevaarlijk, avontuur? De vrouw
kon naar mijn schatting vier en dertig jaar oud zijn - zij droeg een
zwart satijnen jurk over een volmaakt blanke huid. Dat was mijn
eerste indruk. De tweede, dat zij niet mooi was en niet het type
vrouw dat mij in den regel bekoorde. Haar mond was te groot, en
als zij zich overboog tot haar zoontje om hem op iets in het orkest,
waar men ,stemde', of in de zaal opmerkzaam te maken (dat
wanhopige provinciezaaltje met goud en verbleekt residagroen),
vertoonde zich achter de elastische ontspanning harer rood aan-
gezette lippen telkens een rij blanke maar onregelmatige tanden.
Het donkerblond glanzende haar was opgemaakt in de stijve
krullen der mode, en in de lelletjes van haar bekoorlijke oortjes een
diamant geprikt: twee droppels die, telkenmale als zij zich bewoog
(en zij bewoog zich overvloedig en ongedurig) het licht vingen uit
de kolossale, pompeuse kroon waardoor onze hoofden bedreigd
werden. Hetjongetje, tienjaar misschien, droeg een pakje van zwart
fluweel met een riem; zijn haar was blond en lang, als bij een pa-
getje uit een prentenboek, en zijn kleine eigenwijze neus volgde
overal de richting waarheen zijn moeder keek.
,Maman! Is dat een contrabas ofis't een cello? Zeg dan, maman!' ...
,Ik weet het niet, chéri; ik geloof een cello'.
,Ach nee, maman, ik geloof het is een contrabas, een cello is kleiner.
En ik hoor ook een hobo, en dàt is een fluit. Gaan ze nu gauw be-
ginnen?'
Eens wendde zich de vrouw naar achteren, om in de zaal te zien -
het glanzend satijn trok strak om haar kleine borsten met de gladde
ronding der borsten van een bronzen beeld. Toen zij haar blik
terugnam streken haar oogen even langs de mijne - zij waren grijs
en troebel onder de geschoren wenkbrauwen, en van een vochtige
warmte, die mij verwarde. Terwijl zij in haar program de namen
van de stukken las, merkte ik op, dat haar goed verzorgde handen
breed waren, met iets te korte vingers. Toch moest zij een aristo-
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crate zijn, althans was zij geen vrouw als 't meerendeel der vrouwen
die de zaal vulden. Eens liet zij, één oogenblik, haar rechter been
op het linker rusten en zag ik het korte velletje dat haar rokje was
hoog optrekken boven haar knie; maar een seconde later stonden
haar voeten naast elkaar op een sport van den stoel en zat zij met
hare ellebogen op haar dijen, de handen gevouwen om 't kommetje
van haar kin. Toen de muziek begonnen was (de ouverture Leo-
nore), scheen zij tot rust te komen, hare trekken ontspanden zich
en zij keek langen tijd recht voor zich uit. Ik sloot mijn oogen en
trachtte te luisteren. Ofschoon ik wel van muziek houd ben ik niet
muzikaal; maar het was smoorheet in de zaal en de eentonigheid
van mijn dagtaak had mij vermoeid, zoodat ik gemakkelijk verviel
in die dubbelzinnige houding welke ons van de muziek verder
pleegt weg te voeren naarmate wij meer den schijn aannemen van
ernaar te luisteren. Toen ik, bij het inzetten van de trompet achter
de schermen, mijn oogen weer opende, zag ik vóór mij een àndere
vrouw. Het hoofd achterover en de oogen naar het plafond, scheen
zij een der herders op het veld wien de Boodschap verkondigd wordt.
Het dwaze der vergelijking ligt voor de hand, maar er zullen op dat
veld ook allicht vrouwen geweest zijn, Maria's of Martha's die de
Boodschap ontvingen, en in zulk een Maria' was de vrouw geme-
tamorphoseerd die vóór mij zat en luisterde. De wat zinnelijk
groote mond was tot een kleine lichtroode bloemknop versmald
en in 't geheven halfprofiel van haar gelaat was iets meisjesachtigs
ongenaakbaars en onschuldigs, en als ik aan heiligen had geloofd
zou het op dat oogenblik geweest zijn.
Eerst bij 't langdurig handgeklap, die barbaarsche gewoonte onzer
moderne concertzalen, week mijn betoovering. Ik zag haar naar het
jongetje overbuigen om zijn vragen te beantwoorden over die
trompet, waarvan hij blijkbaar niet begreep waar zij vandaan
was gekomen. Onder 't luisteren naar de Vc Symphonie zat zij stil,
en zij zou voor mij niet anders dan een rug tusschen ruggen zijn
geweest, in de breede rij van luisteraars daar voor mij, zonder dien
vonkel aan het kleine oor - als een ster. Ja, ik dacht: als de ster
van Bethlehem ...
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Laat ik nog eenmaal mijn gedachten bij Hortense bepalen. Zij is
dood, en van de dooden alle~n het goede. Nu al datgene achter mij
ligt waarvan ik mij heb voorgenomen in deze bladen het verhaal
te doen, waag ik het te veronderstellen, dat een van haar beste
eigenschappen toch misschien wel deze was, dat zij de liefde ernstig
opvatte. ,Met de liefde', kon zij zeggen, ,mag men niet spotten; zij
is een gave Gods'. Had zij mij daarbij maar niet altijd weer zoo rus-
tig-tartend aangezien, ik zou haar mogelijk tóen al beter begrepen
hebben; nû prikkelden mij enkel die verheven woorden, waarvan
de banaliteit voor mij vaststond. Wij spraken verschillende talen
en dat moet wel de diepste oorzaak der mislukking van ons hu-
welijk zijn geweest. Dat Hortense's vrouwelijk schoon (en zij wàs
schoon!) mij afstootte, kwam door haar metaphysische allures. Ik
zeide al, dat ik een man van de materie ben: of dat tot mijn geluk of
mijn ongeluk is weet ik zelfs nu nog niet, al zijn er dan in den laat-
sten tijd in mijn leven momenten geweest waarop ik het gevoel had,
daaromtrent plotseling eenige zekerheid te ontvangen.
Van de concertzaal naar huis - wankelend, mag ik wel zeggen,
gewaarwerd ik één ding heel duidelijk: ik was, voor de eerste maal
van mijn leven, hartstochtelijk verliefd, als alleen een rijp man ver-
liefd kan zijn die veel te kort is gekomen. Thuis gooide ik mij woest
voorover op de sprei van mijn bed en beet blind in die raode,
weeke lippen, en mijn handen zochten tastend naar de spanning
van die ronde bronzen borsten, en doffe kreten, als van een dier,
wrongen zich op uit mijn strot. Er was in mij een drift, die mijn
voorstellingsvermogen onmiddellijk opdreef naar zijn uiterste
grenzen, als het doorslaan van den wijzer eener te zwaar geladen
bascule :- een overbelasting die reeds na enkele minuten mijn
veerkracht verslapte en mij, verslagen en moe, als een leege huls
op mijn bed achterliet.
Zoo moet ik een tijdlang roerloos gelegen hebben. Toen ik mij
eindelijk had overeind gewerkt en op den rand zat van mijn ledi-
kant, voelde ik kil zweet mijn lijf bekruipen, als was ik doodelijk
krank. Mijn hart bonsde en mijn kin schokte; ik was een prooi van
volslagen ontreddering. Dan vloeide een vage droefheid door mij
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heen en langzaam begonnen zich mijn gedachten te ordenen.
Animal post coïtum triste. De natuurwet die zich aan mij opdrong
vervulde mij met wrevel, al stelde ze mij gerust. Mijn oog zocht in
de schemering het raamvlak; zonder het militair politieverbod
was ik de straat opgegaan en zou uren ver geloopen hebben, want
de broeiende hitte van de kamer benauwde mij. Ware ik vroom ge-
weest, misschien had ik gedacht aan de vertrapte ster. Ik besloot
mijn uitgesteld bad te nemen en dan vergetelheid te zoeken in den
slaap.
Den volgenden morgen, op mijn bureau, vergiste ik mij herhaal-
delijk bij mijn werk, zoodat ik een standje opliep van mijn chef.
,Wat zie jij bleek en beroerd. Aan de rol geweest?' plaagden mijn
collega's. Ik bekte ze af en verspeelde zoo het restje van mijn aan-
zien onder hen. Mijn vrijen middag trachtte ik te dooden met een
wandeling langs de rivier. Het gele water stroomde traag; de hees-
ters in de bermen stonden dor en zonder sappen. De weg lag vol
rood stof en kleine steenen waar ik over struikelde. De warme lucht
drukte zwaar en de gedachte aan den langen, leegen zondag in: 't
verschiet maakte mij nog ellendiger. Voor 't eerst in al die maanden
verlangde ik naar Hortense: haar koele evenwichtigheid zou mij
tot steun zijn geweest. Ik trachtte, niet aan die andere te denken.
's Avonds, weer op mijn kamer, na afloop van het diner voor welks
schamelheid mijn juffrouw haar obligate excuses had aangeboden
met een beroep op den tijd, haalde ik uit een la van mijn lessenaar
mijn cahier met Aphorismen te voorschijn. Dat van gisteren over 't
,x-beliebig aantal menschen' moest nog worden ingeschreven. lVIen
heeft al wel begrepen: ik ben geen boekenmensch; het leven krijgt
voor mij geen waarde door 't intermedium van mijn verbeelding.
Ook hierin ben ik maar een doodgewoon realist, dat ik er mij aan
gewend heb de dingen om mij heen met nuchtere oogen te bekijken.
Romantici mogen het een zwakheid noemen, ik heb altijd gemeend,
dat men zijn natuur niet kan veranderen. Materie is alles en de
mensch is er slechts een zeer speciale, ingewikkelde en groteske
verschijningsvorm van. Die vorm interesseert mij, en vooral in de
oogenblikken waarin mijn onzekerheid haar S.O.S. boven mijn
leven schrijft, heb ik behoefte mij erin te verdiepen, ontvankelijk
als ik ben voor den humor der tegenstellingen in het menschelijk
bedrijf. Hoewel over bescheiden middelen beschikkend, kan ik niet
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zeggen dat ik mij daardoor een persoon van zeker gewicht voel -
integendeel: eerder ben ik geneigd adn een minderwaardigheids-
complex te gclooven. Want al zeg ik het zelf: dom ben ik niet, al
heb ik dan mijn studies, om bepaalde redenen, niet voltooid. In de
critiek op mijn medemenschen bedoel ik minder anderen onaan-
genaam te zijn dan een poging te doen om mij zelf van iets te be-
vrijden. Zoo werd ik, inplaats van d~n jurist dien mijn moeder
gewenscht had, à mes heures een knutselaar van Aphorismen, waar-
van er sommige wel eens een bescheiden plaatsje gevonden hebben
als bladvulling in ons gouvernementeel journal, onder den schuil-
naam XANTIPPUS. Het is een aardig spelletje: men moet kort
zijn en een pointe weten te vinden. Waar ik niet schaak en niet dam,

I

geeft het mij een aangenaam tijdverdrijf en een streelend gevoel
bij 't bedenken, dat het niet iederrnaris werk is. Aangezien ik nog
wat oude cognac onder de vloer had, 'besloot ik, mij dezen avond
eens te tracteeren. Dan bladerde ik wat in mijn schrift en liet mijn
oog over de collectie gaan met de voldoening waarmee, stel ik
mij voor, mijn collega Hardieux zijn postzegelverzameling moet
bekijken.

* **
Ons woord is vrij, maar het toont steeds de gevangenschap van onze
gedachten. (1938)

Vele christenen maken den indruk, td meenen dat zij hier in het
eeuwige leven en pas na hun dood in' het tijdelijke zullen worden
overgeplant.

(Het eerste deel van deze sententie kan op H. slaan, het tweede
mogelijk niet; daarover liet zij zich nl. nooit uit. Ik heb echter
zoo'n vermoeden dat zij dáar het ,tijdelijke' óók door het ,eeu-
wige' zou hebben vervangen, want alles wat de klok tikte was
,eeuwig' bij haar!).

* :\::
*

Het nationalisme is het heilige huisje waarin wij onze persoonlijke
ijdelheden mainteneeren, zonder dat onze reputatieinopspraakkomt.
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(Collega v. G. bv., die den mond vol heeft over ,de eer van Frank-
rijk', zelfs als zijn elftal tegen de engelschen eerlijk verliest).

* **
Volksleiders en volksredenaars zijn veelal gewetensvolle geweten-
loozen.

* **
In ons zijn enkeling en massa vereenigd; de enkeling wordt door de
pen, de massa door den knuppel geregeerd.

Toasten zijn kleine onoprechtheden waarvoor men In wat fees-
telijke franje verontschuldiging zoekt.

(Voor H. - die zich altijd veronachtzaamd voelde als ik met haar
verjaardag aan den familiedisch niet ,een hartelijk woordje' sprak).

* **
Iedere enkeling zoekt een alibi
schappelijke moraal. Daarom is
onuitroeibaar.

