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Men weet in het algemeen niet beter, of in tijden van oorlog
wordt een gedeelte van de kranten door oorlogscorrespondenties gevuld, verslagen van ooggetuigen, journalisten die zich
desnoods in de voorste frontlinies wagen om den lezers van
hun blad het nieuwste van het nieuwste te kunnen voorleggen.
De jongste generatie van thans heeft zich reeds gewend aan de
P.K.-verslagen; de oudere generatie, die ook den wereldoorlog
van 1914—18 in de kranten gevolgd heeft, herinnert zich nog,
dat de correspondenties van de slagveld-journalisten van toen
een eenigszins ander karakter hadden. En zelfs de oude generatie, die zich de dagen herinnert, dat zij des avonds op de
krant aanviel om de berichten uit Transvaal te lezen, of om
kennis te nemen van de gevechtshandelingen tusschen Russen
en Japanners, heeft doorgaans geen ander idee, dan dat oorlogscorrespondenten even lang bestaan hebben als er oorlogen geweest zijn, althans evenlang als er kranten zijn.
De historie van het dagblad leert ons echter anders en degenen, die omtrent het verleden van de oorlogsberichtgeving
in het algemeen en de oorlogscorrespondenten in het bijzonder
iets naders zouden willen vernemen, kunnen niet beter doen
dan eens ettelijke weken naarstig te bladeren in stapels eeuwenoude krantenleggers. Omdat over het onderwerp oorlogscorrespondenties tot op heden nog maar zeer weinig geschreven is
en dit onderwerp in verband met het bestaan van het huidige
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P.K.-systeem niet geheel van actualiteit ontbloot is, zou ik de
lezers willen uitnoodigen met mij een vluchtige vlucht door de
kranten van weleer te maken.
Alvorens wij echter beginnen te bladeren, is het goed eerst
een inzicht te krijgen in de functie, die de krant vervulde in
haar kinderjaren, een functie, die natuurlijk ook de aanleiding
tot haar geboorte geweest is. Men zou het ongeveer zoo kunnen
zeggen: Toen aan het einde van de middeleeuwen, als resultante van de renaissance, zich een nieuwe geestesgesteldheid
over Europa voltrok en staten, die zich tot dat oogenblik be-

perkt gewaand hadden door het feodale stelsel, alle conservatisme overboord wierpen en de eerste schreden zetten op het
pad, dat hen zou kunnen voeren naar den status van zeevarende
om een voor dien tijd te modern woord te gebruiken
koloniale mogendheid, was het voor vele bestuurderen en
kooplieden van belang te weten, wat er elders in de wereld
omging. Ook in die jaren was het reeds zoo, dat politiek en
handelsbelangen eng met elkaar verbonden waren. Daarom is
het ook niet verwonderlijk, dat het nieuws, hetwelk in de
handelsknooppunten in de koopmansbrieven werd opgeteekend,
zoowel naar bestuurscentra als naar de Europeesche handelscentra verzonden werd. In deze koopmansbrieven, die, toen
het gebruik daarvan langzamerhand georganiseerd was, samengesteld werden door bepaalde nieuwsgaarders, kon men lezen,
waar en waarom op zeker oogenblik tusschen twee landen of
stammen oorlog gevoerd werd, welke streken door roovers
onveilig gemaakt werden, in welke havens een gevaarlijke
golfslag was, waar verraderlijke stormen konden woeden, en
nog veel meer. Het feit, dat de brieven en de latere gedrukte
brieven
de kranten!
ook gelezen werden door een kleine
groep intellectueelen, drukte nog een tweeden stempel op den
aard van den inhoud. Hoe meer wetenswaardigheden er uit
verre landen in stonden, hoe liever men het had.
In de allereerste bekende gedrukte Nederlandsche krant
wordt d.d. n Juli 1618 onder meer een bericht uit Keulen
opgenomen, waarin te lezen staat over het „Tumult van
Prage", dat daar „stercke preparatie van de Heeren Defensoren
voorghenomen (werden) / die van Saxen Julius soude bestel-

—

—

—

—
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lingen op een regiment voetvolck ende 2000 Peerden hebben / ende werd die Trommel aldaer omgheslagen". Duizenden
en nog eens duizenden van dergelijke berichten vullen de
kranten van de eerste helft van de zeventiende eeuw. Vaak
helaas is de samenhang ver te zoeken, zoodat men zich niet
van den indruk kan losmaken, dat de krantenlezers van dien
tijd slechts een bescheiden visie gehad moeten hebben op de
werkelijkheid, die hun in een onvolledigen spiegel van gemengde berichten werd geserveerd. Nog een enkel typisch
voorbeeld, afkomstig uit de „Amsterdamse Saturdaghse Courant" van 26 November 1672:

1 1 ali e n, Genua den 29 October. Den vyant heeft Oneglia met de gantsche Valey weder inghenomen / maar men

vertrout dat dit hernemen met een stil consent van de
Republijk is toe-gestaen / alsoo de onse macht genoegh
hadden om het selve te beletten. Insgelijcx meende den
Gouverneur van Nizza met 3000 man en 2 stucken Geschuts / het Kasteel Penna / gelegen boven Ventimiglia / te verrassen / maar wiert door den Heer Gio Prato
genootsaeckt sigh voor de derde-mael / met verlies van 16
gevangenen / 150 dooden / behalve de gequetsten / te
retireeren: d'onse hebben alleen 12 dooden en 22 gequetsten gehad....

Poolen, Pruy ss en. Dantzig den 10 November. De
uyt Poolen beginnen meer en meer te beteren, dat
ons hieromtrent weder wat gerust stelt, men heeft dan
van daer nu mede tydinge bekomen, dat de Kroons Veltheer voor de vierde mael weder een considerabele victorie
bevochten hadden jegens de Tartaren, in sulcker voegen
dat hare macht niet meer te vreesen sal sijn, 5000 warender
neder gesabelt, en een grooter getal nevens seer veel buyts
bij de Poolen bekomen. De saken begonden haer met de
advysen

Turcken mede beter

Wij zouden

tot

te

schicken....

in het eindelooze door kunnen citeeren.
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Doch

dit, dat al deze
oorlogsberichten niet geschreven schijnen te zijn door werkelijke oorlogscorrespondenten, laat staan door lieden, die, zooals
de tegenwoordige P.K.-mannen, zoowel journalist als soldaat
zijn. Wel is het een feit, dat een deel van de oorlogscommuniqués door officieren aan de nieuwsgaarders verstrekt is, maar
waar het ons thans vooral om gaat, is

wanneer dit gebeurde had deze bereidwilligheid vaak een zakelijk tintje. Denken wij bijvoorbeeld eens aan de affairePappenheim. In de „Amsterdamsche krant" van Broer Jansz.
werd een bericht opgenomen omtrent de verovering van
Maagdenburg door Tilly (een episode uit den Dertigjarigen
oorlog). Het verslag maakte kennelijk gebruik van het officieele communiqué, dat Tilly aan den keizer gezonden had
en waarvan hij waarschijnlijk eenige copieën had verstrekt
aan de nieuwsgaarders. Naar aanleiding van dit communiqué
heeft Pappenheim er zich bij den keizer over beklaagd, dat

Tilly zijn (Pappenheims) verdiensten bij de verovering der
stad zoo geminiceerd had. Spoedig verscheen in de internationale pers een tweede, aanschouwelijker verslag, dat kennelijk door een officier was opgesteld. Geen wonder, want
niemand minder dan Pappenheim zelf was de auteur.
De krant wordt bedrijf.

later

was de krant uitgegroeid tot een
populair drukwerk, waarvan de inhoud een afspiegeling was
van wat in de gemoederen der lezers placht om te gaan. Zoo

Pas twee eeuwen

werd den drukkers de mogelijkheid geschapen, het publiek
naar den mond te praten. Dit bracht geld in het laadje. Met
andere woorden: De tijd was rijp, dat de krant een kapitalistische instelling kon worden, een bedrijf.

Dit moest ook van invloed zijn op het systeem van de oorlogsberichtgeving. De financieele leiding van enkele groote
buitenlandsche bladen behoefde er niet meer tegen op te zien,
om, desnoods met gebruikmaking van eigen postwagens en
een eigen estafettedienst, oorlogscorrespondenten naar de slagvelden te sturen. Een typisch feit is bijvoorbeeld dit, dat
Wellington in den slag bij BePAlliance, toen wegens het sneuvelen van al zijn adjudanten de estafettedienst van het leger
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was uitgevallen, gebruik gemaakt heeft van de bereidwillig-

heid van den aanwezigen oorlogscorrespondent van de
„Times", om een reeks militaire bevelen aan de onderbevelhebbers over te brengen. Het kapitalistisch systeem heeft misschien zijn hoogtepunt gevonden in den Krim-oorlog (1853
1856) en in deze periode is een journalist op den voorgrond
getreden, bij wiens historie wij even langer moeten stilstaan.
Wij doelen op William Russel van de „Times".

—

William Russel.
Met Russel begint een serie van in hun tijd wereldvermaarde
oorlogscorrespondenten, die door de belligerente partijen met
respect werden behandeld. Russel heeft als correspondent van
de „Times" in den Krimoorlog, door zijn persoonlijk optreden en door den aard van zijn berichten, ongeveer de positie
weten te verwerven van een ambassadeur van de mogendheid
Pers bij de legercommando's en de eigen regeering. Later is
het zelfs zóó ver gekomen, dat Russel door de feiten, die hij
aanhangig maakte, door zijn eerlijke correspondenties omtrent de gebrekkige uitrusting en verzorging der Bitsche troepen, in Londen een kabinetscrisis ontketende en den stoot
gaf tot een betere organisatie van de verpleging der gewonden.
Oorlogscorrespondenten van het genre Russel waren meest-

al bijzonder goed ingelicht. Tijdens den Fransch-Duitschen
oorlog van 1870 heeft niemand minder dan Bismarck de
voortreffelijke inlichtingen van William Russel voor zich zelf
gebruikt. Hij teekende dit op in zijn „Gedanken und Erinnerungen". De passage in kwestie luidt als volgt: „Ook de Engelsche correspondent in het hoofdkwartier, Russel, was in den
regel van de plannen en gebeurtenissen aldaar beter op de
hoogte dan ik en hij was voor mij een nuttige bron van informatie."

Archibald Forbes.
Een oorlogscorrespondent van de „Daily Mail", Archibald
Forbes, is het ware voorbeeld van wat men in later jaren in
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Duitschland noemde den „Schlachteribummler", den slagveldboemelaar. Henry W. Nevinson van de „Daily Chronicle"

heeft dit soort oorlogscorrespondenten eens beschreven als een
soort heroïsche figuren, die men zich niet anders kan voorstellen dan met in iedere hand een revolver en den penhouder
in den mond. Maar dat was reeds in den tijd dat Nevinson
moest constateeren: „The warcorresponent is becoming impossible", de mooie tijden voor den oorlogscorrespondent zijn
afgeloopen. Principieel was het slechts een consequente voortzetting van de in de laatste helft van de vorige eeuw gebruikelijke wijze van oorlogsreportage, dat de correspondent van
de „Times" in 1904, tijdens den Russisch-Japanschen oorlog,
eenvoudig zelf een schip charterde om de Japansche vloot
naar den te verwachten zeeslag te volgen, om reeds van dat
schip af draadloos verslag te geven van wat mocht voorvallen.
lets nieuws.

In dienzelfden oorlog heeft zich echter een nieuw verschijnsel in de oorlogsberichtgeving voorgedaan, dat niet zou
nalaten van invloed te zijn op de oorlogsverslaggeving van
latere jaren. De Japanners hebben toen nl. voor het eerst de
berichtenjacht van particuliere zijde uitgesloten. Zij gaven
beknopte communiqués uit en lieten geen oorlogscorrespondenten op hun stafkwartieren toe. Een en ander had een typisch gevolg. De Amerikaansche en Engelsche journalisten
dwaalden voortaan met extra attentie rond bij de Russische
stafkwartieren, waar hun nieuws nog niet gerantsoeneerd
was. Het heet, dat de Japansche legerleiding soms voortreffelijke gegevens heeft kunnen putten uit wat de Engelsche en
Amerikaansche bladen, dank zij de activiteit van hun oor-

logscorrespondenten, konden meedcelen

posities en plannen.

omtrent

Russische

Weer iets nieuws.