*

voor zijn geweten in de maat-
de hypocrisie der gemeenschap

*
Dien maandagmorgen ontwakende hoorde ik den regen eindelijk
weer eens op mijn plat kletteren. Toen ik tegen achten op weg was
naar mijn bureau, dansten de harde droppels op de breede schou-
ders van mijn guttapercha regenjas; de grijze zandsteen der por-
tieken vertoonde overal donkere vlekken en het water stroomde
langs de trottoirs van de Richelieustraat. Om elf uur, bij mijn
terugkeer, was het uitgeregend, al hingen er nog donkere wolken
boven het dal. Maar de zon, die onbarmhartige zon van de af-
gcloopen weken, trachtte alweer door te breken, en toen ik aan de
Volkerenstraat voorbij ging, waar men een doorkijk heeft op het
dal, zag ik de bergen gehuld in nevelsluiers van regenbogende tin-
ten. De atmosfeer was aanmerkelijk opgefrischt; de bloemen aan de
balkons hadden nieuwe kleuren en hun kruidige geuren volgden
mij. Ik ging niet dadelijk naar mijn kamer maar wandelde een eindje
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den weg op naar C-. Ongeveer een kilometer van de stad ont-
moette ik de kostschool van Ma Retraite; de lucht was vol gesnater
van jonge ganzen en de koperen insignetjes op de jaslapels der
meisjes blikkerden mij als evenzoovele venijnige zonnetjes in de
oogen. De kinderen sprongen over de plassen en wuifden met hun
dunne mantels als nestvogels die hun vlerken uitslaan en een lange,
magere secondante riep een paar maal: ,Fi donc, mesdemoiselles!'
Toen ik weer alleen was, dacht ik aan de vrouw. Er was een zoet,
dringend verlangen in mij haar terug te zien, en een bitter (maar
toch ook zoet) besef van de onvervulbaarheid van onze verlangens.
Vermoedelijk was zij geen vrouw uit onze stad, want ik had haar
nooit eerder gezien, en zij zou wel met haar jongetje alweer ver-
trokken zijn. Er waren nu oogenblikken waarin ik zelfs moeite had
mij hare trekken nog nauwkeurig voor den geest te brengen, dat
wil zeggen: met al die mysterieuse nuanceeringen welke het zuiver-
persoonlijke uitdrukken in den menseh. Wel zag ik duidelijk hare
handen: klein, maar te breed, en met de een ietsje te korte vingers.
Het is vreemd, dat die handen mij aantrokken, als was er een magie
in hun bijkans ordinairen vorm, waardoor ik de behoefte had ze
in mijn verbeelding te streelen, ze in de mijne omsloten te houden
onder het voortgaan, zooals men een kostbaren schaal behoedzaam
omsloten voor zich uit draagt. Even dacht ik aan de handen van
Hortense: smalle, edele handen met lange vingers, die mij altijd
onverschillig hadden gelaten.
Dien avond vond ik op mijn kamer geen rust. Ik dwaalde door de
stad, waar vele menschen buiten waren van allerlei standen, of

I

zaten achter open vensters en op de terrassen voor de café's. Tus-
schen die allen zochten mijn blikken de vrouw. Ik bedacht, dat zij
in Métropole zou kunnen logeeren, dus stak ik het onaanzienlijk
steegje door (Rue des Soupirs) dat langs de zwartige muren der
districtsgevangenis, rechts, en, aan het einde, links, langs de keukens
van het hotel naar het Hoofdplein terug voerde, waaraan het front
lag van Métropole. Achter het hek bleek geen plaatsje onbezet.
Twee mannen, een oude met een vuilen witten baard, en eenjonge-
re, donkere, type van een italiaan, met een rooden halsdoek om den
verbranden nek. De oude tokkelde op een mandoline, een nietig
gepruttel van snaren, en de jongere trok telkens zijn kolossale
accordeon uit met een languissanten zwier, terwijl zijn overvloedig-
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lijk beringde vingers over de toetsen huppelden. Ik bleef voor het
hek staan onder den schijn van te luisteren, maar mijn oogen
zochten de tafeltjes langs met de flesschen en glazen en de coupes
glacés. Het begon te schemeren, en de lichten vlogen aan in de
zwart smeedijzeren lantarenkooitjes, waardoor de palmen in de
kuipen plotseling oranje kantlichtjes kregen; de grimmige kop van
een duitschen Hauptmann werd plagerig voor 't voetlicht geroepen,
maar ook vrouwehoeden en bont, lichte zomermantels en felle witte
tanden, alles sterk aangezet in den schijn. Later dwaalde ik op-
nieuw de stad in. Ik zag, bij momenten, de vrouw nu eens duidelijk
vóór mij, dan weer verwischten de trekken, zooals je soms ziet op de
film; maar het jongetje met de krullen en zijn fluweelen pakje,
zijn vragende oogen en den kleinen eigenwijzen neus zag ik voort-
durend scherp geteekend.
Er gingen enkele dagen voorbij. De korte regenbui had weinig
respijt gebracht; als een brandglas bewerkte de zon den put van
zandsteen die ons stadje was, en eerst laat in de avonden werd het
koeler. Kwam ik na mijn omdolingen dan weer in huis, dan scheen
daar alle hitte van den dag bewaard gebleven; in de hal hingen de
oude verschaalde reuken van vroeger uit mijn moeders tijd, geur
van verlegen zeegras en vermolmd hout, en ging ik de trap op en
kwam boven op de portaais, dan had ik soms moeite om niet over
te geven. In zulke oogenblikken was de vrouw mij heel ver, en leek
het mij, of mijn avontuur door een ander moest beleefd zijn.

III

De daarop volgende week - tweede helft van Augustus - ging mijn
juffrouw, conform onze afspraak, voor een tien dagen naar haar
familie te L.- Madame Broust, die de appartementen der duit-
schers schoonhield, zou, gedurende dien tijd, zich ook over mijn
kamers ontfermen; voor mijn ménage had ik echter zelf te zorgen.
In Métropole nam ik een coupon voor tien diners. De overweging
dat er goedkoop ere eetgelegenheden in de stad te vinden waren,
liet ik niet gelden, ja, ik verzuimde zelfs mij rekenschap te geven
van deze buitensporigheid, al ben ik anders nog al op de penning,
naar Hortense mij zoo vaak verweet. Om zeker te zijn van een plaats
bij een der open vensters in de groote eetzaal, nam ik de gewoonte
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aan reeds omstreeks vijf uur mijn hoekje te bezetten. Ik was dan
meestal klaar tegen den tijd dat de eerste gasten verschenen. En
aangezien ik nog altoos, zij het met een hoop waarvan ik mij de
ijdele dwaasheid allerminst ontgaf, met de minimum kans wilde
rekenen van door de groote deur met de zware, bessensaproode
portières (ware stofnesten, óók weer zoo'n woord van Hortense!)
op een goeden dag toch nog de vrouw te zien binnentreden, wist
ik wel altijd mijn verblijf, onder de camouflage van een kopje
koffie met wat avondbladen, dermate te rekken, dat ik allenger-
hand de tafeltjes om mij heen met gasten zag bezetten. Het plachten
er trouwens in den regel maar weinige te zijn. Mijn hoekje zag uit
op een bescheiden tuin - aanvankelijk, vermoed ik, niet meer dan
een groote binnenplaats geweest, waar wat gras was gelegd en
perken waren gestoken. In het midden van het gazon stond een
kleine fontein: een naakt jongetje van schurftig steen, dat zijn
appelzoet gezicht met bolle wangetjes emphatisch naar den hemel
hief en op zijn worstige armpjes boven zijn macht een geschulpte
kom torste, waarin met een kinderachtig boogje een schriel water-
straaltje neerklaterde. Links werd het huis bezoomd door den hoo-
gen wand van de bijgebouwen, waarin de keukens en de bergruim-
ten van het hotel gevestigd waren; de steenen muur op den achter-
grond was met fleschscherven bedekt, waarboven prikkeldraad
gespannen; rechts scheidde een geteerde schutting met stoffig
klimop de plaats van het eigenlijke, modern aangelegde hotel-
plantsoen.
Ik had mijn waterige soep verorberd en wachtte op wat verder
komen zou. Vanuit de keuken wat gerammel van vaatwerk. Het
was stil om mij heen, ik stak een cigaret op en staarde soezend voor
mij uit. Toen hoorde ik fluiten: driemaal nadrukkelijk eenzelfde
toon, gevolgd door één lagere. De aanvang van een melodie welke
ik onmiddellijk thuisbracht: het overbekende klopmotief uit de
Ve Symphonie van Beethoven, mij nog versch in de herinnering
liggend van het concert. Een van de gasten vermoedelijk die het
voor het raam van zijn kamer floot. Ik schonk er verder geen aan-
dacht aan, te minder daar op dat oogenblik de kellner weer ver-
scheen en mijn menu opdiende.
Maar den volgenden middag, op denzelfden tijd, trof mij dit
fluiten opnieuw. Toch was er iets ànders. Wel hetzelfde motief,
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maar veel minder helder nadrukkelijk - eer aarzelend en onzeker,
als van iemand die de kunst van te fluiten nog leeren moet en tus-
schen zijn tanden te veel wilde lucht meeblaast.
Als men. niets te doen heeft luistert men naar alles, en zoo
luisterde ik of er nog wat volgen zou; maar het bleef stil. Een
oude heer en dame waren aan het tafeltje naast mij komen zitten.
Ik hoorde de stem van den kok in de keuken - een slag: een bak
of pan die viel. De kellner legde een paar aardappelcroquetjes op
mijn bord, zoo voorzichtig of het porselein was, en verwijderde
zich. En toen klonk daar plo'tseling weer dat motief, nu met die-
zelfde nadrukkelijkheid van gisteren. Een signaal, begreep ik nu;
zoo'n herkenningsflui~e tusschen bekenden, als je er meer hoort.
Gedachteloos floot ik voor mij heen zacht den aanvullend en
regel, dien de fluiter blijkbaar als antwoord verwachtte. Maar
als een antwoord op mijn eigen muzikale praestatie klonk bui-
ten de eerste regel opnieuw. (Slot volgt).
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HEBBEN DE VLAAMSCHE LETTEREN BETEEKENIS
VOOR NEDERLAND?

Volgens Oscar Wilde is de geschiedenis niets anders dan het ver-
haal van feiten, die zich niet hadden moeten voordoen. Menig
Noord- en Zuid nederlander zal dit gaarne onderschrijven wanneer
hij denkt aan de scheiding van beide landen. De poging, die in
1815 werd ondernomen, is niet méér een succes gebleken dan de
vermeende verzoening tusschen man en vrouw, na vele jaren echt-
scheiding. Wij zelf, Hollanders en Belgen, zouden het misschien
langer hebben uitgehouden maar er was te veel aangetrouwde
familie in het spel. Kleine staten worden eenmaal door de groote
voor bestendig minderjarig versleten.
Nu staan we echter, zooals het vaak gebeurt wanneer menschen
een gemeenschappelijke ramp treft, zoo dicht bij elkaar, als we
misschien sedert eeuwen niet meer hebben gestaan. Helaas, we
zijn geen kinderen meer en het mag dan ook geen kalverliefde
worden. Het lijkt er naar of de Nederlanders en de Belgen langs
weerszijden, en tevens wederzijds, familieraad houden. Of vreemden
in de schaduw aan de lijntjes trekken kan voorloopig in het midden
worden gelaten. You never can tell...
Maar wars van alle internationale pionnetjes-maneuvers, of wij
een tolunie stichten of niet, den gulden aan den frank koppelen, -
zoo of via een derden standaard -, welke de verhouding tegenover
elkaar en in Europa ook moge worden, er is en blijft een serene
hoogvlakte, waar wij, ontheven aan de rest, elkaar het hart op de
hand kunnen toereiken: die van de cultuur.
Een specifiek Hollando-Belgisch voorrecht is dit niet. In Bolivië
zal ook wel van belangstelling worden blijk gegeven voor de cul-
tuur van Oud-Egypte. Cultuur, liefde en geld zijn nu eenmaal
drie internationale vermakelijkheden. Slechts de liefde vermag het
bestendig hoogen koers te houden. Cultuur integendeel is onder-
hevig aan fluctuaties. De schommelingen zijn zelfs van diversen
aard. Er kan stagnatie zijn in de cultuur van één land, rustpoos
in ergens een groeiproces; er kunnen seizoenen voorkomen in een
internationaal verspreide cultuur; een land kan zelfs de grenzen
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sluiten voor de cultuur van een gebuur en trachten eigen waarden,
of dingen die er voor moeten dienen, aan een ander op te dringen.
Inzake verworvenheden des geestes hebben Nederland en België
geen ingewikkelde verhoudingen tegenover elkaar. Alle geestelijk
imperialisme isonsvreemd, wij wenschen elkaar niet te koloniseeren.
Onze gemeenschappelijke taal biedt onverhoopte faciliteiten, maar
er is ook een schaduwzijde aan. Er bestaat weinig kans bijvoor-
beeld dat we de litteraire prullen van Portugal in Nederlandsche
vertaling op onzen weg zullen vinden. Dit euvel geldt wel voor
Holland en Vlaanderen, precies door de eenheid van onze taal en
onze betrekkelijk lange gemeenschappelijke grens.
Besluit: in deze dagen staan wij zeer vriendschappelijk naast elkaa.r,
we lopen bij elkaar in en uit; onze geest, onze verbeelding, ons
hart spreken met dezelfde woorden. Eerlijkheid en verantwoorde-
lijkheidsbesef, gulheid en begrip dienen ons te leiden. Kwaliteit
in onzen geestelijken ruilhandel moet de kwantiteit primeeren.
Gebeurlijke wedijver mag geen dumping van de producten mee-
brengen. Wat een Hollandsch uitgever niet wenscht, mag niet
goed genoeg geacht worden voor België. Boeken met protestant-
schen inslag, doch van hooge waarde, mogen door zekere critiek
in België niet worden doodgezwegen of geminimaliseerd. Wij
moeten alle hypocrisie, samen met elk voos gedweep, verfoeien
als een soort van geestelijk verraad.
Wat kan Vlaamsch-België Nederland als sieraden van een geeste-
lijke bruiloft aanbieden? Vermag de Vlaamsche Leeuw nog iets
anders dan de registratie van zijn gebeurlijk brullen aan de voe-
ten van de Hollandsche Maagd neer te leggen? Hebben de huidige
Zuidelijke Letteren iets dat de Noordelijken kan bekoren, dat ze
kan boeien, hun iets leeren, m.a.w. ze kan verrijken? Niet onmid-
dellijk een klinkend ja, als het u belieft. Laten we voorzichtig zijn
en eerst de waren uitstallen; wijzen, waar het noodig blijkt, op
de stof, waaruit ze zijn gemaakt, en in welke omstandigheden ze
konden verwezenlijkt worden. Holland moet zelf kiezen maar we
kunnen het misschien bij de keuze behulpzaam zijn. Dat de gids
zich echter omringe met al de noodige scrupules want het is ge-
vaarlijk werk. Voelt Holland zich bedrogen, dan zal het geen tweede
maal koopen. Er hangt te veel van af opdat de Vlamingen de
Hollanders zonder gewetensbezwaren zouden toeroepen: "Zonder