In de oorlogen, die aan den vorigen wereldoorlog vooraf
gingen, was er nog een rijk arbeidsterrein voor de oorlogscor-

respondenten, al werd de bereidheid der hoofdkwartieren, om
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de uiteraard nieuwsgierige verslaggevers vrijelijk toe te laten,
steeds kleiner. Ook de wereldoorlog liet nog eenige ruimte
voor goede particuliere journalistieke prestaties. Echter was
het toen reeds gedaan met een oorlogsberichtgeving van formaat, zooals vroeger bestaan had, en met een dergelijke zelfstandige en vaak invloedrijke berichtgeving. Daarna is dan
de zwenking gekomen naar het tegenwoordige P.K.-systeem.
„Die Majestat des Krieges", zoo heeft men het in Duitschland
eens uitgedrukt, „gebietet es, dass nur der über ihn berichtet,
der auch dabei gewesen ist". Hiermee is ongeveer het ideaal
van den verslaggever-soldaat vastgelegd, dat men in zekeren
zin vele eeuwen eerder reeds heeft kunnen aantreffen in den
Marathonlooper, alsook in Julius Caesar, die zoon voortreffelijk waarheidsgetrouw verslag omtrent den Gallischen oorlog
heeft opgeteekend. En een gedichtje, dat uit de middeleeuwen
stamt, verraadt, dat er ook onder de reizende minstreels van
die soldaat-verslaggevers geweest zijn:
„Der hatte selbst die Hand am Schwert,
der diesen Reim gemacht,
Bis Abends maht' er mit dem Schwert,
des Nachts sang er die Schlacht."
Deze fragmentarisch-legendarische opsomming heeft een
kern. Het ontstaan van de kranten met hun uitgebreide oorlogsberichtgeving, drie eeuwen geleden, viel aan het einde
van een periode v van binding en ontbinding: binding aan
de buitenwereld, ontbinding van den feodalen status, gemanifesteerd in de , opkomst van de poorters tot een
vrijuit-denkende, belangstellende groep in de samenleving.
Mèt de organisch samenhangende complicaties van het wereldbestel groeide de behoefte aan berichtgeving. De revolutietijd aan het einde van de 18 de eeuw echter gaf aan de krant
pas haar beteekenis als spiegel van de volksgedachten. Toen
vooral met ingang van den Krimoorlog, als symbool van de
tegenstellingen, die zich in de komende halve eeuw zouden
ontwikkelen, de publieke belangstelling voor het wereldge109
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beuren groeide en de menigte goed wenschte te betalen voor
actueel nieuws in haar geest, konden de kranten furore maken. Zoo is het heden ten dage in Engeland en Amerika nog,
maar de diep-wortelende tegenstellingen in de maatschap-

pelijke opvattingen der huidige combattanten hebben inmiddels een afspiegeling gevonden in het berichtgevingssysteem. Laat de democratische gedachtengang, met zekere
beperkingen van militairen aard, de mogelijkheid onaangetast
tot divergente correspondenties van concurreerende bladen,
waarvan de leiding. uit materieele overwegingen de lezers
naar de oogen ziet, in den autoritairen staat past juist een
van hoogerhand geleide berichtgeving en een op één centraal
systeem gegronde oorlogsverslaggeverij, die verwacht wordt
het publiek te boeien, omdat zij „feuergetauft" is.
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Nog steeds handhaaft zich de echt negentiende eeuwsche

den psychologischen oorsprong van den
godsdienst, nl. deze, dat religie haar ontstaan verschuldigd is
aan angst. Dat in vele gevallen de vrees voor straf, ons toegedreigd door een onzichtbare macht, haar rol speelt in het
vrome gemoed, is een feit van ervaring, maar hiermee is niet
verklaard, dat dit element als het uitgangspunt mag worden
beschouwd. Er is een veelverspreide theorie, volgens welke de
oermensch gekweld zou zijn door een vage doch zijn gansche
wezen beheerschende angst tegenover het hem omringende
leven, de z.g. wereldangst. Om de machten, die hij als hem
vijandigen ondergaat, gunstig voor zich te stemmen, zou hij
tot een allerprimitiefsten vorm van eeredienst gekomen zijn.
Vooral donder en bliksem hebben den godsdiensthistorici bij
het ontwerpen hunner constructies op de verbeelding gewerkt. Voor ieder spiritualisch denkende moet het teleurstellend zijn te erkennen, dat het edelste in het menschenhart, nl. de zin Voor religie, feitelijk gebaseerd zou zijn op
zijn zwakte. Nu is de groote vraag, of deze psychologie als
correct heeft te gelden. Ik meen, dat er aanleiding bestaat
hieraan te twijfelen. Veeleer is genoemde theorie te beschouwen als een projectie van typisch moderne neurasthenie, in
het gemoed onzer verre voorzaten. Zoo maar redeloos bang, in
vele nahet wilde weg, is geen werkelijk primitief wezen
geen
tuurvolken gaan ten onrechte voor primitief door
dier, geen kind en ook geen normale volwassene. Vrees voor
bepaalde gevaren kan gekoesterd worden, maar dit is gansch
opvatting

omtrent

—
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iets anders dan de quasi-mystieke wereldangst, waaraan de
godsdienst 'heet te zijn ontsproten. Niemand, tenzij hij misschien erg moe is, houdt van het donker. Allesbeheerschend
kan deze tegenzin echter niet zijn. Ook de angst voor den dood
is niet primair. Hij is het produkt van bewuste reflexie. Een
gezond mensch denkt niet aan zijn stoffelijk einde. Reeds
de Oosterling is er veel minder beducht voor dan wij, Westerlingen, met onze zwarte begrafenisnarigheid en onze aangeerfde obsessie van de hel. Gelukkig biedt de geschiedenis dan
ook gegevens, die met zulk een genealogie in strijd blijken.
Een der oudste, zoo niet de alleroudste, vormen van godsdienst
is nl. de zonnedienst. Nu is het duidelijk, welk gevoel de
oermenschheid hiertoe geleid heeft, te weten dat van de
heerlijkheid van het licht. In zijn voortreffelijk geschreven
boek „Geopsyche" toont W. Hellpach overtuigend de onhoudbaarheid aan van het fabeltje der natuurongevoeligheid
bij naïve menschen. Wel geeft hij toe, dat het bewust esthetische genieten van het landschapsschoon een recent cultuurprodukt is, maar hij constateert tevens, dat de eenvoudigen op
niet minder intense wijze door den cosmos worden aangedaan. Indien dit waar is, dan heeft de vereering van het licht
door onze verre voorouders ons te gelden als een waardeering,
die op één vlak met de modernste natuurbewondering moet
worden gedacht. Hieruit volgt dan direct, dat de godsdienst
zijn ontstaan dankt niet aan een negatief maar aan een positief
aanzicht van ons zieleleven, n.l. geopendheid l) voor en liefde 2)
tot de schoonheid. Voor den metaphysicus klinkt dit zeer
aannemelijk, want hij ziet in gemanifesteerde schoonheid de
afschaduwing eener Ongemanifesteerde, en in de jazegging
tegen eerstgenoemde het teeken van der zielen wezenlijke verbondenheid met God. Dat van alle schoonheid der buitenwereld het licht op den kinderlijken mensch de grootste aantrekkingskracht uitoefent, is begrijpelijk, als men bedenkt,
dat ook de zuigeling het eerst op lichtwerkingen reageert. En
andermaal verklaart de metaphysicus zich aceoord, want hij
beseft, dat hetgeen de theologen God noemen, een luminescente
*) In kiemvorm.
2) Zij het dan ook, dat de primitief vindt: voor wat hoort wat
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werkelijkheid is. Numen est lumen, de Godheid is licht. Van
alle verschijnselen, waarmee ons geïncarneerd bestaan ons in
aanraking brengt, voelen wij het licht (het zonlicht) het meest
verwant aan de orde van dingen, die wij verwisseld hebben
tegen onze aardsche omgeving.
Nu is de mensch als schepsel een afhankelijk wezen. De
intuïtie van dit feit maakt zich kenbaar in onze ingeboren
neiging om iemand of iets te vereeren. Schleiermacher heeft
dit zeer juist doorschouwd, toen hij zijn vermaarde definitie
van religie smeedde, nl. „schlechthinniges Abhangigkeitsgefühl".
Ziet hier dus de twee wortels van den godsdienst überhaupt: bewondering voor het schoone en cosmisch afhankelijkheidsgevoel. Zoo deze samengekomen zijn in den zonnedienst —de zon begrepen als bron van het licht i)
dan
wij
is
Zij
theologie.
hebben
reeds een indrukwekkende
echter
nog geheel naar buiten gekeerd. Hoe is dit mogelijk?
ontogenetisch (als kind) en phyDe primitieve mensch
logenetisch (als oermenschheid)
is minder losgeslagen van
het geestelijk ankertouw, dat hem met de transmaterieele
spheren verbindt, dan de volwassene. Die spiritualiteit is
echter een onbewuste, een, die nu eenmaal in den aard van
het beestje ligt, om ons populair uit te drukken, terwijl de
werkelijke aandacht gericht is op de buitenwereld. Deze is
dan ook voor den primitieven mensch de maatstaf aller werkelijkheden. Wanneer hij zich voorstellingen vormt omtrent
geestelijke wezens, al dan niet clairvoyant waargenomen, dan
maakt hij ten opzichte van deze geen verschil met stoffelijke
dingen. Hij denkt over die geestelijke wezens in de termen der
materieele. De zichtbare wereld is hem eenvoudigweg de
wereld, maar behept met eigenschappen, welke wezenlijk die
der onzichtbare zijn. Deze laatste, voorzoover hij er notie van
heeft, geldt als een gedepotentieerde werkelijkheid, te weten
het duistere, vreugdelooze schimmenrijk 2), dat men als een

—

—

—

x) Het latijnsche deus, het sanskrietsohe deva, het zendsche (oerpersisch) dueva, het grieksche theos, het gaat alles terug op een oerArischen wortel div, die lichtgeven beteekent. (Th. Poesche, die Ariër).
2) Deze voorstelling vinden we nog in den Griekschen Hades, den
Oud-Testamentischen Scheol.
7

H.M.
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schamel voerinkje aan het kleed der schepping niet scherp
scheidde van de akeligheid onder den grond. Anderzijds is hij
met betrekking tot al het zichtbare animist, d.w.z. hij projecteert zn eigen persoonsbelevenis in ieder voorwerp tegenover
hem, iets wat we ook bij kinderen kunnen vaststellen. Want
voor het naïve denken bestaat er nog geen principieel onderscheid tusschen het zelf en het niet-zelf. Het animisme is daarom niet op te vatten als een eerste vorm van godsdienst, maar
als een in de natuur van den primitieven mensch gelegen
beschouwingsnoodzaak. Diezelfde naar buiten gerichtheid der
aandacht bij den primitieven mensch is ook oorzaak, dat de
mensch zelf niet in aanmerking kwam voor religieuse vereering. Bovendien zijn wij menschen voor elkaar het meest
op gelijken trap staande. Om nogmaals populair te spreken:
er zou geen aardigheid aan geweest zijn; hetgeen niet wegneemt, dat later anthropolatrie x) een feit is geworden; men
denke aan den keizer-cultus in het oude Rome en, in gansch
anderen zin, aan de aanbidding van Jesus Christus, Maria en
Boeddha. De katholieke heiligenvereering hoort hier eigenlijk
ook toe, zij het onder de restrictie, dat de heilige persoon
eerst gestorven moet zijn. Waar dus de mensch allereerst in
bewondering staat voor het lichtphenomeen, ten tweede, hij
zich afhankelijk beseft van een overigens nog onbenoemde

macht, ten derde, hij de werkelijkheid denkt in de termen
der uiterlijke waarneembaarheid, en ten vierde, hij alles buiten
hem als bezield moet beschouwen, is de vereering van de zon
(als bezield wezen opgevat) 'het punt, waarin deze lijnen convergeeren.

De zon is dus de eerste god. Nu denkt de primitief niet
zoo analytisch als wij. Lucht, hemel en hemelgewelf onderscheidt hij aanvankelijk niet van het licht en deszelfs eenig
centrum. Daarom is de hemel(god), Tien bij de Chineezen, in
wezen dezelfde als de zonnegod, Ra bij de Egyptenaren.
Een rechtstreeksch derivaat van den zonnecultus is de vuurJ) Menschivereering.
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aanbidding, omdat de primitieve mensdh in het vuur wel den
representant moest zien van de licht- en warmtehaard boven
hem.

Wanneer de religieuse behoeften zich eenmaal gecristalliseerd hebben in den zonnecultus, is er een model ontstaan,
dat gebruikt kon worden bij de onvermijdelijke verder-ontwikkeling 1) van den godsdienst. Onvermijdelijk, zeg ik, want
de mensch is van nature tot compliceeren geneigd. In nauw
verband met de zon krijgen ook de maan en de sterren hun

deel in de vereering, een gang van zaken, die principieel niet
verschilt van die, welke Maria en de heiligen in de Katholieke Kerk genieten. Maar het religieus genie blijft daar
niet bij staan. Is een stuk van de werkelijkheid vergood,
waarom dan niet de gansche natuur, in de eerste plaats de
aarde, moeder aarde, die ons alles schenkt, en voorts boomen,
dieren, steenen, het water, kortom alles wat deze bonte wereld
biedt? Naast den zonnegod verdringt zich dan ook alras een
pantheon van natuurgodheden in het hart van den vereeringsgragen mensch. De coördinatie van al die verbeeldingswezens
tot een meer of minder samenhangend theologisch geheel blijft
dan voor later tijden voorbehouden, men denke b.v. aan den
Griekschen dichter Hesiodus en eigenlijk ook aan Homerus.
De oppergod in zulke systemen, Zeus 8) bij de Hellenen, Jupiter
bij de Romeinen, is een herinnering aan den oorspronkelijken
zonne-, licht- of hemelgod, onder wiens overkoepeling de godenwereld het aanzijn gekregen heeft. Tot een werkelijk monotheïsme, waarbij de lagere goden óf verdwijnen óf in organen van den Eenen veranderen, voert deze evolutie echter
niet zonder meer. Daarvoor is noodig een nieuwe impuls,
waarover wij aanstonds zullen spreken. De polytheïstische
wereldbeschouwing is dus panpsychistisch, d.w.z. zij veronderstelt de albezieldheid, maar nog niet pantheïstisch. Want
voor den pantheïst is de natuur niet zoo zeer een conglomeratie van bezielde elementen dan wel een onverbreekbare
eenheid, die als zoodanig goddelijk gedacht wordt.
J) Juister zou de term inwikkeling zijn.
2) De naam Zeus (pater) en lovis pater = Jupiter, heeft zn parallel
in het Indische Dyausch pitar, van oerarischen stam div «■ lichten.
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Nu is het gemakkelijk in te zien, dat, hoe levendiger de
verbeeldingskracht der volken, hoe meer de als bezield voorgestelde natuuraspecten een menschvormig gelaat gaan vertoonen. De drang tot personifieeren schijnt den mensch aangeboren. De zon, de maan, de sterren, de aarde, de oceaan
worden meer en meer opgevat, alsof het menschelijke wezens
waren, waarbij het dan een onuitgemaakte zaak blijft, of
in hen een anthropomorphe godheid steekt. Het beeld werkt
als bewustzijnsinhoud op den mensch, en hij laat een en ander
rustig in het midden.
Ik meen in het polytheïsme een groei naar steeds geaccentueerder personificatie te bespeuren, een personificatie, of
zoo men wil een anthropomorphiseering, die haar hoogtepunt
zou bereiken in het Christelijk en Mohammedaansch Godsbegrip. Een stadium op dezen weg van solair tot eigenlijk gezegd monotheïsme 1) is o.a. de Grieksche Olympus, met zijn
scherp geteekende godenfiguren, waarin men niet dan met
moeite de oorspronkelijke natuurkrachten herkent. Ook de
Germaansche en de Indische godenwereld moeten als zoodanig
worden beschouwd. In alle drie de gevallen hebben wij te
doen met een gezelschap van wezenheden naar menschelijk
model. De dichtende phantasie omgeeft die gestalten met het
spinsel der mythologie, waarin steeds, bewust of onbewust,
een schat van levenswijsheid is neergelegd in den trant der
zinnespraak. Er breekt echter een oogenblik in de geschiedenis