25
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de Vlaamschc literatuur is de opperste zaligheid onmogelijk."
Vijf en twintig jaar geleden had deze gids moeten beginnen met
de Vlamingen te verontschuldigen omwille van hun stuntelige uit-
gaven. Vandaag hoeft hij dit niet meer te doen. We hebben enkele
uitgevers, die het onderscheid kennen tusschen een reisgids en een
luxe-uitgave op geschept van Pannekoek. Maar Holland heeft er
meer, omdat het een traditie had, die niet werd.verbroken zooals
de onze. "Vij hebben eens Plantin gehad en De Laet, en anderen,
maar met tijd van jaren en kapitaal kan met deze glorierijke tradi-
tie opnieuw worden aangeknoopt. Intusschen benijden de Vlamin-
gen Hol1and om zijn Van Krimpen; hun illustrators mogen er
echter ook zijn.
Er dient een woord gezegd over het peil van het Nederlandsch in
Vlaanderen. Langen tijd hebben wij "ons" Nederlandschgeschreven
en nog is het een worsteling van elken dag om gallicismen en ander
onkruid te weren. We voelen ons echter gesterkt door onzen gaaf
bewaarden zin voor de geslachten. De werken van Conscience
verschijnen reeds sedert een paar maanden in taalkundig gepur-
geerde uitgaven, het tegenovergestelde als men wil, maar dan met
gelijke bedoelingen en alle verhoudingen in acht genomen, van
wat met de "Nachtwacht" van Rembrandt gebeurde, namelijk
het ontdoen van de patine. In onzen strijd tegen het verbasterde
Nederlandsch wenschen we niet zoo ver te gaan om alles wat
Zuid-Nederlandsch is af te zweren. "Ve meenen niet dat er bezwa-
ren bestaan tegen het in zwang blijven van het voornaamwoord
gij, noch tegenover vormen als gaarne, waar, over de grens, graag
wordt gebruikt. Maar toch moeten we vragen, mede namens de
grootere eenheid, die auteurs niet te veel aan te moedigen, welke
systematisch flandricismen en zelfs dialect-schilderachtigheidjes uit-
baten om in Holland een succes te oogsten, dat werkelijk te goed-
koop is en waarover veel Vlamingen zich wel een beetje schamen.
Van de Woestijne heeft eens beweerd dat beroemdheid ligt in het
goed onderhouden van sommige gebreken. Wat zouden de Hol-
landers er bijvoorbeeld van denken moesten de Vlamingen hen
grootendeels sympathiek vinden omdat men in Amsterdam en
elders iets wat lief is reuzelief vindt, iets dat plezierig is reuzelollig.
Het zou een beetje gênant zijn, nietwaar?, en bepaald reuzejammer.
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Elk volk kan een ander boeien door drie elementen: door het
exotische van zijn productie, door het nieuwe, - dat nu eenmaal
ergens moet gevonden worden -, en ten slotte door de gemeen-
schappelijke kern, door het accent, dat men het algemeen mensche-
lijke is gaan noemen.
Zoo kan de Zuid-Amerikaansche roman eerst en vooral onze be-
langstelling opwekken door het aandeel, dat de gaucho-literatuur
er in heeft; verder door het nieuwe van den levenswandel en het
karakter van die menschen; ten slotte door de resonantie, die zoo'n
gaucho als "mensch, opgevoed door menschen en als menschen
sterfelijk" in ons laat hooren. Deze drie elementen kunnen samen
voorkomen, wat geschiedt in "Don Segunda Sombra" van Rafaël
Güiraldes, vertaald o.m. door Jan Slauerhoff en R. Schreuder.
Vlaanderen kan Holland insgelijks iets exotisch aanbieden en wij
zuIlen ons wachten deze literatuur op minachting te onthalen,
ofschoon wat typisch vreemd is voor Nederland in de oogen van de
Vlamingen vanzelfsprekend lijkt. Wat men te goed kent, kent men
immers niet meer.
Van meet af aan kan echter worden verklaard dat dit exotische
niet in onze koloniale letteren dient gezocht. Deze bestaan om-
zeggens niet. Het beste boek over Belgisch Congo heet "Tropen-
wee" en het is van de hand van Henri van Booven uit... Haarlem.
Het Vlaamsch exotisme moet derhalve elders worden gezocht.
Het kan ten eerste opgemerkt worden in het vormelijke. Speciale
Vlaamsche genres bestaan er echter niet, zooals in Spanje b.v.
de copla's. Blijft aIleen de taal maar hierover werd reeds een woord
gezegd. Toch kan er nog een vraag worden gesteld. GezeIIe en
Streuvels zijn in Hol1and wel bekend. Waarom? Heel zeker om
hun talent. De vraag, die tot Nederland dient gericht, klinkt
aldus: "Is het succes van GezeIIe en Streuvels ook gedeeltelijk te
danken (of te wijten!) aan hun particularistischen schrijftrant; of
staat dit typische hun serener genieten in den weg?"
Het antwoord dient door de Nederlanders zelf gegeven. Ze mogcn
echter gerust weten dat ook Vlamingcn, zelfs rasechte West-
Vlamingen, door de vermeende of authentieke particularistische
woordkunst van GezcIle en Streuvels niet altijd geboeid worden,
zelfs overtuigd zijn dat dit "typische" beide schrijvers vbor een
niet te veronachtzamen procent onleesbaar maakt. Het typische
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heeft niets te zien met hun impressionistischen stijl, het gaat hem
alleen om de taal. Er kan virtuositeit mee gemoeid zijn maar het
is en blijft ten slotte maar een spel, waarover zeer geleerde betoogen
kunnen geschreven worden, die niets met "accent" te zien hebben.
Ten tweede blijft nog het exotische van den inhoud, waartoe twee
sferen kunnen behooren: de folklore en de strijd om de ontvoogding
van de Vlaamsche gemeenschap.
Het is met gewissen weemoed dat de Vlamingen vaststellen hoe
hun letterkunde in Holland, en voor den oorlog in Duitschland,
vooral gekend was via folklore en kalenderhumor. Deze natuurlijke
voortbrengselen van Moeder Vlaanderen moeten niet verloochend
worden. Dorpen en steden, ook de groote, zijn gehecht aan oude
costuymen en de Vlamingen lachen nu eenmaal gaarne. Men kan
deze oubolligheid en dezen monteren levenszin als motieven zeer
artistiek behandelen en in dit genre ontstonden kleine meester-
werken. Maar Nederland worde gewaarschuwd tegen eenzijdig-
heid. Niemand zal betwisten dat "De zeer schoone Uren van Juf-
frouw Symphorosa Begijntje" een aardig kleinood is; ook "Pal-
lieter" is niet meer uit te schakelen. Beide belichten echter slechts
één facet van ons kara.kter. Gaat het buitenland dit gedeelte nu
voor een totaliteit aanzien, dan is de verhouding verbroken. Indien
de Vlamingen zich in hun Hollandsche lectuur zouden beperken
tot "Merijntje Gijzen" , dan zou Nederland dit evenzeer onbehaag-
lijk vinden. In een referaat als dit dient het volledig panorama
onderzocht tegenover al de lezerslagen. Dat Vlaamsche humor en
folklore door een zeker publiek in Holland op prijs worden gesteld,
pleit voor folklore en humor en tevens voor het talent van de stellers.
De andere exotische eigenaardigheid van de Vlamingen is hun
taalstrijd. Wat hiervan in de literatuur sporen naliet, bezit nagenoeg
dezelfde waarde als de clandestiene Hollandsche productie van
40-45. René De Clercq heeft enkele leesbare verzen geschreven
maar weinig is geschikt tot export. Noch GezelIe, noch Rodenbach
kunnen vreemde taalgenooten ontroeren op dit gebied, tenzij ze
lang en sentimenteel worden "voorgelicht". Slechts twee essay's
kunnen tot beter begrijpen van Vlaamsche toestanden worden
meegenoten : de "Kritiek der Vlaamsche Beweging" van August
Vermeylen en de "Philosophie der Vlaamsche Beweging" van Max
Lamberty.
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Na het exotische kan als tweede factor van belangstelling worden
vernoemd: het nieuwe, het "andere".
Kunnen de Vlamingen met iets voor den dag komen dat Holland
niet bezit en dat zijn oorsprong vindt in ons verschillend karakter?
Het onbekende maakt ook zeer dikwijls het beminde uit.
Hebben wij wel een ander karakter? afhadden we er één? Want
de menschen beginnen stilaan allemaal op elkaar te trekken. Ons
alleen aan de Vlaamsche letteren van de jongste honderd jaar als
aan een spiegel houdend en dan overziende wat in Nederland werd
geschreven, blijken als onderscheid te kunnen opgeteekend:
I. Een grootere sociale achterstand van de Vlamingen. Wij hebben
nooit geen Professor Quack gehad.
"Over Vlaamsche Volkskracht" van Lodewijk Deraet is misschien
het eenige sociaal-economische werk geweest, dat had kunnen in-
slaan maar met stilistiek heeft het niets te maken.
2. Op Vlaamsch gebied stonden we cultureel nog in slechter
postuur.
3. België heeft meer bezettingen gekend dan Nederland en zijn
inwoners vertoonen dan ook een soepeler aanpassingsvermogen
bij de werkelijkheid. De Hollandels zijn meer "des esprits rectilig-
nes". Arthur van Schendel schreef dan ook "Een Hollandsch
Drama." Willem Elsschot, de Vlaamsche Brabander, schreef
... "Lijmen."
4. Door Spaanschen inslag en ook door hun zuidelijker ligging
zijn de Vlamingen meer emotief.
5. Nederland bezit meer nuances in het religieuze. Het heeft
heidenen, protestanten en katholieken. Vlaanderen verleent alleen
onderdak aan heidenen en katholieken. Het protestantisme ont-
breekt om een gestabiliseerde sociaal-godsdienstige sereniteit te
kunnen tot stand brengen.
6. Vlaanderen staat meer rechtstreeks onder Franschen in-
vloed.
Dit is reeds te merken in den zinsbouw.
Deze en misschien nog andere verschillen kunnen voor den Neder-
lander bijzondere bronnen van belangstelling worden, wanneer bij
den auteur, die ze behandelt, een minimum aan talent aanwezig is.
Want het "andere", het nieuwe als onderwerp, is heel dikwijls een
suppleëerende factor in de waarde van het werk. Als voorbeelden
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liggen mémoires en reisverhalen voor de hand. Of, om bij de Vlaam-
sche letterkundigen zelf aan te kloppen: Eugeen Zetternam (1826-
'55), Gentsch meubelmaker, schreef een paar onleesbaar geworden
romans als protest tegen de uitbuiting van de fabrieken. Een voor-
uitstrevend sociaal blad heeft hem enkele weken geleden opnieuw
ontdekt. De Vlaamsche liberalen geven gaarne in hun bladen als
feuilleton een bijna even onleesbaar geworden roman van Virginie
Loveling, daar het om den strijd tegen den pastoor gaat.
Zoo kunnen er om extra-litteraire redenen in de Vlaamsche lite-
ratuur enkele boeken bestaan, die voor een bepaalde categorie
Nederlanders beteekenis hebben.
Laten we ons echter beperken tot die werken, welke een beproefde
litteraire waarde vertoonen, opdat elk Nederlander er wat aan
hebbe.
Iets nieuws, een moderne gothische mensch, zal ongetwijfeld in
de oogen van de Hollanders Guido Gezelle zijn geweest. Ook de
conflicten, die CyrieI Buysse in zijn romans ontwikkelde en waarin
hij kasteelheer, pastoor en buitenmenschen tegen elkaar uitspeelde.
Voegt er zijn evocatie van het land tusschen Leie en Schelde aan
toe, land, dat een wezenlijk absolute bekoring bezit. Waar Holland
in de letteren het intellect niet versmaadt, moet een boek als "De
wa,ndelende Jood" van Vermeylen, een brug tusschen rede en
Vlaamsche picturaliteit, getroffen hebben. Streuvels voorzag in
de lacune van den modernen dorpsroman, die in Nederland maar
een betrekkelijk hoogtepunt had bereikt bij Cremer. Het liber-
tijnsche in Herman Teirlinck, alsmede zijn ontdekking van den
stadsroman, na "Eline Vere" weliswaar, dat van 1889 is, en zijn
geestige "Mijnheer Serjanszoon" moeten bekoord hebben door de
vernederlandsching als het ware van den "esprit français".
Deze voorbeelden kunnen vermenigvuldigd worden maar de
aangehaalde auteurs kunnen met anderen ondergebracht worden
in de laatste reeks, bij die werken, welke een intrinsieke waarde
hebben, welke de verpakking er van, én de gist in het deeg, én
de verrassing van het fonkelnieuwe ook mogen zijn.