der menschheid aan, waarop men niet langer de schoonheid
van de fabelleer op prijs stelt. De zich redelijk bezinnende
mensch begint een proces van critiekuitoefening t.o.v. de
erfenis van het verleden, die hem voert naar een naturalistisch
atheïsme of voor de deur van het transcendent ééngodendom.
Dit laatste is inmiddels essentieel te beschouwen als een geestelijke „Neuschöpfung". Het dankt zijn ontstaan slechts zeer
ten deele aan verstandelijke bezwaren tegen het polytheïsme,
maar in de eerste plaats aan de inspiratie van den mysticus.

') Men (bedenke, dat het in den godsdienst om aanschouwelijke
grootheden gaat. De abstracte God hoort thuis in de wijsbegeerte en in
de mystiek.
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Op dit

punt

gekomen, zie ik mij genoodzaakt

tot een
z.g. exote-

kleine uitwijding. Ten allen tijde heeft er naast de
rische godsdienstvormen
dat zijn die, waarover wij
het tot dusver gehad hebben
een esoterische traditie
bestaan. Ik verklaar mij nader. In alle tijdperken zijn er
menschen geweest, die, op grond van inneriijke ervaringen en geestelijke verlichting, inzichten bezaten omtrent
het wezen der dingen, die zij zorgvuldig voor het gemeen verborgen of sluierden in een mythe. Dit belette
echter niet, dat zij hun innerlijke kennis van generatie
op generatie overdroegen aan hen, die ze daartoe rijp bevonden. Deze keten van zieners en extatici vormt a.h.w. de
ruggegraat van het godsdienstig leven der menschheid, dat
voortdurend daarvanuit impulsen ontvangen heeft. De meeste
mythen zijn, gelijk van Gennep in zijn boek „La f ormation des
légendes" aantoont, symbolische leering, die geconcipieerd
werd in een esoterische hal en dan in den vorm van legenden,
sagen en uiteindelijk sprookjes, meerdere malen 'haar weg
rond den aardbol heeft afgelegd. Esoteriek is niet beperkt
geweest tot bepaalde volken. Vele stammen hébben hun geheimbonden en hun inwijdingsriten. In zijn magistraal werk
„Der Ursprung der Gottesidee" behandelt P. W. Schmidt de
ontdekking van het oermonotheïsme 1) bij menigen primitieven
volksstam, waaronder de Pygmaeën. Hij ziet als katholiek
auteur in dit feit de bevestiging van de z.g. oeropenbaring,
die volgens Genesis door God aan de aartsvaders geschonken is
en wier spoor thans alom in de heidenwereld door de ethnologen gevonden zoude zijn. Het is een aanlokkelijke theorie,
nochtans niet onontkoombaar, als men maar rekening houdt
met de übiquiteit der Gnosis 2). In vele gevallen zullen de
priesters in de exoterische godsdiensten tegelijkertijd dragers
zijn geweest der initiatieke of mysteriënwijsheid, en zoo is
het verklaarbaar, dat steeds iets naar buiten kon sijpelen
door het buizenstelsel der esoteriek. Als een zeer belangrijke
lekkage (om in deze beeldspraak te blijven) moet de vestiging

—

—

*) Meer of minder als esoterisch erfgoed beschouwd door de inboorlingen.
2) Dat is de hoogere geestelijke kennis.
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worden
opgevat. Het is zelfs aannemelijk, dat die doorbraak heeft
plaats gevonden tegen het conservatisme der ingewijden in.
van het

monotheïsme als godsdienst

voor de menigte

Twee zulke episoden kent de oude geschiedenis: de Mozaïsche
wetgeving en de hervorming van den Iranier, Zarathoustra. Ook het Zoroastrisch dualisme mag n.l. monoteïstisch worden geïnterpreteerd, want Ahriman, de personificatie van het kwade in den Persischen godsdienst, heeft
geen metaphysisch wezen, doch is slechts een privatie, zooals
voor den natuurkundige duisternis en koude de afwezigheid
van resp. licht en warmte vertegenwoordigen. Eigenlijk begint het monotheïsme reeds met Abraham, die de stad Ur der
Chaldaeën verlaat en zich naar Egypte begeeft, naar alle waarschijnlijkheid om daar de geheime tempelwetenschap deelachtig te worden, zooals eeuwen na hem Mozes.
De Koran schetst op suggestieve wijze de alleenspraak van
den aartsvader met de zon, de maan en de sterren, waarbij
hij tot de conclusie komt, dat zij, onderworpen als ze zijn aan
de wet van op- en ondergaan, van wassen en afnemen, onmogelijk de ware God kunnen wezen. Se non è vero, è ben trovato, en de Koran-sura (VI, 74—81) karakteriseert op voortreffelijke manier, wat er ongeveer moet zijn omgegaan in
een Babyloniër van ± 2000 vóór onze jaartelling, een man, die
uithoofde van zijn exceptioneelen geestelijken aanleg niet langer
genoegen kon nemen met den astraaldienst van zijn milieu.
Goethe bewonderde deze plaats zoodanig, dat hij wenschte,
dat het gegeven dramatisch behandeld werd.
leder weet, dat Jesus op de monotheïstische traditie van
zijn volk voortgebouwd en dat hij het beeld van den OudTestamentischen God gemaakt heeft tot dar van den liefdevollen hemelschen Vader. Mohammed brengt het inmiddels
tot een drievuldigheid geworden godsbeeld
in zijn oogen
een driegodendom *)
terug tot zijn unitair uitgangspunt.
Indien een en ander zoo is, dan zijn wij ten volle verant-

—

—

*) Die Drieëenheid bestaat volgens den Profeet uit de drie personen
God de Vader, de Zoon en Maria. Dit laatste doet ons vreemd aan,
maar wordt begrijpelijk, zoo wij denken aan den bekenden passus in
het apocryphe Hebreeën-evangelie, waar Jezus spreekt over Zijn Moeder,
den Heiligen Geest.
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woord, wanneer wij deze godsdiensten openbaringsgodsdiensten noemen, ofschoon het niet noodig is ons daarbij een bovennatuurlijke inblazing door een persoonlijk God voor te
stellen. Zij onderscheiden zich door hun specialen aard van de
groote massa der meer op geleidelijke wijze ontstane vormen
van polytheïsme. Strikt genomen zijn echter alle godsdienst en
mythologie een kwestie van openbaring. Want wie het juiste
inzicht in deze zaken wil verwerven, moet eens en vooral breken met de opvatting, als zou religie spontaan in het volk
opkomen. Al moge dan de aanleg ertoe in ieder aanwezig zijn,
cultuur, waarvan godsdienst de 'hoogste en de oudste is, ging
en gaat uit van élites.
Het bijzondere van het monotheïsme, zooals we het kennen
uit den Bijbel, is, dat het een transcendent ééngodendom
vertegenwoordigt. Monistisch (qua godsdienst) was reeds de
zonnecultus, maar van monotheïsme is toch eerst sprake, als de
ééne godheid de stof „overklimt", m.a.w. als het denken
het begrip van een immaterieelen, onzichtbaren God heeft veroverd. Dit is een belangrijk keerpunt. Voor het eerst maakt
de mensch verschil tusschen stof en geest, plaatst hij tegenover elkaar in een verhouding van rangorde de materieele
en bovenmaterieele werkelijkheid, natura naturata en natura
naturans. Het gaat hier om een bewuste bezinning, nl. op
de geestelijke gronden van het leven, hetgeen de kinderlijke
mensch nog niet deed, omdat hij zich geen andere soort realiteit kon indenken dan een met zn vijf zintuigen waarneembare.
Het monotheïsme is ook nog langs een anderen weg bereikt,
nl. langs dien van het wijsgeerig denken. Zoo heeft de Grieksche philosophie den akker omgeploegd voor het zaad van het
Evangelie. Maar de God der philosophen blijft er een voor
het intellect. De God van Plato, Aristoteles en de Stoïcijnen
is nooit voorwerp van vereering voor de menigte geworden.
Daarvoor is een andere genius noodig dan die van, zij het
ook geïnspireerde, redelijke bespiegeling.
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Het spreekt van zelf, dat de gang der godsdiensthistorie
hier uiterst vereenvoudigd is voorgesteld, maar zulks is noodzakelijk om het materiaal overzichtelijk te krijgen. Zoo hebben wij dan tot dusver buiten beschouwing gelaten het feit
van het gelijktijdig naast elkaar vigeeren van de opgesomde
phasen; het doorwerken van de polytheïstische tendenties

binnen het monotheïsme (Roomsch-Katholieke heiligenvereering en Mariolatrie) en omgekeerd de terugwerking van
het monotheïsme op het veelgodendom, doordien men (o.a.
de meer ontwikkelde Hindoes) de menigte der godheden opvat 1) als het geheel der gepersonifieerde aanzichten van den
éénen God; de splitsing in meerderen, waaraan de godenfiguren onderhevig zijn; de overname van buitenlandsche goden
en mythen, en de fusies van vreemd en eigen religieus goed 2);
het in de plaats treden van het gesneden beeld voor den god,
dien het moet voorstellen; het hypostaseeren van steeds meerdere godheidjes, een voor elke menschelijke en maatschappelijke verrichting 3). Oök is hier nog niet aangeroerd het
vraagstuk der demonen. Al vroeg moet de mensch, naast zijn
vereering voor de positieve aspecten van het heelal, vrees
hebben leeren koesteren voor het negatieve in de creatie. Wie
weldoende godheden aanneemt, komt er al spoedig toe om in
omgekeerde analogie ook te gelooven aan booze machten, die
het zaak wordt te bezweren of gunstig voor zich te stemmen.
Al strekte de godsdienst voor een en ander tot voorbeeld,
zoo heeft het demonengeloof toch eigenlijk niets met religie
uitstaande, evenmin als trouwens de magie. Beiden vertegenwoordigen voor de „wilden", en niet alleen voor hèn, wat voor
den modernen mensch de techniek is, met dit verschil, dat bij
demonurgie en magie psychische krachten dienstbaar worden gemaakt. Bij gelegenheid hebben de booze machten iets
van hun karakter afgestaan aan de goden, en krijgen we dan
schrikwekkende gestalten als de Phoenicische Moloch. Maar
zulk een verschijnsel behoort tot een van de vele ontsporin*) Dit is natuurlijk een interpretatie achteraf.
2) B.v. Apollo, wiens figuur versmolten is imet locale godheden als
Phoebos en Lykos.
3) Men leze hierover de Civitas Dei van Augustinus.
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gen 1) van den godsdienstzin. Geboren uit het edelste in den
mensch, wordt de godsdienst maar al te vaak het motief voor
de afschuwelijkste praktijken en aldus mede een der ergste

belemmeringen voor den vooruitgang der beschaving. Ook de
mythologie schept nieuwe religieuse objecten. Een dier zal
b.v. in nauw verband gedacht worden met een bepaalde
godheid en langs associatieven weg zijn deel krijgen in de
heiligheid van den god in kwestie, b.v. de witte paarden, die
bij de oude Germanen en Perzen aan de zon waren toegewijd.
Zoo ontstonden heilige plaatsen, heilige wouden, heilige hoornen, heilige bergen, heilige stroomen en bronnen, heilige steenen. Een opmerking van algemeene strekking moet mij hier
uit de pen. De primitieve mensch wordt veel meer beheerscht
door het gevoel van het numineuse dan wij, naar buiten gericht als ons hart is door onze rustelooze praktische activiteit.
Hij beseft vaag maar intens een mysterie van psychische
kracht achter alle verschijnselen, een stemming, die op een
hooger plan eerst weer terugkeert bij den pantheïst. Daarom
brengt 'hij eigenlijk alles in verband met het goddelijke, behandelt hij alles op meer of minder religieuse wijze en ziet hij
alles in een godsdienstig licht. Dit blijkt uit het feit, dat in
het verleden de- godsdienst de voedende bron is geweest der
culturen. Voor ons hebben heele beschavingscomplexen zich
geseculariseerd, ongetwijfeld noch tot hun voordeel noch tot
ons geestelijk heil.