Gemakshalve kunnen we vasthouden aan de klassieke indeeIing
volgens de genres.
De Vlaamsche voor Holland leesbare letterkunde begint met
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GezelIe, met poëzie. In 19/19 zal het vijftig jaar geleden zijn dat
hij stierf, geschikt moment om de balans op te maken van wat hij
nog als absolute waarde vertegenwoordigt. Wie echter wil vertrouwd
blijven met een goed mensch, die de schepping lief heeft en over
een benijdenswaardig verwoordingstalent beschikt, zal bij GezelIe
de rust en den deemoed vinden, alsmede een prilheid van gemoed,
die den zeldzamen en kostbaren indruk wekt van "Ie premier
matin du monde". Geen Nederlandsch dichter, die proefnemingen
met het instrument, het woord, wil ondernemen, of hij moet dit
doen via een eerste raadpleging bij Guido Gezelle.
Vijftig jaar jonger maar reeds dertig jaar na hem gestorven, vult
Karel van de Woestijne aan wat bij GezelIe ontbrak: het conflict
tusschen zinnen en ziel. Met van de 'Voestijne doet de vrouw haar
intrede in onze literatuur; de vrouw, die voor het kind dat ze geeft,
van den man den hoogsten losprijs eischt: het besef dat hij een
lichaam heeft en van modder is.
Met al de tooisels van den herfst beladen is van de Woestijne's
stijl; maar er onder woelt de eerste groote onrust, die ooit in ons
taalgebied zoo menschelijk en zoo modern werd vertolkt. Ook
Nederland heeft sedertdien zijn geïnquieteerden, noemen we maar
Jan Slauerhoff. Dat men ze beiden ondervrage èn zie wat ze voor
elk van ons beteekenen.
Het werk van Gezelle en van de Woestijne zou kunnen volstaan
opdat het Nederlandsch in België nooit meer tèn onder ga. Voor
het oogenblik bestaat daar echter niet de allerminste vrees voor. ..
Het is echter goed dat steeds nieuwe hachten de groote leegte der
"uitzingbaarheid" met waarachtige en warme stemmen komen
vullen.
In orde van leeftijd diene dan eerst vèrmeld de in Holland misschien
meer dan bij ons bekende Jan van Nylen, die mederedacteur was
van "Groot Nederland" en al zijn bundels in het Noorden liet
verschijnen. De sobere Jan van Nylen, die nooit met lyrische armen
zwaait maar met Jaak Bloem de gaafste vertegenwoordiger is van
die menschen, welke alle tragiek kennen maar er geen tragedies
mee maken, een andere soort van grootheid, die eerbied afdwingt
in plaats van medelijden.
Een curiosum als dichterlijke verschijning, misschien zelfs als
dichter, is Willem Elsschot, die in zijn leven twintig maal een ge-
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dicht heeft geschreven, zooals een zeer deftig man maar twintig
keeren in zijn leven vloekt. Een gedicht als "Het Huwelijk" ver-
klinkt dan ook nooit uit de ooren van hen, die het eens hebbe ri
gehoord.
Richard Minne, van wien nog altijd moet onderzocht worden in
hoeverre hij meehielp om sedert Jan Greshoff de zakelijkheids-
dichters te beïnvloeden, is onze meest bedeesde dichter. Hij is
schamper om zijn sentimentec1 hart niet bloot te geven, non-
conformist daar hij vreest dat zijn geluk hem zal ontsnappen en die
het derhalve noodig acht voor een tweede geluk te zorgen vooraleer
het eerste, dat hij ook niet mocht smaken, reeds verzwonden is.
Zoo werd hij de eeuwige zoeker, de eeuwige spotter, de eeuwige
eenvoudige, de eeuwige klare. Aldus onze geestigste dichter, Richard
Minne, meteen een vertegenwoordiger van de groep "Het Fon-
teintje", waartoe ook als dichters minder persoonlijk geaccentueerd,
Herreman, Roe1ants en Leroux behooren.
Vlaanderen heeft ook zijn expressionisten gehad en het is een gril
van het lot dat hun beste gedichten die zijn, welke niet beantwoor-
den aan hun theorie. Hier denken we vooral aan Paul van Ostaeyen,
die helaas maar twee en dertig jaar oud is geworden maar toch de
rol heeft vervuld van hem die aan een pruimelaar schudt, vooraleer
de vruchten rijp zijn, zoodat al de versteende afvallen en de boom,
hier de Vlaamsche poëzie na 14-18, er doorzichtiger maar ook
harmonieuzer door wordt. Wie in Nederland van zuivere poëzie
houdt, leze Paul van Ostaeyen.
Onze meest evenwichtige expressionist is Marnix Gysen, de man,
die het zeldzame voorrecht kent zijn vernuft als dosage en ingre-
diënt te gebruiken voor en bij de eeuwige motieven van het leven.
Zijn gedichten zijn als witte vriesbloerr.;enop een ruit, waarachter
het rood van een pijnlijk opkomende zon een verren schijn legt
van alle tijden.
Een vertrouwden klank zullen verder de namen hebben van Achil-
les Mussche en Urbain van de Voorde. Wat beide dichters zijn
blijven beteekenen, make elk Nederlander uit voor zichzelf, naar
inzicht, temperament en geaardheid.
Wie kan het jongere Vlaanderen naast Hollands dichters van nu
en straks stellen? Zou het waar zijn dat op dit oogenblik het Noor-
den over straffer dichters beschikt dan over romanciers en het Zui-
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den flinker epiekers groepeert dan poëten? Kennen we elkaar ge-
noeg om deze bewering te staven? Onmiddellijk kan worden toe-
gegeven dat er maar één Bertus Aafjes in beide landen rondloopt.
Toch staat de Vlaamsche poëzie er, globaal genomen, niet al te
kwaad voor maar man voor man kan ze niet bogen op wat men een
groot dichter noemt. Aafjes wordt soms genoemd als evenknie van
Gorter. Er zijn nog geen Vlamingen, die op een paar lengten na of
voor, als weerga van van de Woestijne kunnen optreden. Een bloem-
lezing is echter gerust te maken en daarin komen dan voor:
Maurits Gilliams, die verzen schrijft, waaruit alles wat alledaagsch
zou kunnen worden als het ware verdampt is, zoodat ze tijdeloos
worden en subreëel. Een zeer klein oeuvre voor de groote mogelijk-
heden die het in perspectief houdt.
Pieter G. Buckinx, die met de schitteringen van een tropischen
visch in een aquarium uiting geeft aan een verdroomden weemoed
naar zuiverheden van kristal en slanke dieren, zuiverheden, waar-
aan hij diepte geeft daar ze dezelfde stilte hebben als de dood.
Marcel Coole, die een hart heeft mild als een rozijnenbrood maar
op dit oogenblik het conflict kent tusschen hart en rede.
Herwig Hensen, die zijn allersubtielste reacties tegenover zijn
zinnen en zijn geestelijke structuur secuur verwoordt als zooveel
termen van een uitgewerkte algebraïsche formule.
Bert De Corte, die zich wentelt tusschen Rimbaud en. Villon, van
dezen laatste de brutale teergevoeligheid bezit en van den eerste
de onthutsend schoone "pythische wartaal",. waarvan hij zich
heeft verwijderd om alleen nog modern zingend mensch te zijn,
die geen blad voor den mond neemt.
Misschien zijn er nog drie of vier dichters te noemen, heel zeker
nog een paar dozijn goede gedichten en ten slotte een honderdtal
verrassende versregels. Vlaanderen bezit enkele zeer handige vak-
lieden doch veel meer dichterlijke zielen, die over geen eigen in-
strument beschikken maar soms, tusschen het solfieeren in, een
geslaagden triller uit de keel krijgen.
Het kenmerk van de huidige poëzie in Vlaanderen is haar ont-
stijgen aan het landschap en haar totale afkeer van alles wat anec-
dotiek is. De groote barmhartigheid, die zich na den vorigen oorlog
van de dichters had meestergemaakt, is een soort van verteedering
geworden voor den afzonderlijken mensch, soms ook een verde-
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diging er van, alsof men de wereld wil beter maken stuk per stuk,
mensch per menseh, in plaats van het aan den loopenden band te
probeeren. Derhalve wordt er meer naar de diepte gepeild en ver-
dedigen de Vlaamsche dichters meer waarden als gezin, moeder,
vader, kind, zichzelf. Maar het wordt een individualisme, dat na de
les van twee oorlogen, als het ware wortelt in het generische. We
staan in elk geval een graad dichter bij het bewustzijn dat ieder-
een van ons een wereld apart is, maar dat het noodig is dat elk zijn
wereld late palen aan die van den gebuur. Als men wil dus een
individualisme (of personalisme), dat simultaan werkt met een
zin voor sociale gemoedelijkheid en tevens oog en oor heeft voor
wat in alle tijden en in alle landen individu en gemeenschap ont-
roerd heeft en het nog steeds doet.

Wat is dan het proza van de Vlamingen? Het zoogenoemde schep-
pend proza vooreerst.
Bezwaarlijk kon het anders beginnen dan met de weergave van
het leven te lande. Het wordt dan ook ingezet met het werk van
eyriel Buysse, die 's winters in den Haag verbleef en 's zomers
te Deurle aan de Leie. Op dit oogenblik wordt Buysse een beetje
onder den voet geloopen door jongeren, maar men zal tot hem
terugkeeren, in elk geval tot "Het Ezelken" en tot "Tantes".
De twee romans van August Vermeylen mogen we niet overschat-
ten. "De wandelende Jood" wekt interesse door den schilderen-
den vorm, "Twee Vrienden" vooral door den gedachteninhoud.
Stijn Streuvels is zoo pas vijf en zeventig geworden en nog schrijft
hij. Het huidige Holland kan hem eeren door twee verhalen te
blijven lezen: "Horieneke" uit "Lenteleven" en "Leven en Dood
in den Ast" uit "Werkmenschen". Deze bladzijden symboliseeren
meesterlijk onze volksche psyche nu eens zonder haar boertig
kermisgezich t.
Van al de hoopen boerenliteratuur is er niet veel dat den klauw van
het genie draagt. Er is middel om ze alle in één boek te lezen en dit
is dan nog van een stedeling, die, volgens de legende, het verhaal
schreef omdat men er hem voor had uitgedaagd. Het heet "De
Boer, die sterft" en is van Karel van de Woestijne. Als er iets geniaals
in Vlaanderen werd geschreven, dan is dit boek niet ver van de
roos. Het sluit rechtstreeks aan bij "Elckerlyck".