Een enkel woord over manisme (dooden- of vooroudervereering), heroëncultus en totemisme. Het manisme wordt ten
onrechte als een vorm van godsdienst aangemerkt, laat staan
als de oorsprong aller religie. De term culte is eigenlijk be*) Andere voorbeelden hiervan zijn phallisohe culten, orgiën en de
tempelprostitutie bij vele oude volken. Om reden van cosmische analogie
is het sexueele nl. steeds bijzonder geschikt gebleken voor het zinnebeeldig
uitdrukken van rnetaphysische verhoudingen. Als nevenwerking stimuleert
de spheer dezer symboliek echter gemakkelijk bij een priimitiever, emotiever, oncritischer en meer auto-r,uggcstief menschenslag de erotische
driften, die van zulk een verbinding tusschen sexe en heiligheid de onverhoopte gewetenssanctie schijnen te erlangen voor een uitviering, ver
buiten de grenzen van het sociaal bruikbare en psychophysisch hygiënische.
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de bedoeling is niet, dat

de gestorven
hun belangen
in het hiernamaals, volgens de primitieve opvattingen, behartigt. x) De motieven zijn piëteit en wellicht angst voor het
misnoegen der overgeganen. Het geloof in een voortbestaan
na den dood ligt aan het manisme ten grondslag, en, hoewel
ten nauwste verbonden met den godsdienst, behoort het toch
veeleer tot het gebied der wereldbeschouwing.
De heroëncultus heeft den doodendienst tot verondersteldriegelijk,

men
verwanten als goddelijke wezens vereert, maar
want

hij is een vereering van prominente gestorvenen.
Later worden ook levenden opgenomen in den kring van diegenen, wien aanbidding te beurt valt, b.v. de Hellenistische
heerschers en de Romeinsche 'keizers. Deze neiging, nl. om
personen hooger dan als gewone stervelingen aan te slaan,
wijst erop, dat de tijden rijp beginnen te worden voor de
erkenning van het goddelijke in den mensch.
Eindelijk het totemisme. Dit is evenmin als het manisme
een vorm van godsdienst. Totemisme is eene primitieve beschouwingswijze, volgens welke de leden eener sociale eenheid als verwant worden opgevat met een bepaalde diersoort,
soms ook plantensoort. Het totemdier geldt als de stamvader,
een proeve van primitieve afstammingstheorie, die niet
eens zoo principieel verschilt van het Darwinisme
en omgekeerd gelden de leden van de sibbe of den stam als
specimina van dat totemdier. Er bestaat geen aanleiding daar
de sporen van een ouderen dierencultus in te zien. Veeleer
moet men het totemisme in één vlak denken met onze Europeesche heraldiek. Getransponeerd in het kader der primitieve mentaliteit, zouden b.v. onze Nederlandsche leeuw, onze
Haagsche ooievaar, de Duitsche adelaar de volkstotems zijn van
de desbetreffende naties. En dan zouden de Nederlanders voor
leeuwen, de Hagenaars voor ooievaars, de Duitschers voor
adelaars doorgaan. Zoo min als onze wapendieren voor ons,
zijn de totems voor de totemistische volken goden. Ten
einde zich in het totem-denken te verplaatsen, moet men
eerst inzien, dat er voor de praelogische „wilden" geen bezwaar bestaat om van een stamlid te verklaren, dat hij ook
ling,

want

—

—

J) Zooals ook .geschiedt in de Roo/msdh-Katholieke dooden-nissen.
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nog een bepaald dier is, een denkfiguur, die wij trouwens eveneens bij onze kinderen kunnen opmerken. Het kind, dat voor
tramconducteur speelt, weet best, als het erop aankomt, dat
het alleen maar Jantje of Pietje is, maar het gaat toch ook
weer zóó in zn spel op, dat het zich niet steeds van zn

werkelijke identiteit rekenschap geeft. De waarheid is, dat
de primitieve geest beelden passief, zonder critiek, op zich laat
inwerken. Wie dit begrijpt, houdt meteen den sleutel in
handen tot het geheim der individualisatie.

Uitvoerigheid komt niet steeds ten goede aan de klaarheid
van het overzicht. Enkele contouren zijn hiertoe soms dienstiger, ten minste als het ons niet zoozeer te doen is om veelweterij dan wel om fundamenteele concepties. Daarom heb
ik gemeend te kunnen volstaan met dit weinige, net de stof
voor een tijdsdhriftartikel. Tot besluit volgt hier echter nog
deze overpeinzing.
Alles op het gebied der godsdiensten behoort tot de menschelijke voorstelling. Het Christelijk godsbegrip vormt hierop geen uitzondering, al benadert het ook meer dan het
polytheïsme de goddelijke realiteit. Zoo ooit, dan is hier de
uitspraak te pas aangebracht, dat de mensch God schept
naar zijn gelijkenis. En dat heeft zoo te zijn, want slechts
verbeeldingsgrootheden hebben uitwerking op het gemoed,
waar het voor alles om gaat in den godsdienst. Voor kennis
van den waren aard van het zijnde vervoege men zich evenwel bij den wijsgeeer en... . bij den mysticus. De wijsgeer
beschrijft de werkelijkheid in een samenhangend systeem
van begrippen, terwijl de mysticus de oplossing van het wereldraadsel ervaart in de innerlijkheid van zijn bewustzijn.
Hij is uitgestegen boven de beeldenhuishouding der exoterische godsdiensten en eveneens boven de abstracties der philosophie. Zn weten is een deelhebben aan den dieperen grond
der dingen, met een realiteitscoëfficient, welke gelijk staat met
die van ons aanschouwen van het licht. De mystiek vormt
daarom het laatste stuk van het lange slingerpad der gods-

diensthistorie.
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Meermalen wordt onze heerschende denkwijze het verwijt
voor de voeten geworpen, dat zij te mechanisch is. Wij veranderen alles in onze omgeving in machines en ook onze
gedachten nemen den vorm aan van werktuigkundige bouwsels. Sinds Ptolemaeus denken wij ons zelfs het heelal als een
kunstig uurwerk. Copernicus heeft het een weinig veranderd.
Hij zette de zon in het middelpunt en liet de aarde om haar
as draaien. Maar deze verandering was nieuw noch oorspronkelijk. Het eerste van deze twee denkbeelden was reeds in
de hooge Oudheid verkondigd, terwijl de aswenteling van de
aarde in de dagen van Ptolemaeus een hypothese was als
iedere andere. De geleerde Alexandrijn maakte er zich een
beetje vroolijk over. Hij wil wel toegeven, dat de lucht op
den duur door een rondwentelende aarde zou worden meegesleept, zoodat we daar niet veel van merken zouden. Maar
hoe staat het met de dieren of voorwerpen, die los in de
hoogte zweven? Ptolemaeus had een vrij goed denkbeeld van
den vorm en de grootte van de Aarde en kon daaruit afleiden,
dat een draaiende bol zich met razende snelheid moest rondwentelen. Welnu, zou een vogel de aarde niet onder zich zien
wegsnellen en zou een steen uit een toren geworpen niet
honderden meters uit zijn koers raken?
Toch was de wetenschap uit die dagen met een stilstaande
aarde ook niet in het reine. Posidonius, een geleerde Stoïcijn
uit de Alexandrijnsche school, merkte met schier griezelig
aandoende moderne objectiviteit op, dat er een groot onderscheid was tusschen natuurkunde en sterrenkunde:
„De natuurkunde bewijst de oorzaken en de werkende
krachten; de sterrenkunde is niet in staat het wezen der din124
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doorgronden en stelt zich daarom tevreden de uiterlijke verschijnselen aan te wijzen. . . . Aan den natuurkundige blijft het vraagstuk overgelaten onder de theorieën, die
in staat zijn de bewegingen te verklaren, diegene uit te kiezen,
welke met de natuurkundige beginselen der wereld in overeenstemming is. Aan den astronoom is het onverschillig te
weten, wat vast is en zich beweegt: voor hem is iedere theorie
aannemelijk, die de verschijnselen goed weergeeft."
Copernicus was 'feitelijk nog niet veel verder dan de Oudheid. Hij moest die vliegende vogels en die vallende steenen
ook laten voor wat ze waren. Het is ook daarom, dat de
theologen hem en zijn theorie met rust lieten. Zij was maar
een hypothese. Toch liet dit vraagstuk de geleerden niet los.
Men wist, dat kogels, loodrecht uit een kanon geschoten,
weer in den loop terugvielen. Een bewijs dus voor de stilstaande aarde. Maar Gassendi liet steenen omhoog werpen op
een snelzeilend schip en die kwamen ook weer op hun uitgangspunt terecht. Ergo een bewijs voor het omgekeerde. Toch
was Gassendi voorzichtig. Hij verwierp Ptolemaeus, maar
koos niet voor Copernicus. Het tusschenstelsel van Tycho
Brahe leek hem veiliger. De menschheid was in die dagen erg
gul met den brandstapel. . . .
Het vernuftige mechano-spelletje van Copernicus echter
werd spoedig overtroffen door een niet minder vernuftig
werktuig uit het dagelijksch leven. Even na den dood van
den Frauenburger domheer vonden Hollandsche brillenslijpers ten behoeve van de zeelui het „katoog" uit. Toen het
bericht daarvan doordrong tot Italië, begreep de geniale
Galilëi meteen hoe het ding in elkaar zat, hij stelde er zelf
een samen en richtte dezen eersten astronomischen verrekijker op de maan. Wat hij, zijn leerlingen en tijdgenooten daar zagen (of meenden te zien) leeren ons thans
nog de namen op de maankaarten. Het wemelt daar
van bergen, vulkanen, hoogvlakten, zeeën, kapen, baaien en
eilanden. Het geslacht van Vasco di Gama, Columbus en
Abel Tasman bereidde zich voor op de ontdekking van een
Nieuwe Wereld na Indië, Amerika en Australië, ditmaal
in den hemel. Met het onrechtvaardig gevolg, dat de dondergen te
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bui, waaraan Copernicus ontsnapt was, zich ontlastte boven
het hoofd van Galilëi. Immers diens ontdekking zag er heel
anders uit dan een academische „hypothese". Een oud denkbeeld kreeg plotseling een nieuwe gedaante. Waren de planeten en de sterren bewoond door levende wezens? En als
dat zoo was, waar bleef men dan met een door God geschapen
menschheid, waarvoor zich zijn Zoon aan het kruis had geofferd? Die moeilijkheid was reeds aarzelend uitgesproken,
toen men aan de andere zijde van den Aardbol een reeks van
volkeren ontdekte, die blijkbaar tijdens Christus' omwandeling op deze wereld al een afzonderlijke ontwikkeling doormaakten. Maar indien er zich ook bezielde wezens in den
sterrenhemel zouden bevinden, hoe pasten die dan in het
plan van de schepping?
De veronderstelling, dat er in het millioenen lichtjaren uitgestrekte heelal nog ontelbare bewoonde planeten moesten
aanwezig 'zijn, is een tijdlang onder de vrije geesten populair
genoeg geweest. Zij was één der toortsen, die in 1600 den
brandstapel van Giordano Bruno ontstak. De overweging,
dat het leven op aarde aan beperkende voorwaarden gebonden
is, maakte in den beginne niet veel indruk, de fantasie verzette er zich niet tegen, dat er 'bijvoorbeeld in den brandenden zonnebal levende wezens van een „vurige" natuur zouden
kunnen zijn. En in andere omstandigheden zou het leven zich
ook daaraan kunnen aanpassen.
De wijsgeer Immanuel Kant, die volgens de spraakmakende
philosofische gemeente het geheele denken van de vorige eeuw
beheerscht, redeneert er over met de opgewondenheid van een
jongeling van de Nieuwe Gedachte. In zijn „Theorie des
Himmels" zegt hij in het derde deel, in het hoofdstuk over
de „Bewóhner der Weltkörper", ervan overtuigd te zijn, dat
het Heelal overal bewoond is. Hij praat er over, of hij er alles
van weet:

dat het niet direct noodzakelijk is,
dat alle planeten bewoond moeten zijn, ofschoon het een
ongerijmdheid zou zijn, dit ten opzichte van alle, of zelfs van
de meeste te loochenen."
Hij geeft toe, dat er onbewoonde gedeelten in het Heelal
„Ik ben

van meening,
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kunnen zijn, zooals er woestijnen op Aarde zijn, maar zelfs
een geheel onbewoonde planeet (betoogt hij) zou in vergelijking met het Heelal iets veel geringers zijn, dan een Sahara
ten opzichte van de Aarde. Bovendien moet het overal één
keer beginnen en vóór dien tijd is zoon planeet woest en ledig.
Kant doet in dat opzicht concessies, die voor zijn tijdgenooten
wellicht verbazingwekkend waren. Hij veronderstelt, dat een
planeet wel eens.... duizend jaar onbewoond kan blijven.
„Misschien bestond onze Aarde duizend of meer jaren, voor
zij geschikt was menschen, dieren en planten te onderhouden.
Dat een planeet een paar duizend jaar later tot zijn volkomen
ontwikkeling komt, doet aan het doel van zijn ibestaan geen

afbreuk."
Hij ontleent zelfs

aan de spotternijen van de
bittertafel. Met instemming haalt hij de uitspraak van een
„geestigen kop" uit Den Haag aan (het zou interessant zijn
te weten, wie hier aan het woord is), die zich als volgt uitlaat:
„De creaturen, die de bosschen op het hoofd van een bedelaar bewonen, hadden reeds hun verblijfplaats voor een onmetelijken kogel en zich zelf voor het meesterstuk van de
schepping aangezien, toen een van hen onverwachts het hoofd
van een edelman gewaar werd. Toen riep hij de schoone
geesten van zijn buurt te samen en zei tot hen in verrukking:
„Wij zijn niet de eenige levende wezens der Natuur. Zie daar
een land. Daar wonen ook luizen!"
argumenten

De Theorie des Himmels behoort tot de geschriften van
Kants zoogenaamde „voorkritische" periode, maar evenals
met zijn diepzinnige hoofdwerken heeft hij ook hiermede een
stempel op de negentiende eeuw gedrukt. Duizenden hebben
het geloofd als hij. ... en gelooven het nog. In de laatste jaren
echter zijn velen over deze zaak eenigszins anders gaan denken. Van onze naaste buurvrouw, de Maan, weten we nu wel
heel zeker, dat onze sterkste kijkers ons niets over eenig leven
weten te melden. Omtrent de planeten durven we niets meer
te veronderstellen. Als er elders zulke planeten mochten zijn,
wagen we ons toch aan niets anders dan literaire bespiege127
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lingen. Bovendien, hebben de andere vaste sterren wel planeten? We weten het niet, zijn in ieder geval geneigd aan
te nemen, dat een planetenstelsel als het onze een onbegrijpelijke uitzondering in het Universum vormt. Evenals tweeduizend jaar geleden staat de Aarde met den mensch weer
als een wonderlijke verschijning in het middelpunt van het

Heelal.
Veel oorzaken hebben daartoe meegewerkt. Om te beginnen is het Geloof, dat de wereld om den mensch geschapen

is, bij de overgroote meerderheid van onze soortgenooten
nooit betwijfeld geweest. Wie behoefte gevoelt om deze
stelling te gaan propageeren zal tot de ontdekking komen,
dat hij preekt voor een parochie, die doorzult is in de oude
leer der vaderen. Feitelijk is er alleen sprake van een ommekeer in de geesten van de zoogenaamde intellectueelen. En
zelfs daar moet men het niet te diep zoeken. Als men thans
de stelling opwerpt van een uitzonderlijke schepping van den
mensch op een uitzonderlijke planeet, komt dit zeker voor een
groot deel, omdat ook op dit gebied, evenals overal, alle nieuwe meeningen een keer oud en alle oude denkbeelden op hun
beurt weer nieuw worden. En dan is er ten slotte nog de
wetenschap. Wat is daar gaande, dat men weer aan het onbegrepen wonder gelooft?
Het is niet zeker, dat aan alle geleerden, die er op het oogenblik op geheimzinnigen toon over schrijven, duidelijk voor
den geest staat, aan welke krachten zij gehoorzamen. Zij stellen verhandelingen samen met duistere termen en nog duisterder formules. Zij spreken over oneindigheden, werelden
van vele afmetingen en de verraderlijke diepten der kansrekening. De meesten zijn zich daarbij niet bewust, dat zij
op 'het kompas zeilen van de modernste en wonderlijkste aller
mode-wetenschappen: de statistiek.
Oudtijds was de statistiek de moeizame bezigheid van eerzuchtige vorsten, die het een beetje verder in de wereld wilde
brengen en daartoe veel belasting en veel soldaten van hun
onderdanen noodig hadden. Willem de Veroveraar, die in ii 66
den roemruchtigen inval in Engeland deed, wordt onder de
corypheeën van de statistici uit den mythentijd gerekend.
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Zijn inval slaagde voor een groot deel, wijl hij van te voren
alles tot in de puntjes had laten uitrekenen, zooveel man,
zooveel ruiters, zooveel voedsel, zooveel schepen, enz.
Eeuwenlang bleef de statistiek tot dit gebied beperkt: de
huishouding van een staat in oorlog, of, omdat de staten altijd
in oorlog waren, eenvoudig: de huishouding van den staat.

Vandaar ook de etymologie van het woord statistiek, dat zoo
iets als „leer van den staat" beteekent. Maar in onze dagen
is de statistiek iets heel anders geworden, zij is uitgegroeid tot
de wetenschap van de massa, tot de methode om het onoverzienlijke in teekening te brengen en het ontelbare te groepeeren. De statistiek houdt zich niet langer bij de voorwerpen
van de huishouding van staten en legers, zij werpt zich op
alles, waar maar massa's, menigten, groepen, kudden, oneindigheden bij te pas komen, onverschillig of die hoeveelheden
valuta's, koffie-oogsten, microben, atomen of sterrenstelsels
betreffen.
Het is duidelijk, dat men bij een wetenschap, die nog zóó in
den vollen groei verkeert, niet weet, waar zij feitelijk bij
behoort. Het verleidelijkst is haar in de buurt van de Wis-

kunde te zetten, zij werkt met dezelfde symbolen: getallen,
rekenkundige bewerkingen, verhoudingen, grafische voorstellingen. Met het gevolg, dat men krachtens een van de meest
voorkomende menschelijke dwalingen: de „idola fori" van
Bacon (de „dwalingen van de markt" gegrond op de neiging
om, inplaats van de zaken, de teekens van conventioneele
waarde te gebruiken) haar kloekweg als wiskunde beschouwt
en dezelfde bewijskracht toekent als haar verheven zuster.
Toch is er een groot verschil. De wiskunde behoort louter en
alleen tot het gebied van het zuivere denken, de statistiek
tot dat van de empirie. Zij onderscheidt zich verder van haar,
dat zij een veel grooter beroep doet op het verstand van den
beoefenaar en dat haar conclusies geen zekerheden, maar
hoogstens waarschijnlijkheden zijn.
De verwarring met de wiskunde heeft de statistiek een
slechten naam bezorgd. Er zijn lieden, die meenen, dat het in
de statistiek evenals in de wiskunde gaat om rekenen en dan
komen zij tot zotte uitkomsten. Dan tellen zij het aantal
H.M.
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bedden en het aantal dooden en ontdekken, dat de gevaarlijkste plaats van de wereld het bed is, want daar sterven de
meeste menschen. Zij hebben den spotters ook het hoonende
gevleugelde woord verschaft over de drie leugens: kleine leugens, groote leugens en statistieken.
Maar wij moeten ons daardoor niet van de wijs laten brengen. Statistiek is geen wiskunde, maar zij is wel haar gelijk
geboren zuster. Cartesius en Spinoza wijzen ons hier den weg.
Twee oneindige attributen nemen wij in den Kosmos waar:
het denken en de uitgebreidheid. De wiskunde behoort tot het
onstoffelijke denken, de statistiek tot de stoffelijke uitgebreidheid.
Zij redeneert niet over de sterren en de atomen, zij stelt
er geen wetten voor vast, zij weet niets van

causaliteit of

logica, zij telt eenvoudig, zij maakt tabellen, overzichten,
grafieken. En schrijft de uitkomsten op, de waarschijnlijkheden. En deelt koel en onbewogen mede, dat de mensch
hier op aarde zich in den meest onwaarschijnlijken toestand
bevindt, dien men zich denken kan. Een ding als een bewoonde
planeet hoort inde Schepping eigenlijk niet thuis!

Immers deze is blijkbaar een opeenhooping van de meest
fantastische hitte te midden van een niet minder fantastische
koude leegte. Daarin past het Leven niet. Het „doel" van het
Heelal is het produceeren van gloeiende zonnen, spiralende
nevels, stralingen, reizende door eindelooze ruimten. . . . niet
van levende wezens. Of zooals Jeans het in „The mysterious
Universe" scherp en duidelijk uitdrukt: „Het Universum is
physisch, niet biologisch!"
Maar de waarschijnlijkheid is geen onverbiddelijk Noodlot.
„Neem zes apen," zeide Huxley, „geef ze ieder een schrijfmachine en laat ze zooveel boeken vol tikken als er zijn in het
Britsch Museum. Zij zullen millioenen jaren lang niets voortbrengen dan zinlooze lettercombinaties, maar eenmaal zullen
uw verbaasde oogen te midden van al die warrelende letters
een sonnet van Shakespeare tegenkomen."
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De Hegelsche wijsbegeerte leeraarde reeds, dat het onwaarschijnlijke in de waarschijnlijkheid voorondersteld is. De ver-

lezer zal spotten:
„Het beeld is geestig, maar er behooren toch apen en een
schrijfmachine bij. Zijn er in het Heelal spelende apen en
kunstige schrijfmachines?" Laten we liever een meer mechanisch beeld gebruiken. Stel u een schaakbord voor, waarop
de stukken, evenals de atomen van het Universum, een eigen
ingeschapen beweging bezitten, ieder naar zijn eigen aard.
De paarden volbrengen hun conventioneele sprongen, de
torens loopen langs voortgaande en zijdelingsche lijnen, de
raadsheeren zwerven schuin over de velden, de koninginnen
vereenigen beide eigenschappen en de pionnen wandelen langzaam naar de overzijde van het bord. Wat zal er aan dit automatisch bewegende spel op te merken zijn?
Aangezien iedere stand van de stukken volgt uit den voorgaanden, zal zich geen tweemaal dezelfde op het bord vertoonen, vóór alle spelen en standen zijn doorgespeeld, een aantal, dat de geestdriftige schaakliefhebber Koch in het begin
van de vorige eeuw op 1124 quattuor decellionen schatte.
Merkwaardige consequenties zijn daaruit af te leiden.
raste

In het jaar 1851 werd te Londen tusschen de schaakmeesters Adolf Andersen en Kiezeritsky een partij gespeeld, die
nu nog onder de liefhebbers beroemd is door haar eenvoudige
en elegante bewegingen, haar verrassende ontwikkeling en
wonderbaarlijk slot. In de schaakliteratuur is zij bewaard gebleven onder den naam van de „onsterfelijke partij". Welnu,
ons automatisch schaakbord zou tusschen vele zinlooze standen en zettenseries ook eenmaal uit zichzelf de „onsterfelijke
partij" gaan spelen. ...
Zoo speelt ook het Universum op aarde na aeonen van chaos
zijn „onsterfelijke" partij. En er blijft bij deze beschouwing
maar één zwarigheid over. Als het Heelal zijn onsterfelijke
partij maar bij toeval als een onbegrijpelijke onwaarschijnlijkheid tusschen milliarden waarschijnlijke nonsens speelt, wat
hebben wij er dan nog mede te maken? Het antwoord daarop
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is eenvoudiger dan oppervlakkig schijnt. Wij zijn er in zoover
onverbrekelijk mee verbonden, dat ons die partij bewust
wordt, omdat alleen de „onsterfelijkheid" leidt tot bewustzijn.
Het was de lersche bisschop Berkeley, die inzag, dat het bewustzijn en de werkelijkheid een onverbrekelijke eenheid
vormden, die hij kort maar scherp formuleerde als: „Esse est
percipi." 1) Een bewustzijn, dat opgesloten is in den waarschijnlijken chaos, komt niet tot zichzelf, want aan den
chaos valt niets te begrijpen. Wij nemen dus onze „onsterfelijke" partij niet bij toeval waar, maar zij wordt waargenomen,
omdat zij onsterfelijk is.
Wie nu nog meent, dat het toch zeer vreemd is, dat het
Universum eindelooze tijdsruimten noodig heeft om een keer
tot iets bijzonders te komen, onderschat dan de mogelijkheden
van den Kosmos. Wanneer wij nog eenmaal het beeld van het
schaakspel mogen gebruiken, zouden wij de veronderstelling
als volgt willen uitbreiden. Stel, dat wij niet één bord, maar
evenveel 'borden hebben als er spelen zijn en wij zetten de
stukken op de achtereenvolgende borden telkens één seconde
na elkaar in beweging, dan nadert eenmaal het oogenblik,
dat alle borden spelen. Achtereenvolgens komt er nu telkens
op een ander bord een „onsterfelijke" partij aan de beurt.
Ook wijsgeerig duidelijk: de onsterfelijke partij is altijd in het
schaakspel voorondersteld.
Ook in de Schepping. Voor zoover wij haar kennen, heeft
zij maat noch duur. De „onsterfelijke" partij is altijd, hetzij
hier, hetzij in Orion, hetzij in het Zuiderkruis aanwezig. Wij
maken haar nu op aarde mee en het is mogelijk, misschien wel
waarschijnlijk, dat dit op het oogenblik de eenige partij is, die
gespeeld wordt. Wij nemen die nu waar, maar dit is geen
toeval. Want niet wij zoeken de partij, maar de partij zoekt
ons. En als het eenmaal afgeloopen is en het Heelal het Leven
matgezet heeft, dan is er geen reden om te treuren of te
wanhopen. Want het Universum is dan al weer elders een
nieuwe combinatie begonnen. Immers ook de Onsterfelijkheid
is in het Heelal voorondersteld.
*) zij n is waargenomen worden
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Et comme vn long linceul trainant a I'orient
entends, ma ehère, entends la douce Nuit qui marche....

Baudelaire, Recueillement.