BETEEKENIS VOOR NEDERLAND 395
Vlaanderen heeft ook zijn aristocratisch, zijn landelijk verhaal
XVIIIe siècle, zoodat de rurale cyclus bijna volledig is met "Mijn-
heer J. B. Serjanszoon, orator didacticus" van Herman Teirlinck.
Vollediger wordt dan dit motief met de kortverhalen van Toussaint
van Boelaere "Landelijk Minnespel", "De bloeiende Verwachting"
en "Turren", zijnde deze onze bijdragen tot een estheticisme.
Het zijn de Vlamingen niet, die aan de Hollanders moeten leeren
wat een goed zeeboek is. Het beste dat we bezitten speelt dan nog
in de Antwerpsche haven, "TilIe" van Lode Baekelmans. Mees-
muilend stipt de Vlaming waardeerend aan dat het de Neder-
lander Jan Greshoff is, die onzen misschien besten modernen pro-
zaïst heeft ontdekt, Willem Elsschot. De woorden "Europeesch
formaat" hoeven er niet noodeloos worden bijgesleept maar ver-
taald in eender welke taal staan boeken als "Lijmen", "Kaas"
en "Tsjip" hun man. Ze werden daarenboven geschreven in voor-
beeldig Nederlandsch.
Hiermede zitten we reeds bij de romanciers, die in volle kunnen
zijn. Vermelden we echter als outsider in het proza nog eens Richard
Minne, die, in "Wolfijzers en Schietgeweren", de oude epistolaire
kunst volmaakten glans heeft teruggeschonken.
Als het waar is dat er twee manieren zijn om een roman te schrijven,
de introspectie-methode en de andere, die de reacties van de per-
sonages naar buiten projecteert, dan kunnen wij bogen op Roelants
en Walschap.
Als echte Vlamingen kunnen beiden uitstekend vertellen. Gemeen-
schappelijk is ook hun zoeken en tasten naar het geluk. Langs zeer
diverse wegen ontmoeten ze elkaar ten slotte. Roelants met zijn
psychologische romans "Komen en Gaan" en "Het Leven dat we
droomden"; Walschap met zijn hedendaagsch epos "Houtekiet",
beiden reiken elkaar de menschelijke hand. "Alles komt terecht",
zegt Roelants, "Ons Geluk", schrijft Walschap. Dat deze laatste
ook een psychologisch verhaal kan schrijven heeft hij schitterend
bewezen met "Genezing door Aspirine", destijds verschenen in
"Forum".
Wie barmhartig kan zijn tegenover de misdeelden en meteen jegens
den auteur, die ze gestalte wilde geven, leze een roman van Lode
Zielens, uitgegeven door een Nederlandsche firma.
Wiens naam men in geenendeel mag vergeten, omdat hij een
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richting vertegenwoordigt, die de Vlaming absoluut moet uit-
breiden, is Raymond Brulez, o.m. met "Sheherazade". Brulez is
de man van den gesublimeerden Franschen geest, met een achter-
grond van hellenisme en voltairiaansch libertinisme. Zijn optreden
bezorgt onze letteren een zeer merkwaardigen horizont, waartegen
niet mag gebouwd worden, zooniet verliezen we heel veel klaarte.
Hij is onze geestige aristocraat, die over de gave beschikt de heden-
daagsche feiten ondeugend te vergelijken met wat altijd is geschied,
waaruit dan een symbolisme ontstaat, dat ons dwingt ons te be-
zinnen zonder dat we wanhopig worden. Wat zijn litteraire tech-
niek betreft is hij daarenboven verwant met André Gide, wat
duidelijker blijken zal uit werk dat moet verschijnen.
Eén van onze zuiverste stylisten, die zich helaas voorloopig heeft
uitgeschakeld, is Filip de Pillecyn, die vooral met "Monsieur
Hawarden", destijds ook in "Forum" gepubliceerd, aan de Vlaam-
sche letteren een raffiniteit heeft geschonken, gelukkig mystiek
huwelijk tusschen hoofsche subtiliteit en getemperde Vlaamsche
vitali teit.
Naar kwaliteit met hem verwant is de reeds genoemde Maurice
Gilliams, die in "Elias of het Gevecht met de Nachtegalen" en
"Oefeningen in het Luchtledige" ons een persoonlijk equivalent
schenkt van de sfeer, waarin de Fransche letteren met Alain Four-
nier's "Grand Meaulnes" zich drenken en de Duitsche met die
van Rilke.
Het laatste boek dat even voor den oorlog van klassieke kwaliteiten
blijk gaf, was "De stille Man" van Albert van Hoogenbemt, die
een fel temperament paart aan een bewusten zin voor moreeIe
verantwoordelijkheid en aan een verfijning van stijl, die de be-
koring uitmaakt van ,,1tfonsieur Hawarden" en "Elias".
De beheerschte kunst van het kort verhaal van goede beoefenaars,
die zoowel een reactie vertegenwoordigen tegen impressionistische
langdradigheid, als het kortverhaal tot absoluten vorm van uit-
spreekbaarheid kozen, dit op bevel van het eigen temperament.
Theoreticus en practicus van het genre is Toussaint van Boelaere.
Naast hem: Elsschot, RoeIants, Brulez, Leroux, Zie1ens, Matthys,
Rogghé, Daisne, van Hoogenbemt.
Dit alles is misschien gekend en wordt er eigenlijk gewacht op de
passagiers van de jongste boot. Laten we dan van drie het litterair
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paspoort onderzoeken. Het zijn Hubert Lampo, Piet van Aken
en Louis Paul Boon.
Hubert Lampo blijkt de klaarst geladen kern te hebben. Hij is de
meest intellectualistische van de drie, de meest bewuste althans.
Hij ziet er ook de meest Europeesche uit, staat naar Frankrijk
gekeerd en zet de traditie voort van den psychologischen roman.
Maar toch is er iets dat hem van Roelants onderscheidt, optisch
gesproken. Jong als hij nog is kent hij den tijd van den Ameri-
kaanschen roman, die den mensch niet als louter individu be-
schouwt maar hem tevens verrijkt met vezels, die in ons aller ge-
moed aanwezig zijn en ons onderling met elkaar verbinden; een
soort van terugkeer a.h.w. tot Molière.
Roelants personages kunnen we ons gemakkelijk in een cel, op
een schip of op een eiland voorstellen. Het drama gebeurt acciden-
teel dáár, omdat Roelants menschen dáár gejaagd werden door
"den" wind. Bij Lampo geschiedt het conflict in hetzelfde afge-
sloten kader maar door een speciale gave bij hem vermoeden we
een grooter deel van de wereld, terwijl we bij Roelants een dieper en
een grooter deel van den mensch zien. Gezegd met een beeld: Roe-
lants personages houden hun licht van binnen; bij Lampo straalt
het ook naar buiten, zoodat we plots onze eigen schaduw zien.
Het komt er natuurlijk op aan dit perspectief van en op de helden
met het noodige talent uit te spreken. In "Hélène Defraeye", den
roman van Lampo, is dit talent zeer verheugend aanwezig of-
schoon de architectuur van het boek ietwat te veel blootligt. Men
heeft den indruk, terwijl men het huis Lampo bezoekt, dat in elke
kamer tevens het plan van die kamer aan den muur te kijk hangt.
Wat soms belemmerend werkt. "Hélène Defraeye" is echter een ro-
man, die zich op een peil heft, waaraan een boek dat over de
grenzen mag, dient te voldoen.
Piet van Aken zit diep vast in zijn streek, de boorden van den
Rupel, waar men steenen bakt en waar het water 180 graad van
den horizont inneemt. Ook geestelijk vertoont van Aken een dub-
bel klimaat. Iets eigen landelijk Vlaamsch en iets onthevens, iets
"ruimtelijkers" , iets internationaals. Nederland moet zijn aán-
dacht wijden aan twee romans "Het Hart en de Klok" en "De
Duivel vaart in ons". Let vooral op den eersten titel. De klok is
het land, de traditie, de boer en de burger. Het hart is het avontuur,
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het trekken aan den ketting. Het conflict is duidelijk. Van Aken
is echter een rasschrijver, hij maakt geen zichtbaar plan. Elk woord
vloeit uit het ander. Men is geneigd te zeggen zelfs dat van Aken
niet schrijft met woorden maar met hoofdstukken. Hij heeft een
benijdenswaardig schrijversinstinct maar niet het instinct van
Streuvels bijvoorbeeld, dat geankerd ligt in een particularistisch
klimaat en als verwoording het dialect-typische noodig heeft. Van
Aken vermag het in degelijk Nederlandsch het karakter van mensch
en streek weer te geven maar dit karakter tevens algemeen te hou-
den, zoo, dat het evenzeer den Fries als den Noord-Brabander
interesseert.
Het werk van van Aken sluit onmiddellijk aan bij gezond, Ameri-
kaansch modernisme. Is Lampo een vernuftig, nerveus chemicus,
van Aken zou kunnen doorgaan voor een landbouw-ingenieur,
die gevaren heeft.
De meest complexe, de meest verontrustende jonge romancier
is Louis Paul Boon van wien drie romans verschenen "De Voor-
stad groeit", "Abel Gholaerts" en" Vergeten Straat". Boon heeft een
kaleïdoscopisch talent. Zijn wereld heeft hij gecantonneerd in een
triestige volksstraat, aan den zoom van de grootstad, waar de lint-
bebouwing een paar braakliggende terreinen heeft vergeten. Daar
woelen zijn helden, overgegeven aan hun primitieve lusten en
onhebbelijkheden. Men denke niet aan "De Jordaan" of aan ander
realisme, naturalisme of populisme zonder meer. Boon wenscht
niet te schilderen of een rarekiekkast op te hangen. Evenmin als
Erskine Caldwell, toen hij "Tobacco Road" schreef.
Met een consekwentie, die soms aan het wanhopige grenst maar toch
niet in een systeem aardt, volgt Boon met volzinnen, die wriemelen
als het mierennest met de personages zelf, de primairste en primi-
tiefste reacties van zijn buurt tot op de bloote, schokkende zenuw.
Het is pas als men het boek uit heeft dat het begint te werken. In
veel van deze lage instinctieve wereld herkent men het mysterieus
leven van het eigen ondoorgrondelijk struikgewas. "Kijk eens in
mijn microscoop", schijnt Boon te zeggen, "want het zijn microben
uit uw eigen speeksel, die daar wentelen." Met veel talent vermag
Boon het om wat een grisaille zou kunnen zijn, compact als voor
wie duikelt in een gore sloot, met aquariumbelichting onthutsend
aangrijpend te maken.
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Na den chemicus en den landbouwingenieur, de sociale Mefisto
Boon, getormenteerd tusschen medelijden en sarcasme.
De twee genres, die resten, tooneel en essay vergen luttel woorden.
Vlaanderen heeft een paar tooneelschrijvers: Herman Teirlinck
en Gaston Martens. De anderen schrijven rollen. Sommigen hebben
iets te zeggen maar het mangelt hun aan techniek. Anderen heb-
gen de techniek gedeeltelijk onder de knie maar zijn niets anders
dan erfgenamen van de rederijkers.
In Vlaanderen wemelen duizend en één recensenten maar het
ontbreekt hun aan harmonieuze normen. Ofwel beschouwen ze
het besprokene louter technisch, ofwel zuiver ethisch, ofwel puur
nepotisch. De uitzonderingen hierop zijn over het algemeen ook
degelijke litteraire wetenschapsmenschen. Het essay in zijn zui-
veren vorm komt zelden voor, gewoonlijk gaat het gepaard met
biografische of stilistische geschiedschrijving. Zooals in elk land
worden ook de beste universitaire thesissen gepubliceerd. De meest
betrouwbare recensenten waren Marnix Gysen en Urbain van de
Voorde, die zich beiden gespecialiseerd hadden voor de poëzie.
Modellen van synthetische inleidingen tot verzameld werk van
één auteur of van een gansche periode schreven Maurits Roelants
en Maurits Gilliams. De eerste over Werumeus Buning en Richard
:Minne, de tweede over de Vlaamsche Romantiek. Aan Marnix
Gysen danken we daarnaast een persoonlijk overzicht van de Vlaam-
sche Letteren van 1830 tot 1940, waardig pendant van Vermeylen's
"Van Gezelle tot Timmermans" . De psychologische letterkundige
studie is in handen van Albert Westerlinck, para-universitair
a.h.w., terwijl voor de zuivere wetenschap Vermeylen, Baur,
De Backer en Rutten naam hebben gemaakt. Voor het oogenblik
is Toussaint van Boelaere onze eenige litteraire memorialist. Ten
slotte zijn onze zuivere essayisten: Vermeylen met zijn "Kritiek
der Vlaamsche Beweging", Max Lamberty met "De Filosofie der
Vlaamsche Beweging" en "Nood en Heerschappij der Ideeën",
Karel van de Woestyne met "Kunst en Geest in Vlaanderen" en
"De Schroeflijn", Lissens met "Het Impressionisme in de Vlaam-
sche Letterkunde", Marnix Gysen met "Het Vlaamsch Genie",
Raymond Herreman met "Vergeet niet te leven", van de Voorde
met "Gezelle's Eros", Achilies Mussche met "Cyriel Buysse" en,
superieur in de jongste tijden, Maurice Gilliams met een studie
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over den schilder de Braecke1eer en zijn zeer delicate overwegingen
"De Man voor het Venster". De bespiegeling is nooit onze felste
kant geweest maar stilaan wordt de achterstand van de "more
brains" ingeloopen. Vergeten we niet dat onze voormannen hon-
derd jaar lang hebben moeten vechten en schelden tegen land-
genooten, die het vertikten het dossier van onze taalgrieven in het
Nederlandsch te lezen. Voor het essay moet er een gecultiveerd
publiek zijn, dat dezelfde taal leest als die van den essayist.
Aldus wat de Vlamingen in hun mars hebben, home made, met
soms aanwending van een vreemd brevet, doch steeds gesponnen
en geweven met onvervalschte inlandsche wol. Sommigen zal het
misschien verbazen dat de naam ontbreekt van een boek, dat ze
lazen en goed vonden. Des te beter.
Over de jongeren werd iets meer gezegd om gebeurlijk nog niet
gewekte aandacht te capteeren. Hun verdienste, vergeleken met
die van ouderen en van waardevoller snit, öient niet afgemeten
te worden naar het aantal regels, dat hun is gewijd. Over proef-
nemingen, die door een paar alchimisten werden gedaan, is hier
niet gerept. De ontploffingen, die er mee gepaard gaan, dienen
niet verder gehoord te worden dan in het privé-laboratorium van
de jonge zoekers zelf.
Tal van boeken hebben beteekenis voor Vlaanderen, minder of
geen voor Nederland. We hebben ons uitsluitend op het standpunt
van de exportatie gesteld, met de hoop voor deze deviezen ook de
kwaliteit uit Nederland te ontvangen. Nederland kan zich trouwens
bestendig op de hoogte houden door drie Vlaamsche tijdschriften
te lezen: "Het Nieuw-Vlaamsch Tijdschrift", "De Vlaamsche
Gids" en "Dietsche Warande en Belfort".
Nederlanders, leest ons, evenzeer uit belangstelling, uit plicht als uit
vriendschap. Proeft onze poëzie, onze romans, onzemedidaties.Zijn ze
groot? Zijn ze u waardig? Laten we een laatste criterium aanleggen.
Zoolang er menschen bewust zullen leven, zullen ze worden aan-
getrokken door drie elementen, die ganseh onzen doortocht be-
palen: het Omringende, - ons kader, ons decorum, de natuur;
het Leven zelf met ganseh den waaier van gevoelens en reacties,
met al de dynamiek van hart, geest en verbeelding: honger, liefde,
geluk, pijn; verlangen; het Onbekende, voor de geloovigen God,
voor de anderen den Dood.
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Wil een schrijver een volledig mensch zijn, dan moet hij zich over
deze drie sferen bezinnen. Pas dan ook is de totaliteit van een letter-
kunde groot als ze er in weerspiegeld liggen. Welnu:
Geen Vlaamsch auteur of de natuur heeft hem geïnspireerd:
Gezelle, van de Woestyne, Streuvels. .. Het leven zelf heeft ons,
vitalisten, in ruimte en diepte steeds fel aangetrokken: op het land,
in de stad, in den tijd ... Wie van deze aarde houdt, denkt fataal
aan het afscheid er van en aan de Stille Streek van Derwaarts
Over. Gezelle keerde zich noodzakelijk als priester, - het beeld
van Ruusbroec's zonnebloem, - naar wat hij God meende te zijn.
In de "N.R.C." heeft van de Woestyne eens bekend, dat hij jaren-
lang heeft gebeden om den volgenden ochtend niet meer te moeten
ontwaken. Van de Woestyne is onze grootste geweest, want, met
talent, onze meest volledige. Hij synthetiseerde het Vlaamsche
landschap in "De Boer, die sterft", zintuig per zintuig, in "De
Rei der Maanden", seizoen na seizoen; hij zong smartelijk van de
vrouw, dien anderen aderslag zijns levens, droomde van den dood
en naderde God, ginds in de ijlte van "Het Bergmeer". Hij deed
het in uw taal, hij is dus van u, van ons allen meteen. In naam
van Oranje, doet open de poort.