Ga eens op een helderen winterdag, tegen dat de schemering begint in te vallen, een wandeling naar buiten maken,
van een anderhalf uur of zoo. De zon is al onder, maar aan
den Westerhemel gloeit nog veelkleurig het daglicht na, in
staag wisselende tinten en schakeeringen, en bleek wittig staat

daartusschen reeds, laag boven den horizon, de Avondster te
prijken, ter hoogte zoowat van het matte maansikkeltje, als
dat enkele dagen zijn nieuwen ommegang heeft aangevangen.
Straks, op den terugweg, ziet ge Venus in heel haar zacht
glanzende pracht, de schoonste van het nachtelijk firmament,
maar dan is het ook spoedig met haar glorie gedaan, want ze
volgt de zon van nabij en verdwijnt enkele uren na deze eveneens, den wijkenden dag achterna en als bij-lichtend. Even
komt de triestige overpeinzing in u op, dat mooie dingen, als
ze recht goed beloven te gaan worden, meteen weer weg zijn
en voorgoed vergaan, maar ge geeft u daar niet lang aan over,
er is en komt nog zooveel anders, dat mooi is en u meesleept
en in stijgend stille verrukking houdt.
Meestal ziet ge dan ook al, daartegenover in het Oosten of
ergens hoog aan den hemel, een eerst wat onwaarschijnlijk licht
ontstoken; het is er eigenlijk nog te vroeg voor, want nergens
zijn de lampen al aan en sterren ziet ge niet en dan is het dus
eveneens een planeet, het zal wel Jupiter zijn, of misschien
Mars, maar die is dan wat roodachtiger.
Het daglicht weifelt met heen te gaan en lijkt te willen
blijven. Er hangt iets als een aarzeling in de lucht, een toeven
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en dralen, een stemming van wonderkalme tevredenheid, dat
het zóó nu goed is en nog maar wat mocht voortduren, een
nadroomen over voorbije dingen, die als oplossen in de weldadige rust van met zichzelf en anderen volkomen verzoend
zijn. De harde dingen van den dag en wat er moeilijk vaak
viel in uw leven, ze verzachten, verstillen en verstommen, nu
alles sereen is en diaphaan.
Gaandeweg duistert het en hoe verder naar het Oosten, hoe
meer dat merkbaar is. De lichtende strook in het Westen versmalt, verzinkt en verdooft, en daarboven langs het Zenith
verbreedt zich de rouwsluier van den aanschrijdenden nacht,
die oostwaarts omlaag en zuid- en noordwaarts uitdijend steeds
donkerder wordt. Het is alsof ge den nacht hoort komen aanruischen, ge voelt zijn nadering, ge ziet hem geleidelijk en

stadigaan duidelijker te voorschijn treden.
De gansche wijde hemelluchter laat nu overal zijn tintellichten ontsteken, eerst één voor één, her en der, al spoedig
vele tegelijk en telkens komen er meer, talloos en ontelbaar, in
velerlei verscheidenheid van helderheidssterkte en ook verschillend soms van kleurschakeering. Een eindweegs boven de
oosrerkim hebt ge, al eenigen tijd geleden, een blinkend wit
wolkje kunnen waarnemen als een vlucht verre duiven, waaruit later een groep afzonderlijke lichten te voorschijn is gekomen: dat zijn de zeven Pleiadengezusters, maar als ze in
vollen glans zichtbaar zijn, ontwaart ge er toch maar zes, dicht
bijeen, als schuw en schichtig, klein en teer, wijl vliedend in
saamgeschoolden angst voor den woesten geweldenaar, die
daar, groot en sterk en dreigend, van onder den donkeren
horizon ten hoogen hemel opklimt en haar niet aflatend vervolgt, gansch den langen nacht door over héél het uitgestrekte
veld van het nachtelijk uitspansel.
Ge ziet hem thans duideliik, in volle grootte en in zijn volle
blinkende kracht, dezen kloekst gebouwde van alle hemelfiguren: zuidwaarts gewend komt hij uit het oostelijk duister
opgerezen, een leeuwenhuid als schild in de opgeheven linkeren een reusachtige knots in de uitgestrekte rechterhand, de
linkerknie half opgericht bij het omhoogstappen en daarvoor
het bovenlijf half achterover, gehelmd en met schuins neer134
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hangend zwaard aan den flonkerenden gordel.
Ge kunt u hem ook anders voorstellen en dan niet de schuchtere meisjes van het Zevengesternte achtervolgend, maar den
losgebroken Stier tegemoettredend, die met gekromden rug,
den vervaarlijken kop scheef loerend omlaag, de lange gepunte
horens vooruitgestoken, gereed voor den stoot, brieschend komt
aanrennen; de Voerman, met nog een eind van het afgeknapte
zeel in zijn hand, staat verschrikt terzij en links boven kijken
de Tweelingen angstig toe.
Wie heft met statelijke pracht
Bij de achtbre stilte van den nacht
Uit d'Oceaan het hoofd naar boven?
Wie blijft in 't aanzien van Diaan,
Die vruchtloos poogt dien gloed te doven,
Met onverzwakten luister staan?

Zijt gij 't, Orion, voor wiens licht
Der kleiner zonnen flikkring zwicht,
Als 't licht der maan voor Fèbus glansen?
Rijs, groote Orion! rijs omhoog.
Zijt welkom, held! aan onze transen!
Verruk, verruk ons starend oog!

(de maan)

(de zon)

Wat sterreglans, die eerbied baart,
Praalt op uw gordel, knods en zwaard,
Bezaaid met tintelende vieren!
'k Zie Betelgeuzes rooden gloed
(oostelijke schouder)
Uw schouder naast Bellatrix sieren
(westelijke schouder)
En Rigel flonkren op uw' voet.
(opgeheven voet)

Ik zie, daar u de Stier ontvlugt,
Voor de opgeheven vuist beducht,
Den Noordschen Beer van verre grimmen;
De bloedige Aldebaran zelf
(oog van den Stier)
Ontwijkt uw knods bij 't statig klimmen
En ruimt u plaats aan 't stergewelf.
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Rondom u schittren zon bij zon

(Groote en Kleine Hond)
Daar Sirius en Procyon
Met diep ontzag uw schreên verzeilen.
Wie noemt in klanken, zwak van toon,
Die heiren, door geen oog te tellen?
Wie schetst hun godlijk, eeuwig schoon?
nog driemaal zooveel coupletten, die
ik wegens de beperkte plaatsruimte maar verder ongeciteerd
laat, de Nederlander Nieuwland'), poëet en astronoom, anderhalve eeuw geleden bezongen.
Als ge, thuis terug van uw wandeling, later op den avond
of vóór het naar bed gaan, nog even buiten kijkt, ontwaart
ge den oostkant van den lichtenden nachthemel tot nabij het
zenith met deze imposante en, als ge ze eenmaal hebt leeren
kennen, onvergeeflijke constellatie bezet en kunt ge meteen
Orions trouwe jachtgezellen, den Grooten en Kleinen Hond,
hem zien achternakomen.

Aldus heeft hem,

met

Het was echter niet alleen vanwege hun opvallend figuur,
dat deze sterrenbeelden hun algemeene bekendheid verwierven, zooals die overal ter wereld in phantastische verhalen tot
uitdrukking kwam, maar ook door hun beteekenis in de kalenderwetenschap voor landbouw, scheepvaart en handelsverkeer:
de mythologie werd alras allerwegen tijdrekenkunde tevens.
Bij de Romeinen kondigde Orions ondergang in den herfstochtend de gevreesde stormen aan, die het voor de zeelieden
gevaarlijk maakte nog langer uit te varen; Horatius kenschetst hem als ,nautis infestus': den schippers vijandig. Op
Java met zijn uitsluitend landbouwende bevolking, waar de
hemellichamen 2) een stand aannemen, ongeveer haaksch op
x) Pieter Nieuwland, zoon van een eenvoudig timmerman uit de Diemermeer, overleed in 1794, pas 30 jaar oud, als hoogleeraar in de wis-, natuuren sterrenkunde.
2) Dus ook de maan, die bij eerste kwartier den vorm van een nap vertoont met den bovenkant horizontaal, bij laatste kwartier precies omgekeerd:
op een reis van het zuidelijk halfrond naar de Noordelijke Ijszee tot in het
136

Orion

en

het Xevengesternte

dien van het noordelijk halfrond, kon ditzelfde sterrenbeeld,
achterover liggend immers met het hoofd omlaag en de voeten
omhoog en niet voorafgegaan maar gevolgd door de Pleiaden,
onmogelijk dus tot de voorstelling van een klimmenden reus
leiden, die er dan ook onbekend is; men heeft hier de drie
flonkerlichten van den gordel tot een afzonderlijke voorstelling verbeeld, „weloekoe" oftewel „ploeg" geheeten, naar den
vorm van het gelijknamige Inlandsche landbouwwerktuig: als
deze bij het begin van den regentijd 'savonds aan de oosterkim verschijnt, is dit voor den Javaanschen boer, wiens geheele
bestaan met al zijn doen en laten streng en sterk religieus
doortrokken is, het hemelsch sein, dat hij zijn ploeg te voorschijn moet halen om de rijstvelden voor het uitplanten der
op kweekbedden gepote bibit (zaailingen, kweekplantjes) gereed te maken. Den geheelen regentijd staat dan 'savonds en
's nachts „de ploeg" als duidelijk zichtbaar goddelijk gebod
hem aan zijn veldplichten te herinneren en als hij, een half
jaar daarna, 's ochtends bij het vroege opstaan nog juist even
vóór het dagen dienzelfden ploeg ziet opkomen, maant dit
hem, zijn sawahs voor de tweede gewassen van den drogen
tijd te bewerken.
Dit uiteenhalen van een geheel sterrenbeeld, zooals het van
een bepaalde plaats op onze aarde gezien wordt, tot afzonderlijke voorstellingen elders, is in de hemelmythologie zéér gewoon: men denke bijv. aan de opvatting dezer zelfde drie
gordelsterren van Orion als Jacobsstaf of H. Driekoningen.
Evenzeer is een andere verbeelding van een sterrengroep, zooals
bijv. in het vermelde geval van den Grooten Beer 2), of een
combinatie van verschillende sterren tot weer een ander beeld,
al naar de plaatselijke ligging op de aardglobe zulks vanzelf
meebracht, een veelvuldig voorkomend verschijnsel, gelijk dat
drijfijs over de 80° noordwestelijk van. Spitsbergen, die ik eens maakte en
die, naar Zuid-Europa terug, twee maanden duurde, zagen we tweemaal de
maan in al haar phasen zich, eiken avond opnieuw, geleidelijk oprichten en
naderhand wederom terugbuigen, een spannend beleven, dat ik nooit zal
vergeten.

2) De drie sterren van het Noordgermaansche wagenhandvat als de jagers
die den beer vervolgen (bij de Noordamerikaansche Indianen) of als
zijn jongen (Job 38:32 in de vertaling van prof. Obbink); zie „Haagsch
opgevat,

Maandblad", April 1942, blz. 184.
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her en der en overal in sprookjes en volksverhalen, gebruiken
en zegswijzen zijn karakteristieke uiting heeft gevonden.
De Pleiaden, zooals het Zevengesternte gewoonlijk genoemd
wordt, werden door de Grieken verklaard als haar naam te ontkenen aan het werkwoord ,plêin', dat ,varen' beteekent: haar
opkomst in de lente en haar ondergang in den herfst, beide,
evenals Orion bij de Romeinen, in de ochtendschemering, kondigden het aanbreken van zomer en winter en daarmee het
gunstige en gevaarlijke seizoen voor de scheepvaart aan. In
het Latijn heeten ze Vergiliae, dat men afleidde van ,vergere':
keeren, wenden: ze komen aan den ochtendhemel op bij het
keeren der lente. Ze staan in den rug van den Stier, in wiens
kop, dicht daarbij dus, zich haar zusters, de Hyaden, bevinden: het Regengesternte (Gr. Huades van ,hüein': regenen),
waarvan de opkomst regen voorspelde; vandaar in het Latijn
bijgenaamd ,pluviae' {regenbrengend, Vergilius) of ook wel
,tristes' (die slecht weer voorspellen, Horatius). 1)
Indien de afleiding van den Griekschen naam van het Zevengesternte juist is, kan door volksetymologie verwarring
zijn ontstaan met een bijna gelijknamig woord ,peleiades', dat
Jonge duiven' beteekent 2) en zoo zou dan het verhaal in de
wereld gekomen zijn, dat Zeus zich over de vluchtende
nimfen, door Orion achtervolgd, had ontfermd door ze in
duiven te veranderen en als zoodanig als sterrenbeeld aan den
hemel te plaatsen. Als ,peleiai': ..duiven' komen ze op één
plaats bij Homerus voor (Odyssee XII, 6z) : „de schuchtere
duiven, die Zeus vader getrouw ambrozia brengen" (vertaling van Boutens). Ambrosia is het onsterfelijke hemellicht,
dat bij het sterven van den dag, als dus de goden het lijken te
zullen ontberen, toch ook 's nachts door de sterren aan het
luchtruim, waarvan Zeus de verpersoonlijking is, geschonken
wordt.
Orions naam is misschien van Hebreeuwsche afkomst en
dan vergriekscht (Orioon met den klemtoon op de tweede
lettergreep) uit ,or'rie oon': Schwinger der Kraft, 2) de
a) Engelbregt, Latijnsch Woordenboek.
2) Autenrieth, Wörterbuch zu den Homerischen Gedichten.
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krachtige knotszwaaier. In het Oude Testament, waar hij, met
Grooten Beer, het Zevengesternte en den Dierenriem, driemaal
vermeld wordt (Job 9:9, 38 : 31, Amos 5:8), heet hij echter
anders. Jahwe vraagt daar, ten bewijze zijner almacht tegenover 's menschen onmacht, ineen stormwind aan Job: „Kunt
gij de banden van het Zevengesternte binden of de boeien
van den Orion losmaken? doet gij den dierenriem te rechtertijd opgaan, bestuurt gij den Grooten Beer met zijne jongen?" 1) Het losmaken van Orions boeien „doet denken aan
een aan den hemel voor straf gekluisterden reus", 2) evenals
ook zijn Hebreeuwsche naam nog blijkbaar terugwijst naar
een vroegere hemelmythe: ,k'sieP: „Thor, zuweilen mit Innbegriff der Gottlosigkeit, Name eines Sternbildes, eig. das
Gottlose, d.h. der gottlose an den Himmel gefesselte Riese,
der Orion:" 3) Het Hebreeuwsche woord voor het Zeven-

beteekent: bundel, hoop, groep.
Voor de naamsverklaring der afzonderlijke sterren, hierboven genoemd, nog even het volgende: 4)
Betelgeuse, Arabisch ,bed [eig. ibt]-el-dschauza' (W. Pr. Ene.
geeft het Arabische woord in de Nederlandsche transcriptie
weer als ,ibt-al-djusa'): schouder van den reus.
Bellatrix, dat in het Latijn ,de krijgshaftige (vrouw)' beteekent, is volksetymologisch verbasterd uit Arab. ,elnadschid': der Uebersteigende, d.i. Hervorragende (westelijke
hoogere schouder).
Van Rigel heb ik geen verklaring kunnen vinden.
Aldebaran, de helderste ster van het Regengesternte in het
met bloed beloopen rechteroog van den Stier, roodachtig getint, is het Arabische ,al-dabaran': der folgende, weil er den
Plejaden folgt.
Sirius of Hondsster, met haar blauw-wit licht „de helderste van alle en de dichtstbijzijnde van de op onze breedte zichtbare sterren", „in helderheid alleen overtroffen door de plagesternte

-3) Het Oude Testament vertaald door Prof. Dr. H. Th. Obbink.
2) Bakels, Beknopt Bijbelsch Woordenboek.
3) Fürst, Hebraisches und chaldaisches Schul-Wörterbuch über das alte

Testament.
4) Ontleend aan Heyses Fremdwörterbuch, 17e Ausgabe, Hannover u.
Leipzig, 1896.
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Venus, Mars en Jupiter en dan nog alleen op sommige
tijden" (W. Pr. Ene.) werd door de Grieken, wegens haar
sterken glans, ,séirios', ,de verzengende' genoemd; volgens
anderen komt haar naam van Arab. ,schira', zooiets als Haarneten

Strahlen.
Proycon, Grieksch prokuoon: der Vorhund, weil er beim

stern, wegen seiner

Aufgang dem Sirius voraufgeht.

Er is, zoover ik weet, in de antieke literatuur geen aaneengeschakeld verhaal, gelijk wèl van het Beergesternte, over de

belevingen en lotgevallen van Orion öf het Zevengesternte te
vinden en het boeiendste boek met uit die literatuur terugvertelde mythologische verhalen dat ik ken: Die schönsten
Sagen des klassischen Altertnms, nach seinen Dichtern und
Erzahlern, van Gustav Schwab, bevat dan ook een dergelijk
verhaal niet, maar noemt beide gepersonifieerde sterrenbeelden
slechts zijdelings. Wel komen zulke verhalen in vele mythologische leer- en leesboeken voor, maar deze zijn dan min of
meer handig in elkaar gezet uit verspreide gegevens, die bij
verschillende klassieke schrijvers over 'hen aangetroffen worden en we kunnen hier dus gevoeglijk volstaan met de afzonderlijke vermelding dier gegevens en met de natuurkundige
verklaring van hun zinrijken inhoud.
Men meene echter vooral niet uit de omstandigheid, dat
bijv. Homerus, Vergilius en Ovidius over de Pleiaden en
Orion alleen terloops en dan steeds in ander verband bijzon-

derheden ten beste geven, nu meteen maar te mogen besluiten tot de volslagen afwezigheid van uitgewerkte verhalen
over hen. Want wat er op tallooze plaatsen zoo losjesweg over
beiden ter sprake komt, geeft juist sterk den indruk van zóó

algemeene bekendheid te zijn geweest, dat elke zinspeling erop
dadelijk begrepen werd en zulke zinspelingen zullen dan ook
wel teruggaan op bestaande uitvoerige verhalen, die ons intusschen niet als zoodanig schriftelijk zijn overgeleverd.
Zoo verwijst Vergilius naar Orions gevreesde functie als
verwekker van stormen en stortbuien: hij noemt hem in de
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Aeneïs: in storm wolken gehuld (nimbosus, I 535) en regenbrengend (aquosus, IV 52). Orion, zoo zegt hij, „duikt, de
geweldige, neer in wintersche branding" (VII, 710). Elders
verschijnt hij ten hemel „in gouden wapenrusting" (111 517).
Van een verwoeden tegenstander, door Aeneas bevochten, heet
het: hij „drilt vervaerlijck zijne spiets, stapt over het velt
hene, zoo groot als Orion, die te voet, midden in het diepste
water van Nereus 1), den wegh doorsnijdende, met zijne
schouderen boven de golven uitsteeckt; of eenen bejaerden
esscheboom van het hoogh geberghte mebrengende 2), langs
d'aerde voortstapt, en zijn hooft in de woleken steeckt; zoo
vreesselijck quam Mezentius hier gewapent aanstappen"
(X 763 vlgg., prozavertaling van Vondel).

Ovidius betitelt hem als ,ensiger':

een

tweesnijdend zwaard

voerend, en Homerus gewaagt in de Ilias (VIII 486) van „de
kracht van Orioon". Op zijn triestigen tocht „omlaag naar
het mistige duister" (Od. XI 155) der onderwereld, ontmoet
Odusseus daar ook de schim van Orion, nog altijd in volle
gedoente op wild jagend (Orions verdwijning van den nachtelijken hemel in de zomermaanden; Od. XI 572 vlgg., vertaling van Boutens):
Na hem werd ik gewaar reusachtigen jager Orioon,
Hoe hij 't gedierte opdreef langs de weide met asfodellen, 3)
Dat bij zijn leven hij eigens op de eenzame bergen gedood

had.

Knots in zijn handen hij voerde, albrons, onbreeklijk voor
eeuwig.

Bij Homerus komt ook een toespeling voor op een amoureuse beleving van Orion met den dageraad: Eos, voor hem in
liefde ontstoken, ontvoert hem naar Delos, vanouds Ortygia
(het kwartelland) geheeten, hetgeen bij de goden zooveel
*) Een personificatie der zee, in het bizonder der Aegaeïsche Zee.
2) Orions knots in de opgeheven rechterhand.
3) Uitgestrekte formaties dezer witbloeiende planten heetten in het Middellandsche-Zeegebied de verblijfplaats der afgestorvenen (W. Prins' Ene).
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ergernis verwekt, dat zij Artemis opdragen hem
(Od. V 113 vlgg., vertaling van Vosmaer):

te

dooden

Gruwzaam zijt gij, o goden, a'fgunstigen zijt ge bij uitstek,
Gij, die met wrevel het ziet, dat godinnen met sterflijke
mannen

Openlijk leven, als eene een minlijken gade zich uitkoos.
Zoo, bij Orioons roof door de rooskleurvingrige Eoos,
Poosdet gij niet in uw toorn, gij, gemakkelijk levende
goden,
Voor dat hem Artemis, kuische en goudengezetelde jonkvrouw,

Trof in Ortugia, plotsling

met

smartlooze pijlen hem
doodend.

Wie deze geschiedenis in haar interessant verloop wil verstaan, bedenke dat onderlinge toenadering van hemelverschijnselen, die tenslotte „in elkaar opgaan" en „éénworden", d.i.
„huwen" in de mythologie, doordat men de beeldspraak tegelijk
letterlijk opvat, veelvuldig als een liefdesverhouding verwerkt
wordt. In den herfst korten de dagen om in den winter opnieuw te lengen: Eos, de rozenvingerige (het morgenrood, in
het Grieksch vrouwelijk evenals Latijnsch Aurora), verschijnt, prachtig uitgedost, eiken dag iets later, na het solstitium op 22 December weer telkens iets vroeger, terwijl Orion,
als alle gesternten, iederen volgenden dag enkele minuten eerder opkomt en ondergaat. Er zijn nu drie combinaties mogelijk, nl. zijn ondergang vóór het ochtendgloren, tegelijk daarmee en daarna. Orion nadert Eos, vereenigt zich met haar, is
sindsdien verdwenen, moet dus wel door haar weggehaald
zijn. Maar des avonds daagt hij wederom op in het Oosten,
nabij „het heldere land" (Delos), een eiland in de Aegaeïsche
Zee, zuidoostwaarts van het Grieksche vasteland, waar, uit
Griekenland gezien, eveneens zon en maan oprijzen, het geboorteland dan ook van Apollo (de zon) en Artemis (de maan),

tweelingskinderen van Zeus (het verpersoonlijkte luchtruim)
en Leto (het nachtelijk duister waaruit ze aan dat luchtruim
voortkomen).
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Orion, met den dageraad verdwenen, is door dien dageraad
ontvoerd; naar Delos dus, waar hij immers achteraf aanwezig

blijkt. Tusschen terzelfdertijd of spoedig na elkaar gebeurende dingen wordt gemakkelijk een oorzakelijk verband verondersteld; dat is, zooals nog altijd graag in het dagelijksch
leven, in mythologische voorstellingen de gewone gang van
zaken.
Intusschen verschijnt ook de maan, die zich weliswaar van
Oost naar West langs den hemel voortbeweegt, maar ten opzichte der sterren achteruitloopt. Want eiken volgenden nacht
staan op hetzelfde tijdstip de sterren iets westelijker, de maan
daarentegen het tienvoudige ervan oostelijker aan het tintelend
firmament, zoodat ze die tegemoet en voorbijgaat. Op haar
nieuwen loop voor het eerst zichtbaar geworden in het Westen
tegenover in het Oosten opdoemenden Orion, komt ze in
enkele etmalen op dezen toe en bij hun conjunctie wordt
Orions heldere licht door haar veel sterker schijnsel uitgedoofd:
Artemis heeft hem gedood; haar pijlen (stralen) zijn echter
pijnloos. Maar alles wat er in het 'heelal geschiedt, geschiedt
aldus volgens den wil der goden: als dezen dus Artemis Orion
wel,
laten dooden, moeten zij daarvoor een reden hebben
ze kunnen natuurlijk die verhouding van een godin (Eos) met
een sterflijk man niet ongestraft aanzien! Veronderstellenderwijs wordt een naar het primitieve inzicht logisch verband
gelegd en dan meteen maar als vaststaand aangenomen tusschen gebeurtenissen, die voor dat inzicht lijken samen te
hangen, en aldus wordt geleidelijk een mythe in elkaar gephantaseerd, die dan naderhand, vaak achterstevoren, als sluitend verhaal kan worden verder verteld, dat geldigheid erlangt
van gangbare waarheid, in volkomen overeenstemming als het
oogenschijnlijk is met de waarneming van het kosmisch gebeuren en volkomen beantwoordend ook aan de normen van
ethiek en moraal, zooals die den mensch zijn ingeboren. Zoo
gaat het bij alle hemel- en natuurmythen toe; natuur en

—

heelal, voor het mythologisch denken, zijn trouwens één.
Er zijn over Orion nog meer dergelijke verhalen. Artemis'
toenadering tot hem is ook wel tot liefdesverhouding verbeeld
met niettemin evenzeer zijn dood achteraf, door haar onwil143
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lens veroorzaakt (Guerber-Goudsmit, Mythen van Griekenland en Rome, p. 85 vlg.). Haar liefde wordt door Apollo,
aan wiens doordringenden blik niets ontgaat, met misnoegen
waargenomen; hij ontbiedt zijn zuster bij zich (nieuwe maan
aan westerhemel terug vlak na zonsondergang), wendt voor,
haar bedrevenheid in het boogschieten op de proef te willen
stellen, en vraagt haar op een kleine stip te mikken, die ver
weg op zee zich op en neer beweegt (Orions opkomst aan de
oosterkim). Ze raakt deze stip, zonder daarin het donkere
hoofd te vermoeden van Orion, dat uit de golven opduikt
(latere conjunctie) en plaatst hem uit deernis over haar dwaling met zijn trouwen hond Sirius als sterrenbeeld aan het
uitspansel.

andere mythe (Guerber, ibid.) vertelt van een koningsdochter (Merope, het Zevengesternte), door Orion begeerd.
De vader geeft zijn toestemming tot hun huwelijk, maar stelt
als voorwaarde het verrichten van een heldendaad. Orion,
ongeduldig vanwege dit uitstel, besluit zijn bruid te schaken
(achtervolging der Pleiaden); dit plan wordt echter verijdeld
(ze blijven aan den hemel op denzelfden afstand van elkander
verwijderd en Orion haalt haar dus niet in) en tot straf verEen

liest hij niet alleen zijn bruid, maar eveneens zijn gezicht
(beider verdwijning van den nachthemd in de zomermaanden:
Orion is een wintersterrenbeeld). Hulpeloos door zijn blindheid trekt hij geruimen tijd rond, op zoek naar iemand die
hem het gezicht zal kunnen teruggeven, bereikt ten slotte
het hol der Cyclopen, van wie één medelijden met hem krijgt
en hem naar den Zonnegod leidt, aan wiens glans hij opnieuw
overvloedig licht ontleent (zijn terugkomst in den herfst).
Ziehier wel het voornaamste van wat over het interessante
onderwerp dezer bespreking te vermelden valt.
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XII.
BULGARIJE'S HOOFDSTAD.