S. VESTDIJK

DE ONTWIKKELING VAN EEN INDIVIDUALIST
Over E. du Perron

Met het doel versch bloed in de circulatie der Nederlandsche letter-
kunde te pompen kiest het lot soms vreemde omwegen. Ik spreek
nu niet over boeken, maar over personen, de authentieke afge-
zanten van het internationale bedrijf der letteren. Wel is een geval
bekend van een Hollander, die een succesvol, zij het allerminst
eersterangs Engelsch schrijver werd (het klinkt als een sprookje,
en zijn kasteel staat nog ergens in de provincie Utrecht); maar
het omgekeerde is in onze literaire annalen niet geboekstaafd. Bij
gebrek aan Engelschen, Amerikanen of Franschen, die hier b.v.
de romankunst komen regenereeren, zijn wij aangewezen op wat
men placht te noemen onze koloniën: boeiende overgangsvorm
tusschen eigen en vreemd, en met een behoorlijke kans op injecties
ook uit andere "blanke" culturen, waar desgewenscht nog iets van
te leeren valt. Het exotisme van Albert Helman en Cola Debrot
is niet alleen West-Indisch getint, maar vooral ook Spaansch.
Krachtens zijn afkomst, van vaders- en moederszijde beide, was
het een stuk Fransche cultuur, dat E. du Perron uit Indonesië
(term, die hij als een der eerste bezigde), meebracht, en dat door
hem met haastige beslistheid bevestigd en uitgebouwd werd, toen
hij als aankomend literator meer Fransche dan Hollandsche vrien-
den om zich vereenigde ten einde zich in de geheimen der Euro-
peesche literatuur te laten inwijden. Ergens in België ging hij wo-
nen, op de kaart precies halfweg Parijs-Harlingen. Het was, of
zijn noodlot - in de gedaante van zijn vader - voor hem buiten
Nederland het archimedisch punt had gezocht, van waaruit de
wereld der Nederlandsche letteren uit haar voegen was te lich-
ten. Zooals Maarten Maartensz zijn loopbaan met een kasteel
eindigde, zoo begon hij de zijne met het later zoo beroemde land-
goed Gistoux. Voorshands scheen alles samengespannen te hebben
om van hem een outsider te maken, een precieus lettré, die zijn
werken in 30 exemplaren voor vrienden liet drukken, die door zijn
Parijsche kameraden somwijlen met uitgaven "sous Ie manteau"
gecompromitteerd werd, en die derhalve in Amsterdam en Den
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Haag kon worden afgedaan als een dilettant. Het was duidelijk:
Du Perron had de keus om het zwarte schaap der Nederlandsche
letteren te worden, of de belhamel. In zekere zin koos hij allebei.
Intusschen kwam zijn persoonlijke aanleg het effect van deze
Indisch- Fransch- Belgische leerjaren-in-betrekkelijke-afzondering op
beslissende wijze tegemoet. Du Perron had niets eenzelvigs; hij
had, hoe streng ook selecteerend, een overmatige behoefte aan,
vooral literaire omgang met vrienden, en hij was een brilliant
gastheer. Maar zijn tegendraadsheid, -compensatie wellicht van een
eigenaardig soort meegaandheid, als jongensachtige rest soms bij
hem op te merken, en zoo noodig in verband te brengen met wat
een grapholoog eens als zijn "masochisme" betitelde: al te plompe
term uit het psychopathologisch woordenboekje, maar die door
Menno ter Braak niet geheel afgewezen werd, - zijn koppigheid,
zijn, hoezeer door urbane redelijkheid getemperde dogmatische zelf-
verzekerdheid, en met name ook zijn zoozeer in het oog springende
en zich lang niet uitsluitend "geestelijk" uitlevende agressiviteit,
zouden van hem een frondeur hebben gemaakt, ook als hij zich
door afkomst en verdere omstandigheden niet min of meer geïso-
leerd had gevoeld. Deze belijder der vriendschap werd voor het
oog van de wereld in de eerste plaats Vijand van al wat niet
Vriend was. Leest men zijn groote autobiografische roman Het
Land van Herkomst, dan dringt zich het vermoeden op, dat de
strijd als levensbehoefte en levensbeginsel in zijn geval samen-
hangen kon met bepaalde jeugdvernederingen, aldaar gememo-
reerd; waarbij men echter dient te bedenken, dat dergelijke inci-
denten in bijna iedere biografie voorkomen, ook van mannen zoo
zacht als lammeren.
Reeds in Indië, in zijn schooljaren, ging hij overtuigd tegen de
draad in. De vurig bewonderde Van Schendel was voor hem toch
wel in hoofdzaak een tegenfiguur tegen '80, - hij had een Tachtigs
georiënteerd leeraar in het Nederlandschl Zonder dat zouden de
"Zwerver"-verhalen hem wellicht als al te "zoetelijk" afgestooten
hebben en Van Schendel's stijl als (toch nog) te aesthetiseerend.
Voor Couperus, ook later sterk door hem gepropageerd, geldt
mutatis mutandis hetzelfde: het is niet aan te nemen, dat zonder
zekere affectieve banden met dit werk zijn uiterst kieskeurige smaak
op den duur bestand zou zijn gebleven tegen bombastische stijl-
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elementen, die van deze schrijver een zooveel minder "Euro-
peesch" phaenomeen maken dan de voornamere, zij het "Hol-
landscher" Van Schendel. Voor effectbejag, bombast, stilistisch "ge-
zwijmel" , was hij zeer gevoelig. Maar auteurs als Couperus behoor-
den nu eenmaal tot zijn intiem pantheon; en daarom ging hij voor
hen door dik en dun, tenminste zoolang hij nog op tegenstand
stuitte. Zijn voorliefde voor Stendhal (met wie hij bij tijden een
soort identificatie ervoer, nog in de hand gewerkt door een uiter-
lijke gelijkenis, die ook met Valery Larbaud bestaan schijnt te
hebben), Rimbaud, Gide, Malraux, Poe, Multatuli, Kloos, Van
Ostaijen, Elsschot, Slauerhoff, droeg ditzelfde militante karakter,
werd gevoed door diezelfde ridderlijke trouw aan wat eenmaal als
prominent aanvaard was. Dat hij zich later eens onvriendelijk
uitliet over Rimbaud als mensch, beteekende al een streepje aan
de balk; en toen Slauerhoff zich tegenover hem onmogelijk had
gemaakt, zweeg hij verder alleen maar over hem. Evenals zijn
helden waren ook zijn bêtes noires in twee categorieën in te deelen,
al naar gelang innerlijke of meer uiterlijke motieven de overhand
hadden. Dat hij Rilke vrijwel verfoeide, Proust belachelijk maakte,
Dirk Coster tot bloedens toe vervolgde, Biimendijk affronteerde,
onheuschheden zei van het contàfeitsel van een onzer eerste dich-
teressen, dit alles begreep men, gegeven zijn literaire smaak. Maar het
was ook wel eens zoo, dat persoonlijke antipathieën zijn zuiverheid
van oordeel vertroebelden; en wie gewaar werd, dat hij de latere
poëzie van Nijhoff verwierp en die van A. Roland Holst onver-
minderd bleef bewonderen, kon moeilijk aan de indruk ontkomen,
dat dit zonder de factor vriendschap-vijandschap ongeveer anders-
om had moeten zijn. In deze dingen van een ontwapenende eerlijk-
heid, heeft hij trouwens in de Cahiers van een Lezer ronduit toege-
geven eerst na de persoonlijke kennismaking met Holst nader totdiens
poëzie te zijn gebracht. Intusschen droeg toch weer de mannelijke in-
slag in Holst's lyriek bij tot het nimmer afwezige element echtheid in
zijn oordeel. In het algemeen kan men zeggen, dat hij een onbe-
invloedbare afkeer had van tweederangs werk, vooral wanneer het
"traag" was of quasi-diepzinnig, maar onder het eersterangsche
wel eens een keus deed op andere dan zakelijke gronden. Op het
stuk van de differentieële waardebepaling van een eenmaal door hem
aanvaard auteur leek zijn inzicht mij altijd feilloos; met Du Perron
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als gids door de wereldliteratuur te zwerven, en van hem te ver-
nemen wat men b.v. van Stevenson b~slist of desnoods ofheelemaal
niet lezen moest, was een genoegen op zichzelf. Door het ontbreken
van alle pedanterie was hij een mentor als geen tweede.
In zijn literaire productie kan men drie phasen onderscheiden.
In de Belgische "frondeurs"-periode was hij de onafhankelijkste
criticus, die Nederland ooit bezeten heeft, - "onafhankelijk" ook
in die zin, dat vrijwel niemand deze, buiten de boekhandel ge-
houden cntleken en beschouwingen las. In de Cahiers van een Lezer,
later onder andere titels herbundeld, schreef hij een losse, levendige,
volstrekt onofficieële stijl; hij schoot zijn pijlen af, en gmg zich
te buiten aan spotternijen, waarop niemand antwoordde, al erger-
den enkelen zich. Zijn eerste roman Een Voorbereiding (nog vrij zwak,
op het slot na) stamt uit die tijd, zijn novellen, en het grootste
deel van zijn anti-lyrische, schijnbaar opzettelijk tegen de Hol-
landsche poëziebeoefening gerichte gedichten. Het einde van deze
periode kwam in zicht,- toen hij gaandeweg in het literaire leven
werd ingeschakeld. Uit Nutteloos Verzet wèrd zijn novellistisch
meesterstuk Het Drama van Huize aan Zee opgemerkt, van zijn poëzie
het rauwe en aangrijpende Gebed bij de harde Dood geprezen; zijn
in dialoogvorm geschreven verdediging van Slauerhoff bracht hem
nieuwe vrienden (o.a. Marsman, die zich volledig tot hem be-
keerde); zijn vriendschap met Ter Braak dateert, meen ik, van het
werkzame aandeel, dat hij nam in de strijd tegen het epigonisme
in de poëzie; Forum werd opgericht. Met in zijn vaandel oorspronke-
lijkheid, persoonlijkheid, nuchterheid en "Europeesch peil" ge-
schreven, vertegenwoordigde dit tijdschrift zonder uitzondering
typisch Perroneske waarden. Opeens stond de outsider in het
middelpunt, dat hij sindsdien niet meer verlaten heeft. Ter Braak
zei mij eens, dat mieder ander land Du Perron de algemeen erkende
literaire leider geworden zou zijn: een boutade, maar met een kern
van waarheid. Natuurlijk was hij het tóch, ook al had niemand
hem erkend.
In de tweede, "Parijsehe" periode, ingeleid door zijn huwelijk met
Elisabeth de Roos en het verlies van zijn fortuin, zooals men
dat in Het Land van Herkomst beschreven vindt, verandert het
held totaal. Dat Du Perron een wijze opvoedmg had genoten,
zal geen ingewijde durven volhouden. Pestalozzi zou het hoofd
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van hem hebben afgewend. Des te meer bewondering verdiende dit
omkoesterde "rijkeluiszoontje," die, schoten de literaire argumenten
te kort, zoo prettig met zijn "kasteel" te hoonen was, om demate van
karaktervastheid alsjuist door zulk een maatschappelijke catastrofe
aan het licht kan worden gebracht. Dat hij vele malen zoo hard
werkte als in de eerste periode, zegt misschien nog niet alles; hiertoe
washij tenslotte genoodzaakt. Maar bovendien gaf hij zich in groote
stijl reken schap van de gewijzigde situatie, die het zeer bepaaldelijk
op de individualist in hem voorzien scheen te hebben. Behalve enkele
aesthetisch verzorgde essays, waarmee de "dilettant" zijn vakman-
schap scheen te willen bewijzen, - men herinnert zich uit De
Smalle Mens het meesterlijk opstel over de HamIetfiguur, - schreef
hij bij wijze van tegenwicht lange, ongedwongen dialogen met
politieke inslag, en de aanteekeningen Blocnote Klein Formaat,
dat hem wederom op een vlaag algemeene verachting kwam te
staan: laatste blijken van een aftrekkend onweder, een pieterig
Telegraaf-bliksempje op Schandaal in Holland daargelaten. Ook in
Het Land van Herkomst, zijn magistrale "anti-roman", in de zin van be-
wust tegen het conventionele roman-schema in geschreven werkstuk,
waarin Indische en Belgischeherinneringen afwisselenmet actueele
gesprekken, vraagt de politiek om aandacht, gemeten aan het veront-
rustend thema der bedreigde cultuur. Het waren de jaren van het
opkomend nationaal-socialisme, ook in Holland; en al koos Du
Perron, met Ter Braak en anderen, hiertegen fel partij, dit be-
teekende nog niet, dat hij nu automatisch in het andere extremis-
tische kamp terechtkwam, ongeacht zijn zwak voor terroristen,
welke figuren trouwens ook wel onder fascisten en nazi's aan te
treffen waren. Bij alle ontwaakte belangstelling voor sociaal-poli-
tieke problemen, waartoe het besef bijdroeg zelf tot de "onterfden"
te zijn gaan behooren, bleef hij onveranderlijk individualist, als
"smalle menseh" platgedrukt tusschen de monsterblokken van links
en rechts, maar tot het bittere einde vrij om te weigeren partij
te kiezen, wanneer hem dit op een verlies aan geestelijke onaf-
hankelijkheid zou komen te staan. Dat deze weigering gemotiveerd
werd door de resultaten van studie en nadenken, maakte dit indi-
vidualisme tot iets geheel anders dan de afzijdigheid van de
"kasteelbewoner" . En hoewel bij dit alles de rol van afkomst,
milieu en opvoeding niet onderschat moet worden, - naast de