Sofia is

openbaring!
Wanneer men in den Balkan rondgezworven heeft en daarbij kennis maakte met de grootere steden, dan weet men niet
ons een

ziet als men in de hoofdstad van Bulgarije aankomt. Beograd bijvoorbeeld, dat den naam heeft een
„Grosstadt" te zijn, en dit in zekeren zin ook is, is rommelig.
Vlak naast mooie, moderne gebouwen treft men heele
straatgedeelten aan, waar het eene krotgebouwtje het andere
miezerige winkeltje opvolgt. Oude, rammelende trams verbinden verschillende stadsdeelen. Alleen de ligging aan de
samenvloeiing van twee machtige rivieren, de Donau en Save
met de in een park herschapen oude Turkenvesting, de Kalemegdan, is van uitzonderlijke schoonheid. Het klimaat is
afschuwelijk: gloeiend heet in den zomer, bitter koud in den
winter als de Noordenwind over de Panonische vlakte komt
aangestreken. De kleinere steden in Joegoslavië zijn navenant,
dikwijls buitengewoon interessant en schilderachtig, zooals
zoovele plaatsen in het Nabije Oosten, maar arm en haveloos. En dan komt men met den Simplon Oriënt Express in
Sofia aan, men ziet een ouderwetsch station zonder de minste schoonheid. Maar nauwelijks heeft men dit verlaten of
men is midden in een ultra-moderne stad met prachtige
boulevards, groote openbare gebouwen, rijk voorziene winkels en luxueuze café's, uitgebreide parken met 'klaterende
fonteinen, mooie standbeelden. Aangenaam klimaat. Schittewat men

HM
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rende omstreken. Precies in alles het omgekeerde van Beograd.
Sofia is het Oosten niet meer. Dit is het geperfectionneerde
Westen. Tenminste uiterlijk!
Om dit alles te zien, daarvoor gaat men niet naar den
Balkan! Doch het neemt niet weg, dat als men zich een tijd
lang heeft moeten behelpen, wanneer men den vorigen nacht
in een binnenkamertje van een tweede- of derderangshotel in
de oude grensvesting Nisj heeft moeten doorbrengen, het toch
wel aangenaam aandoet om na een spoorreis door het machtig-mooie Nisjavadal en langs het historische Slivnitza te
Sofia in een hotelkamer te belanden, welke van alle gemakken voorzien is en waar men zich in een luxe-hotel in Parijs
kan wanen. De illusie wordt versterkt doordat men er, in tegenstelling met andere Balkansteden, bijna uitsluitend perfect

Fransch hoort spreken.

Zoo zitten we dan 's avonds in de ruime eetzaal van het
kort geleden gerenoveerde hotel „Bulgaria". Boven ons flonkeren de sterren, het dak is, als de zon ondergegaan is, geruischloos weggeschoven. Op het podium speelt een klein
orkestje „decente" muziek, rond den dansvloer dineeren verschillende dames en heeren in avondtoilet. Alles is in „grandgala"; het eten is zeker niet minder dan in het Haagsche
„Royal", de wijnen, vooral de Bulgaarsche, zijn zoet en
„vol", eerste kwaliteit. Geleidelijk vult zich de eetzaal naarmate het café van het hotel leegloopt.
Waar zullen we na afloop van het diner den avond doorbrengen? In de opera of in een der drie theaters, waar Weensche operettes gegeven worden? Naar een cabaret of een
der vele filmtheaters? Of willen we in een der groote restaurants iets gebruiken? Men ziet, er is keuze genoeg in deze
stad van meer dan 300.000 inwoners. Maar dit alles lokt ons
thans niet aan ; liever besluiten we om een wandeling door
de helverlichte straten te maken en een bezoek te brengen
aan een der bezienswaardigheden, het stedelijk badhuis in de
Marie Louise-straat. Men laat mij het deel zien waar de honderden mannelijke bezoekers poedelnaakt in het warme,
radioactieve water rondspartelen; mijn vrouw vertoont men
den anderen vleugel, ingericht voor de vrouwelijke badgasten,
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gekleed zijn als de Lieve Heer ze geschapen
heeft. Badpakjes zijn onbekend en het eenige, wat door de
baders en baadsters gedragen wordt, zijn hun trouwringen,
tenminste als zij gehuwd zijn, anders mankeeren ook deze.
Dit physisch-therapeutische instituut is beroemd om zijn
enormen omvang en de bijzondere geneeskracht van het lauwe
bronwater. De inrichting is voorbeeldig. Men kan zich hier
een voorstelling maken hoe het voor vele eeuwen in de Romeinsche thermen is toegegaan.
Naast de badinrichting verheft zich de moskee, Bania Bachi
Djami, de eenige van geheel Sofia, wel een bewijs hoe deze in
1877 nog nagenoeg geheel Muzelmansche stad van karakter
veranderd is. In dat jaar telde Sofia nog maar een 25.000 inwoners, opgepropt in de krotwoningen der nauwe, kromme
straatjes. Toen kwam de opstand tegen het Turksche gruwelbestuur, de opmarsch der Russische legers van Tsaar Alexander 11, de verwoede worsteling om Plevna en aan de Schipkapas, tenslotte de bevrijding. Bismarck heeft gezegd: van
bevrijde landen moet men geen dankbaarheid verwachten.
Natuurlijk niet. Rusland had met zijn hulp tegen den Zieken
Man ook geen liefdadige bedoelingen. Dat het niet heelemaal
een groote Bulgaarsche staat tot vlak bij de
zijn zin kreeg
was de schuld van
Dardanellen naast een verzwakt Turkije
Bismarck, die op het Berlijnsche Congres wist door te drijven,
dat Bulgarije slechts een klein staatje werd en dat de gekozen
vorst Alexander van Battenberg
een neef van Alexander II
van Rusland
in een tweeslachtige positie kwam te staan.
Wel werd in Sofia voor Alexander II een prachtig ruiterstandbeeld opgericht, wel werden de straten naar hem, den
Tsaar-Bevrijder, den Tzar Osvoboditel en zijn generaals
Gourko, Dondoukov, Kaulbars, enz. genoemd en werden aan
die generaals gewichtige betrekkingen opgedragen, maar al
gauw verzette zich de flinke Battenberger tegen de Russische
voogdij van den opvolger van den bevrijder, Tsaar Alexander 111, zoodat een openlijke vijandschap ontstond.
Wanneer men voor het Koninklijk Paleis bij het Plein
Alexander I staat, trekt de geheele heroïsche en tragische geschiedenis van den kranigen Battenberger langs ons heen. Hoe

die al
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hij in iBBj de hand legde op Oost-Rumelië en dat bij zijn
vorstendom voegde, de strijd met Servië, eindigende met de
wie denkt niet aan het kosteoverwinning van Slivnitza
zijn
lijke spel van Bernard Shaw: Arms &nd the Man}
pogingen om Bulgarije op te bouwen en los van Rusland te
maken, de paleisrevolutie, waarbij hij gevangen genomen en
naar Rumenië gebracht werd, de tegenrevolutie, zijn terugkeer en abdicatie, zijn dood in 1893 als Oostenrijksch generaal
en de bijzetting van zijn overblijfselen in het kostbare mausoleum tegenover den ingang van den Zoölogischen en Botanischen tuin te Sofia.
Hoe meer men in de binnenstad ronddoolt, hoe meer men
zich verbaast, dat deze vorst, zijn opvolger Ferdinand I van
Coburg en diens zoon Boris 111, het armoedige dorp in betrekkelijk zoo korten tijd hebben kunnen ombouwen tot een
moderne luxestad. Vooral als men weet, welke gaten de twee
Balkanoorlogen tegen de Turken in 1912 en 1913 en de verloren veldtocht van 1913 tegen Servië en Roemenië in de
schatkist sloegen. Niet te vergeten de wereldoorlog, welke
Bulgarije aan den rand van den financieelen ondergang
bracht.
Maar is dit wel het ergste? Waren de binnenlandsche onlusten voor de landsmiddelen niet veel catastrofaler dan het
Stamboelov,
oorlogsgeweld? De voornaamste staatslieden
vermoord.
Petkov e.a.
werden
Langzaam volgde een afglijden naar het communisme. De terreur culmineerde in den
verschrikkelijken bomaanslag op de cathedraal te Sofia, bedoeld om Koning Ferdinand uit den weg te ruimen. Was dit
wonder in een land, waar de bitterste armoede heerschte en
dat nog geheel gebukt ging onder de gevolgen van eeuwenlange Turksche onderdrukking?
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Buiten de stad Sofia houden de begaanbare wegen op, alles
is blijkbaar aan de hoofdstad ten koste gelegd. Als we met
den hoofdvertegenwoordiger van het Staatsreisbureau „Bulgarija", dat zonderling genoeg een dochteronderneming der
in de omstreken
Joegoslavische „Putnik" is
althans was
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bijna niet vooruit kan komen
zonder de veeren te breken. In al de badplaatsjes Kniajevo,
Gorno Banja, Bojana, of hoe ze mogen heeten, grijnst de
armoede je tegen. Zelfs naar laatstgenoemd plaatsje op de helling van den Witosja met het uitzicht op de sneeuwbedekte
Stara Planina waar Eleonora von Reuss, de tweede vrouw van
Koning Ferdinand I, temidden van zonnebloemen en
Bulgarije is het land van die twee bloemsoorten
rozen
een eenvoudig graf heeft naast het uit de 12e eeuw stammende kerkje van Sveti Pantaleimon met de interessante, maar
helaas sterk geschonden fresco's, loopt geen behoorlijke weg.
Wanneer men echter het drukke gebruik der openbare badplaatsen ziet, dan merkt men al hoe Shaw ten onrechte spotte
toen hij den Bulgaarschen majoor liet zeggen: „All this
washing can't be good for the health: it's not natural. I dönt
mmd a good wash once a week to keep up my position; but
once a day is carrying the thing to a ridiculous extreme."
Wat ligt, wat wij West-Europeanen gewoon waren beschaving te noemen, deze dunnetjes op deze Sofiasche Balkansamenleving, ondanks allen schoonen schijn in openbare gebouwen, theaters en restaurants. Wie kent de Macedonische gruwelen niet, zooals Den Doolaard deze in zijn roman OrientExpress beschreven heeft en die hun oorsprong in Bulgarije
hadden? De Balkan heeft nooit ethnografische grenzen gehad. In Macedonië krioelen alle Balkanvolkeren dooreen.
Eeuwen geleden was hier een Bulgaarsch rijk met Ochrid tot
hoofdplaats. Later heerschten de Servische Nemanja's in
Skoplje, Byzantijnsche en Grieksche opperheerschappijen
wisselden hiermede af. Tot de Turken in 1389 bij Prifctina de
Christenoverheersching den doodelijken slag toebrachten. Na
de bevrijding van het Turksche juk in 1912 verdrongen zich
in dit rampzalige land de minoriteiten en trachtten de buurvolken elkaar het overwicht te betwisten. Langs den weg
van terreur. „Komitadji's", gesteund door Bulgaarsche, Joegoslavische, Grieksche, Albaansche, Montenegrijnsche regeeringen
ook de Roemeensche hield 'zich niet afzijdig
bestreden elkaar te vuur en te zwaard. Nog altijd hebben de
namen Liaptschev, Boris Sarafow, Sandansky, Garwanow

rondrijden, blijkt, dat een
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zelfs in Bulgarije een rauwen klank en de „Imro" mag er zich
nog immer in een bedenkelijken roep verheugen. De hoofdleider Michailov verdween in 1934 wel van het tooneel, toen
deze revolutionaire organisatie in Bulgarije verboden werd;
de moord op Koning Alexander van Joegoslavië en van den
Franschen minister-president Barthou in 1933 te Marseille
was daartoe de aanleiding. Ondergronds bleef de Imro evenwel met illegale middelen werkzaam.
Zooals gezegd, merkt men van deze primitieve beschaving,
die dergelijke toestanden duldde en duldt, weinig of niets als
men door de moderne straten van Sofia wandelt. Hoe mooi is
de entree langs den boulevard Maria-Louise, de Leeuwenbrug,
de baden, de marktplaats en het Nedeljaplein, waarop de in
1925 door een bomaanslag verwoeste maar sedert herbouwde
cathedraal haar stempel drukt. En men ziet bewonderend
naar de nieuwe cathedraal van Alexander Nevski, de oude
basiliek Sveta Sofia, het monument van den Tsaar-bevrijder,
de koninklijke paleizen, de Russische kerk met haar vergulde
koepels, doch niet minder naar de mooie parken als de Zoölogische en Botanische tuin en vooral naar het reusachtig groote
en mooi aangelegde Prins Borispark. Hoe interessant zijn ook
de vele musea; ik noem vooral het kleine, pas geopende, militaire museum, waar in vier vazen de grond bewaard wordt
van landstreken, die aan Bulgarije afgenomen werden:
Dobrudsja in het Noorden, Pirot in het Westen. Thracië en
Macedonië in het Zuiden en Zuidwesten. Zonder deze verloren
gegane landstreken kan geen rechtgeaard Bulgaar zich nationaal bevredigd gevoelen. Wat is Bulgarije zonder uitgang
Alexandroupolis —,
naar de Ageïsche Zee, Dédéagatsch
die haar in 1918 afgenomen werd?
De Balkan is nu eenmaal het land der nationale tegenstellingen. Zonder historische grenzen! Met al de ellendige gevolgen daarvan en de minoriteitenkwesties. Ook al leven de Muselmannen, Grieksch-Othodoxen, Katholieken, Joden, Zigeuners op de meest tolerante wijze wat godsdienst betreft naast
elkaar, ruzie is er genoeg door de onoverbrugbare kloven,
welke tusschen Albanen, Grieken, Serven, Bulgaren, Maceniërs, Armenen enz. bestaan.
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In den trein merken we dat al, als we tot ons groote verdriet
van Sofia afscheid genomen hebben om de verdere reis naar
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Adrianopel Plovdiv
en Istanboel te ondernemen. Zooveel
ruzie onder de passagiers en met den conducteur maakte ik
nog nooit in een trein mee. Koning Boris, die een uitstekend
machinist is en af en toe zelf de locomotief bestuurt, zou, als
hij dit meegemaakt had, zich geschaamd hebben over de
door hem zoo geliefde spoorwegen.
Maar op zijn hoofdstad mag hij trotsch zijn!
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