DE ONTWIKKELING VAN EEN INDIVIDUALIST 407

" Indische jongen" bleef hij steeds de grand-seigneur!-Du Perron
als collectivist kan ik mij toch alleen voorstellen in landen waar
op het individualisme sinds eeuwen de doodstraf zou hebben ge-
staan (en dan nog ... Waarschijnlijk zou hij daar nooit geboren zijn,
in deze biologische vorm).
Tenslotte de (tweede) Indische periode, met een kort Hollandsch
naspel, dat hem het leven kostte: op de dag van de capitulatie
stierf hij aan angina pectoris. De voortreffelijk gedocumenteerde
Multatuliboeken, in het tweede waarvan men hem als polemist op
zijn best vindt, het strakke en beheerschte Schandaal in Holland,
eerste van een beraamde serie historische romans, het onvoltooide
verhalende gedicht De grijze Dashond, een groot aantal journalistieke
bijdragen, zijn de vrucht van dit verblijf in zijn geboorteland,
waarvan het weerzien hem teleurstelde, zonder dat hij spijt ge-
voelde gegaan te zijn. Over de geheele linie verschuift het tableau
nog verder in de richting van grootere degelijkheid, ruimheid van
blik en sociaal verantwoordelijkheidsgevoel, dit laatste vooral ook
tegenover de Indonesiërs, voor wie zijn optreden zeer veel be-
teekend schijnt te hebben, meer dan hijzelf vemoeden kon.
De beruchte journalist Zentgraaff bestreed hij als een held, die
een vies werkje moet opknappen, met woedend élan, maar zonder
het ware plezier van vroeger. In de roman over Onno Zwier van
Haren werd voor het eerst weloverwogen aansluiting bij de traditie
gezocht, - maar dan een traditie, die, ver in het verleden gelegen,
toch weer iets ongewoons had. Trouwens, in zijn poëzie had men
reeds veel eerder klanken kunnen beluisteren, die allerminst strook-
ten met zijn renommée van "nieuwlichter". De affiniteit tot Hooft,
in zijn sonnetten, is evident. In deze derde periode heeft hij ook
Holland meer leeren waardeeren, zij het hoofdzakelijk als "baker-
mat der vrijheid."
Als individualist, ik zei het reeds, was Du Perron het tegendeel
van de man, die zich in zichzelf opsluit. Tot het "sociale type"
behoorde hij niet; daarvoor bleef zijn belangstelling voor de tech-
nische finessesder groote, wereldberoerende problemen te vluchtig
of te gedwongen; maar zijn weerbaar temperament, zijn recht-
vaardigheidsgevoel, zijn meeleven met anderen, daarbij zijn his-
torische interessen, dreven hem toch telkens weer de weg op
naar waar de sociale collectiviteiten een beroep op hem moes-
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ten doen. Dan verweerde hij zich, zooals een goed indivi-
dualist betaamt; maar juist in dit verweer was documentair
vaak waardevoller stof neergelegd dan in de geschriften van een
partijman, die zijn individualisme bij voorbaat en tot nader order
de nek heeft omgedraaid. Doordat hier een bij uitstek zelfstandige
persoonlijkheid zich verantwoordelijk achtte voor alles wat er
cultureel en zelfs politiek om hem heen geschiedde, - om het
even of persoonlijke bedreigdheid daarbij een rol speelde, - is hij
van eminente beteekenis voor onze literatuur geworden: van hem
heeft men kunnen leeren hoe men zich, individualist blijvend,
voor de werkelijkheid kan openstellen. Zijn invloed is dan ook
onberekenbaar groot geweest. Ik zwijg nu over zijn stijl, waarin
originaliteit, zakelijkheid en de aesthetische eischen van het goede
proza gelijkelijk tot hun recht komen, deze onvergetelijke, sobere
en toch rijke stijl met de sierlijke inversies, waarvan de suggestieve
macht tot in Marsman's proza aantoonbaar is. Maar wat hij leerde
was voornamelijk een levenshouding: wat minder huichelarij en
mooischrijverij, wat meer eerlijkheid, ongezoutenheid, nuchterheid,
- goed-Hollandsche deugden vanouds, maar die hier eenigszins
in het vergeetboek waren geraakt en waarvoor men bij deze
"Indische jongen" opnieuw ter school is moeten gaan.
Zoekt men naar historische aanknoopingspunten, dan biedt zich
allereerst de naam van Multatuli aan, aan wie hij ongetwijfeld een
en ander te danken had. Van een diepgaande infiuenceering is
echter geen sprake, getuige reeds de opvallende stijlverschillen.
Slechts eenmaal in zijn oeuvre heb ik hem op een "Multatuliaan-
sche" wending betrapt, en dat was in de brochure MullatuZi en de
Luizen, mét Uren met Dirk Coster tot zijn minst geslaagde werk be-
hoorend, haastig en met tegenzin samengesteld. De persoonlijk-
heden liepen ook wel ver uiteen. De Perron had niets van een prac-
tisch idealist, en ook niets van een "autodidact", al heeft hij het
meeste zelf moeten leeren. Er stak een erudiet, een doorgewin-
terde bibliophiel, er stak zelfs een geleerde in hem, met zijn
onbarmhartig geheugen en geoefend schiftingsvermogen, met
name een goed historicus, die zich in het bijzonder tot het heroïsche
en soldateske aangetrokken voelde. Dit alles mist men bij Multatuli,
die daarvoor weer veel romantischer was, - of léék, want het
historisch klimaat, waarin beiden leefden, heeft dit verschil
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geaccentueerd, en, al is veel hiervan niet tot ontplooiing kunnen •
komen, de romantiek bij Du Perron moet men stellig niet onder-
schatten. In ruimere zin was zijn persoonlijkheid, en ook zijn leven
wel, romantisch genoeg. Het aan banden leggen van zijn roman-
ciersfantasie had bijzondere oorzaken, en mag geenszins als een
definitief gegeven worden beschouwd.
Zoo heeft de oorlog ons, bij al het andere, een zeldzaam aantrek-
kelijke schrijversfiguur gekost, die vrienden maakte van alle
vijanden, die langer dan een uur met hem praatten. Zijn scherp
en concreet intellect, zijn satyrische ader, zijn humor en ironie,
zijn uiterst snel en paraat reageeren, zijn verrassende menschen-
kennis, maakten van hem niet alleen onze grootste polemist sinds
Van Deyssel en onze beste dialogenschrijver sinds Couperus, maar
ook een causeur, die als eenige hier in Holland bepaalde Fransche
tradities in eere kon houden. Men had de gesprekken tusschen
A. Roland Holst en hem phonografisch moeten kunnen vastleggen:

/
Engelsch dandysme geconfronteerd met de Parijsche salon. Of zijn
disputen met Malraux, die zelfs hem op den duur wat vermoeiden,
naar hij mij eens opbiechtte. Van deze laatste is intusschen in de
gesprekken in Het Land van Herkomst heel wat neergelegd. En dan
was er in Du Perron altijd nog een "surplus", iets dat niet in zijn
boeken is overgegaan, zelfs niet bij hem, bij wie werk en persoon-
lijkheid zoo treffend samenvielen. Het was een zachtheid en be-
schroomdheid bij alle jongensachtige bravour, een wil tot begrijpen,
die deze prater tot een zoo goed luisteraar maakte, een charme,
een bonhomie, - dezelfde bonhomie, die hij aan Stendhal toe-
schreef, - kortom: een zeker "fluïdum", dat hijzelf, desgevraagd,
misschien met "menschelijke waardigheid" zou hebben omschre-
ven, maar dat zich in laatste instantie aan iedere omschrijving
onttrok en dat enkel te ervaren was. Er leven nog vrienden van
hem om te getuigen, dat zij het hébben ervaren.



IN KORT BESTEK

PASOENDAN EN FEODALISME

Eind April werd de wereld opgeschrikt door sensationele berichten
over een Soendanese separatistische opstand. Inmiddels zijn de
feiten tot normale proporties teruggebracht. Het blijkt, dat de
beweging vrijwel beperkt is tot door de Nederlanders bezet gebied.
De "onafhankelijkheidsproclamatie" in Bandoeng blijkt als demon-
stratie een grote mislukking te zijn geworden. De "Nieuwsgier", het
meest gematigde van de twee Nederlandse dagbladen in Batavia,
schrijft dat een half uur na het aangekondigde aanvangsuur zich
slechts 1500 personen ter plaatse bevonden, "waaronder vele
Nederlandse militairen"! De bloedige strijd tussen T.R.I. en
Soendanezen is teruggebracht tot enkele zuiveringsacties van re-
publikeinse zijde tegen ongeregelde troepen. Merkwaardig overi-
gens dat kringen, die totdusver de Republiek verweten dat zij haar
ongeregelde troepen niet onder appèl bracht, nu de T.R.I. na
Linggadjati hiermee ernst wil maken, haar de stok van de bericht-
geving over een "Soendanese opstand" tussen de benen werpen.
Toch is de Pasoendan-sensatie niet alleen een "lachsucces", zoals
de "Nieuwsgier" schrijft. Het is een heel ernstige zaak. De onder-
voorzitter van de beweging verklaarde, aldus wederom ditzelfde
blad, dat Nederlandse militairen niet 100 %, maar IOOO % steun
hebben toegezegd. Inderdaad blijkt uit de houding van plaatselijke
autoriteiten in Bandoeng en Buitenzorg weinig van de terug-
houding, die uit de woorden van Generaal Spoor en uit officiële
verklaringen van uit Batavia sprak. 1)
Het zou niet minder dan een ramp zijn, wanneer Nederland zich
door de Pasoendan-beweging op sleeptouw liet nemen. Het is een
beweging onder feodale leiding, die bij intellectuelen en semi-in-
tellectuelen blijkbaar geen aanhang van betekenis heeft. De leiders
van de vooroorlogse Pasoendan-beweging houden zich kennelijk
afzijdig. Dit stempelt de beweging tot een doodgeboren kind.
Figuren als de oud-regent van Garoet kunnen nog door hun tra-
ditioneel prestige een deel van het gewone volk meekrijgen; maar

1) De latere gebeurtenissen in Uuitenzorg hebben dit beeld bevestigd.
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sociale invloed kan een beweging op Java nog slechts krijgen met
steun van de nieuwe westers-geschoolde middenstand.
Vóór de oorlog dreef de Nederlands Indische Regering volkomen
op de feodale hoofden. In de Malino-gebieden zijn er tekenen, dat
onze regering meent, de traditionele politiek ook nu nog te kunnen
voortzetten. Het spel met Balinese vorstentelgen en de Sultan van
Pontianak riekt nog te zeer naar de oude methode. Hiermee wedt
Nederland op het verkeerde paard. Nederland zal spoedig genoeg
bemerken, dat deze traditionele politiek geen toekomst meer heeft.
De feodale klasse kan de opkomende macht van de nieuwe midden-
stand niet tegenhouden.
Nederlandse militairen en politici vergissen zich als zij menen, dat
de Soendase afscheidingsbeweging ons in de kaart speelt. Door met
Soeriakartalegawa te coquetteren, vervreemden wij de nieuwe
middenstand, die een groot aandeel bezit in de leiding van de
Republiek, nog meer van ons. En van deze middenstand moeten
wij het hebben.
Daarom is de Pasoendan-kwestie voor ons een valstrik. Trappen
wij er in, dan verliezen wij, wat wij met Linggadjati wonnen.

NOODZAKELIJKE LUXE

Cultuur is luxe, in zoverre als zij pas mogelijk werd bij een pro-
ductie-wijze, die zoveel maatschappelijke meerwaarde schiep als
nodig was om tijd tot haar beoefening vrij te maken. Maar toen zij
er eenmaal was, werd zij een noodzakelijkheid, in zoverre als haar
behoud en bevordering noodzakelijk werd voor het op peil houden
en de vooruitgang van de maatschappij-als-geheel.
Is hiermede reeds gegeven, dat tegenwoordig de cultuur in het
algemeen eerder als een noodzakelijke luxe moet worden gezien,
voor de omstandigheden waarin ons land op dit ogenblik verkeert,
is cultuur een noodzaak-zonder-meer. Materiële export van belang
hebben wij het buitenland niet aan te bieden, een markt van be-
tekenis voor import uit het buitenland vormen wij in onze verar-
ming evenmin. Blijft over de mogelijkheid van culturele export;
deze is de kurk waar wij op drijven.
Tot het opvoeren van die export biedt een faculteit voor politieke
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en sociale wetenschappen een wezenlijke bijdrage. Daar immers
zullen zij geschoold worden die straks ons land in tal van functies
in het buitenland zullen moeten vertegenwoordigen. Alleen reeds
van die kant gezien is de tegenstand van minister Gielen tegen
haar oprichting ons onbegrijpelijk. Zou hij er in volharden, dan,
wezen wij, zal de geschiedenis te haren tijd oordelen, dat men deze
houding, moeilijk anders dan als onverantwoord kan kwalificeren,
even onverantwoord als de wetenschappelijke opzet der faculteit
verantwoord is, en dat naar beide zijden te meer, omdat deze
faculteit niets anders beoogt dan een achterstand inhalen van een
halve eeuw.

BONAE LITTERAE

FREDERICK L. SCHUMAN, Soviet Polities at home and abroad, 1946.

Wij kennen geen ander werk, dat door zijn hoog gehalte en on-
afhankelijkheid van geest zozeer instaat is tot het doel bij te dragen
dat de Schrijver - Prof. Schuman van Williams College - zich
heeft gesteld: de overeenstemming tussen de grote mogendheden
en daarmee de zaak van de vrede te bevorderen, door onder de
Engels-sprekende wereld een beter begrip van de Sovjet-Unie in
haar politieke ontwikkeling, de binnen- en de buitenlandse, te ver-
breiden. Het Voorbericht is gedateerd October 1945, en tot zover
d.w.z. tot het in verwarring en onmin uiteengaan van de Raad van
Ministers van Buitenlandse Zaken, die in September te Londen was
bijeengekomen, gaat ook het verhalend gedeelte van prof. Schu-
man's studie. Het was de conferentie - vlak na de openbaring van
de atoombom - waarop Rusland zich voor 't eerst tegenover een
gesloten front van mede-overwinnaars zag geplaatst: de Angel-
saksische mogendheden, gesteund door Frankrijk en China. Wan-
neer de auteur in zijn Voorbericht aan de hedendaagse wereld de
tienjaren tusschen 1945en 1955geeft, om, op straffe van zelfmoord,
zowel het probleem Rusland als het probleem van de atoombom
de baas te worden, kan men niet verzekeren dat deze tijdlimiet, in
het licht van de ontwikkeling na Oct. '45, te kort genomen is.
Prof. Schuman kon voor dit werk op belangrijke eigen studies over
internationale politiek steunen, waarvan wij in de eerste plaats zijn
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dissertatie van 1928: American Policy towards Russia since 1917 noe-
men, verder Europe on the Eve en Night over Europe, dat resp. de diplo-
matieke geschiedenis van 1933-1939 en die van 1939-1940 be-
handelt. Reizen in het Rusland van vóór deze oorlog gaven hem
het zo gewenste contact met mensen en dingen. Zijn houding
tegenover de Sowjet-Unie is open en welwillend, meer geneigd tot
waarderende sympathie dan tot kritiek, zeker niet omdat het hem aan
critische zin ontbreekt maar omdat deze hem tot zelfkritiek instaat
stelt. Al acht hij een synthese van Westerse en van Sowjetidealen
mogelijk, zijn omschrijving van eigen standpunt in het Voorbericht
toont intussen duidelijk genoeg waar voor hem het zwaartepunt
ligt: "the good society is one in which a maximum measure of
personal liberty and representative democracy is combined with a
maximum diffusion ofprivate enterprise and ownershi p ofproperty" .
Het uitstekend geschreven werk is in drie delen opgebouwd:
IFaith and Works: A Book of Origins; Il Swords and Plowshares: A Book
of Peace and War; III Promised Land: A Book of Prospects. - In het
eerste deel wordt, met als uitgangspunt de terugkeer van Lenin in
Petrograd in April 1917, zowel de uitwerking van het marxistisch
"evangelie" in Rusland als de October-revolutie beschreven, tegen
de achtergrond van de in grote trekken geschetste Russische ge-
schiedenis. - Het veruit omvangrijkste tweede deel bestrijkt de
periode na de October-revolutie van 1917 tot het Europese einde
van de tweede wereldoorlog in Mei 1945. De Russische binnen-
landse politiek wordt steeds in samenhang met de buitenlandse be-
handeld, en van deze laatste wordt aangetoond hoe achtereenvol-
gens veiligheid gezocht is door overwicht, zij 't dan met het niet
militaire middel der Kommunistische Internationale, daarna door
machtsoverwicht, toen de mislukking van de wereldrevolutie evident
was, ten slotte door een coalitie, toen het Duitse fascisme de grote
bedreiging werd. De beschrijving hoe deze coalitie-politiek in
München schipbreuk leed, vervolgens na de Duitse bezetting v~m
Praag in Maart 1939 met Engeland en Frankrijk, onder wederzijds
wantrouwen, werd hervat, om dan opnieuw te mislukken en in het
Duits-Russische non-agressie-pakt van Aug. '39 een sensationeel
einde te vinden - dit behoort tot de boeiendste gedeelten van het
boek en profiteert kennelijk van eigen voorstudies. - In het derde
deel worden de tegenstellingen in het bondgenootschap der Grote



BONEA LITTERAE

Drie duidelijker zichtbaar, die schrijver reeds vóór Teheran van
"disunited nations" deden spreken; zij bemoeilijken.o.a. de vesti-
ging van een ook door de Angelsaksische mogendheden als wettig
erkende Poolse regering, die er immers tijdens de Conferentie van
San Francisco nog niet was. Bij de bespreking van de U.N.O.
verwijt Schrijver zowel deze mogendheden als de Sowjet-Unie
dat zij niet voor een, de nationale souvereiniteiten teniet doende,
wereld-federatie zijn opgekomen, als onmisbare grondslag voor een
blijvende vrede. Hij komt hiermee dichtbij Reves' Anatom)' rif Peace,
terwijl zijn analyse van de nieuwe Sowjet-elite hem in de buurt
van Burnham's Managerial Revolution brengt, echter zonder anti-
Russische poÏIüe. - De bibliografie aan het slot bevat haast alleen
Amerikaans-Engelse, of hierin vertaalde boeken en artikelen, waar-
naar ter ondersteuning van de tekst wordt verwezen; zij is toch nog
vrij uitvoerig en, ook door het toegevoegde commentaar, zeer nuttig.

J. S.

JANROMEIN,De biografie, een inleiding. Amsterdam, Ploegsma, 1946.

Dit boek heeft een veel ruimere strekking en betekenis dan de
academisch -paedagogische, die de lezer zou kunnen vermoeden, wan-
neer hij leest dat het boek ontstaan is uit een college voor candida-
ten in de geschiedenis.
De auteur, zelf biograaf, heeft zich rekenschap gegeven van de
eisen, die het genre der biografie stelt, van de te volgen methode,
van de toe te passen techniek. Hij is begonnen zich te oriënteren
op het uitgestrekte gebied van de biografie, die van de oudheid
dateert. Wellicht heeft hij wel in de eerste plaats willen opwekken
tot veelvuldiger en bezonnener beoefening van een vorm van ge-
schiedschrijving, waarin ons land een tekort vertoont, een tekort
waarvan Romein de oorzaak voornamelijk ziet in onze binnenhuis-
beschaving, die wij zowel herkennen in de "deftigheid" van de
"betere standen" als in de gezelligheidscultus van de gewone man
en vrouw. Als deze oorzaken nog steeds van kracht zijn, zal een
boek als dit ze ook niet wegnemen ten aanzien van de biografie.
Toch kan een boek dat een aansporing bevat tot het schrijven van
biografieën, medewerken aan de zelfcorrectie en zelfoverwinning,
zonder welke de beschaving zelf geen voortgang kan hebben. De
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invloed van het moderne leven kan ook langs deze weg onze tra-
ditionele eigenschappen wijzigen, al hebben wij voorlopig nog de
"gezellige" bonte Dinsdagavondtreinen.
Wat is de betekenis van de biografie? Zij geeft niet alleen een beter
begrip van het menselijke in het verleden, maar ook voor de vorming
der jeugd helden te bewonderen, voorbeelden na te volgen.
Het boek bevat een overzicht van de Europese biografie, en een
van de Nederlandse, dat net zo uitvoerig is behandeld, niet omdat
de Nederlandse biografie zo indrukwekkend is, maar opdat zij
althans gekend worde, ook of juist in haar tekort. Van de Neder-
landse biografieën releveert Romein die van Jacob van Lennep
Leven van C. en D. J. van Lennep als de beste biografie, die in Neder-
land ooit geschreven is.
Een apart hoofdstuk is gewijd aan de moderne biografie, die
volgens Romein drie kenmerken vertoont: Ie de onbevangenheid
van de biograaf; 2e zijn psychologisch doordringingsvermogen;
3c de gecompliceerdheid van het psychische beeld. Bijzondere be-
langstelling verdient de knappe, dialectische behandeling van de
strijd der vak-historici contra de moderne biografen; een soort-
gelijke discussie is al eens eerder gevoerd in ons land.
De methode der biografie omvat kwesties als: de voorwaarden, het
geschikte object, de juiste houding tot het object; hier wordt een
poging gedaan om op de wijze der negatie - de biografie is geen
ethiek, geen geschiedenis, geen biologie of genealogie, geen psy-
chologie - het moeilijkst grijpbare, de kern der biografie te vatten.
De techniek behandelt die zaken, welker kennis voor de biograaf
onontbeerlijk, voor de lezer zeer gewenst is: omvang, verhoudingen,
selectie, periodisering, maar ook het verzamelen en ordenen der
gegevens. Technick en methode zullen niet steeds zo methodisch
gescheiden zijn, als hier wordt aanbevolen.
Lezing van dit zo gedocumenteerde, methodisch, maar tevens ge-
nuanceerd doordachte boek, een novum in ons land, doet hopen
op verhoging in tal en peil der vaderlandse biografische productie,
maar tevens verlangen naar een boek, waarin de Nederlandse
romankunst en haar tekorten op dergelijke wijze zou kunnen wor-
den behandeld. O. N.
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MENNOTERBRAAK.In gesprek met de onzen. Rotterdam. Nijgh en van
Ditmar, 1946.

Een aantal kronieken die ter Braak van 1934 tot 1939heeft geschre-
ven, zijn gebundeld en als een vervolg op zijn In gesprek met de
vorigen verschenen onder een titel die aanduidt dat hier alleen met
contemporainen van gedachte wordt gewisseld, al waren onder
"de vorigen" ook wel tijdgenoten gerekend o.a. de auteur zelf.
Deze bundel toont nog eens duidelijk, welke een kritisch-zuiverende
geest uit ons midden is verdwenen. Zijn onvervaardheid, directheid,
scherpte en scherpzinnigheid, die slachtoffers en tegenstanders
dikwijls het verwijt van negativisme en cynisme deden uiten, zijn
ook present in deze verzameling, die hij zelf nog ten dele had voor-
bereid. Thans, in deze tijd van weer zoveel valse geluiden, blijkt
klaar, welk een verantwoordelijkheidsgevoel achter zijn aanval
en verweer schuilt, hoezeer zijn individualisme in dienst stond van
een ernst en een overtuiging, die gericht waren op de essentiele
vraagstukken van mens en samenleving. Uiteenlopende geesten
dwingt hij zich te ontmoeten; de geestelijke lenigheid, die voor deze
serieuze ontmoetingen vereist wordt, toont slechts zijn bereidheid
al de problematiek van zijn tijd te aanvaarden; zij zakt nergens
tot de journalistieke vaardigheid van de karakterloze, jonglerende
chroniqueur. De dichters, de schrijvers, de denkers, de politieken
en de gelovigen, hij staat tegenover ze als man tegen man. Vriend
of vijand, hij doet er geen te kort in ernst van behandeling. Om deze
integriteit blijft ter Braak ons lief, houden zijn vertogen menselijke
waarde en actualiteit. Marsman, Greshoff, A. Roland Holst,
Slauerhoff, Walschap, du Perron, Denis de Rougemont, de Kadt,
H. Bruning, zijn de voornaamste schrijvers, die hij in zijn gesprek
betrekt. O. N.



AAN DIT NUMMER WERKTEN O.A. MEE:
VICTORE. VANVRIESLAND,geb. 1892

Voorzitter van de P.E.N.-club, voorheen redacteur letteren en kunst
N.R.C., later hoofdredacteur Groene Amsterdammer, dichter (o.a.
Voorwaardelijk Uitzicht, Vooronderzoek), romanschrijver en essayist.

GERARDVANECKEREN,geb. 1876
Ps. van Maurits Esser, Werkte in Boekhandel en uitgeverij. Voornamelijk
romanschrijver en essayist. Schreef o.a. De oogen in den spiegel (1934),
De paarden van Holst (1946), Critische beschouwingen in Den Gulden
Winckel.

Ontvangen boeken

HENRIA.ETT,De beteekenis van Multatuli voor onzen tijd. G.W.Breughel,
Amsterdam.

BALTHAZARHUYDECOPER,Een Hollandsche geleerde uit de achttiende
eeuw. G. W. Breughel, Amsterdam.

MULTATULI,Brieven aan J. Waltman Jr, met een inleiding en aanteeke-
ningen door Henri A. Ett. G. W. Breughel, Amsterdam.

W. KRAMER,Inleiding tot de stilistische interpretatie van literaire kunst.
2e druk. J. B. Wolters Uitg. Mij, Groningen-Batavia.

D. Th. ENKLAAR,Problemen der institutioneele geschiedenis van Neder-
land. Van Gorcum en Comp., Assen.

KAJMUNK, In Gods Waagschaal. Nederlands van Johan Winkler, D. A.
Daamen's Uitgevers Mij, 's Gravenhage.

Tu. BRUGMAN,Bodem. Marcus van Boven; Gods knaap. De Bezige Bij,
Amsterdam.

C. G. N. DEVOOYS,Verzamelde letterkundige opstellen. Nieuwe Bundel,
De Sikkel-Kosmos, Antwerpen, Amsterdam.

Jaarboek der Nederlandsche Kunst I. Onder red. van Anthony Bosman.
A. W. Sijthoff's Uitgevers Mij, Leiden.

A. M. HAMMACHER,Eduard Karsen en zijn vader Kaspar. D. A. Daamen's
Uitgevers Mij, 's Gravenhage.

Prof. Dr G. VANDERLEEUW.Nationale Cultuurtaak. D. A. Daamen's
Uitgevers Mij, 's Gravenhage.

GERRITACHTERBERG,En Jezus schreef in het zand. D. A. Daamen's
Uitgevers Mij, 's Gravenhage.

Dr H. SMITSKAMP,Calvinistisch Nationaal Besef in Nederland vóór
het midden der 17de eeuw. D.A. Daamen's UitgeversMij, 's Gravenhage.

B. ROESTCROLLIUS,Droomschip. W. L. & J. Brusse N.V., Rotterdam.

Open oog. avantgardecahier I. W. L. & J. Brusse N.V., Rotterdam.
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ED. VAN CLEEFF

SOCIAAL-ECONOMISCHE
ORDENING

Een ideologisch-sociologische beschouwing van religieus standpunt
Met een voorwoord van Prof. Dr J. TINBERGEN

TtlJeetk Druk

Dit boek van bijna 500 pagina's mag gerust een standaardwerk
van de geleide economie worden genoemd. Het is, om met Prof.
Tinbergen te spreken, "een monumentaal werk". Met een
zeldzame helderheid worden de problemen uiteen gezet. En
ten gevolge van het religieuse uitgangspunt van den schrijver
zijn deze problemen in een wijde samenhang geplaatst.

Prijs f 12.50gebonden

Mr A. LÜHRS

BURGERLIJK EN SOCIALISTISCH DENKEN
Een sociologische studie'

De schrijver, hoofdambtenaar ter secretarie van Rotterdam, heeft in dit boek in
een glasheldere stijl, duidelijk gemaakt, dat de "burgerlijke" en "socialistische"
overtuigingen in laatste instantie niet berusten op verschillende politieke denk.
beelden, maar uitingen zijn van een verschillende innerlijke gesteldheid, die ook
historisch is bepaald. Naar wij menen bestaat er geen werk in onze taal, waarin,
in zo'n kort bestek, een zo duidelijke uiteenzetting is gegevenvan aard en wording
van deze twee denkwijzen, die van zulk een groot belang zijn voor heden en toe.
komst. Geen wonder dan ook, dat de schrijver zijn werk besluit met een duide.
lijke bepaling van zijn standpunt ten opzichte van de huidige problemen van het
socialisme.

Van Katlwlieke zijde:
Als iets tot heugenis stemt in deze zware tijd, dan is het deze stap, gemaakt
door iemand, die nadacht over de maatschappelijke noden; die de ontoereikend.
heid inzag van het materialistisch fundament; die naast de economische ook
de culturele en de morele vernieuwing stelt; die niet staan blijft bij economische
ordening en organisatie•
... Een humanisme, dat zich op kan werken tot richtsnoeren zoals in het laatste
hoofdstuk ontworpen werden, reiken wij gaarne de hand als welkombondgenoot.

Prof. Dr W. R. Heere in De Nieuwe Eeuw

Prijs f 5.95 gebonden

VER K R IJ G B A A RIN D E BOE K H A N DEL
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