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radicaler geest bezield. Hij sluit zich, aan bij het
Verbond der Edelen, stelt zelf, als gewapend verzet door den remmenden invloed van Oranje onmogelijk blijkt, het Smeekschrift op, en drukt het
spoor van Lodewijk van Nassau en Brederode.
Zijn eisch tot openlijke aanvaarding van het
„cruyce des Evangeliums" wordt onverbiddelijk
nu. Als het afwijzend antwoord de bede om moder a ü e der placcalen te smoren denkt, werkt hij
vanaf de Antwerpsche Synode voor de openbare
preek. De vrijheid voor zijn volk is hem allereerst
vrijheid, getuigen van het Woord te zijn!
De beeldenslorm roept hem wakker als penvoerder van den Opstand. Hij keurt de daad niet
goed, maar als een lulhersch sclirijver in een
heftig libel scheldt op „dien duUen hoop", neemt
lüj het aanstonds op voor de geloovigen en hun
predikanten in zijn geschrift: „ V a n d e n b e e l d e n a f g h e w o r p en". Het wordt wel niet gedrukt, maar in een volgend, fransch, geschrift —
d e „ V r a y e N a r r a t i o n " , een Apologie der Protestanten in het jaar 1566 — handhaaft hij zijn
argumenten. Wie naar den mutsaard riekt, kaïa
op hem rekenen!
Als na den beeldenstorm ook een poging om de
vrije predildng van het Woord voor drie millioen
goudguldens te kóópen, mislukt, moeten dan toch
de wapenen beslissen. De consistoriën te Antwerpen besluiten hiertoe, eind '66, terwijl de adel
langzamerhand naar het koninklijke kamp terugkeert. Aan de eischen van het veldwinnend calvinistisch verzetsrecht wordt voldaan door Brederode met de leiding te belasten. 'Marnix wordt
schatmeester.
Er volgt een catastrophe. De mede door pi-edikanten verzamelde benden worden, na een mislukten aanval op Walcheren, even buiten Antwerpen,
terwijl Oranje de poorten gesloten houdt voor
tienduizenden Calvinisten, die te hulp willen snellen, in de pan gehakt. Jan van Marnix, de broer
van Philips en aanvoerder, wordt in stukken gehouwen. Brederode vlucht. Marnix, met vrouw en
kinderen, volgt hem. Ook de Prins wijkt uit, na
weigering van een nieuwen eed. En de getuigen
van Jezus Christus klagen:
Hoe groot, o Heer, en hoe vervaerlic
stact nu ons leven vol v e r d r i e t . . .

Heylighen cnde Hoochgheleerden Doctoor ende
Magister Noster, Heer Franciscus Sonnius, Vader
aller nieuwe Bisschoppen in de Nederlanden" is
gedateerd „den 5den Januarij, welcke was dry
Coningen avont, als de goede Catholycken hen
vrolyc maken, ende roepen: De Coninck drinckt.
Int "Jaer 1569". Sonnius had een hatelijk libel geschreven tegen de gemeente te Antwerpen, de
eersteling der Reformatie! En een zekere H e r v e t
een brief „aen de verdoolden van den Christengeloove", de ketters.
Daarin had hij de roomsche leer verdedigd. Marnix nu spot met dien advocaat van 'Rome. Hij zal
het beter doen. Eu in een boek van achthonderd
bladzijden, geheel ingedeeld naar Hervets brief,
rafelt hij in een van verholen spot tot barstens
toe geladen proza — het schoonste van zijn eeuw
in Nederland — gansch de leer der heUige Moederkerk uiteen, die quasi verdedigend. In overmoed geeft hij den ketters de volle maat, citeert
een menigte teksten, maar schuift hun leer dan
plotseling op zij met een uitroep als deze: „Neen!
Neen! dat willen wij ons in eeuwigheid niet laten
wijsmaken, dat de Schrift zoO' iets zou leeren;
want dan zou de Schrift kettersch wezen!" — om
er dan het lot in 't dwaze doorgetrokken roomsche
leerstuk voor in de plaats te stellen.
„Slag op slag worden wij verrast door woord,
uitdrukking, spreuk, gedachtenwending; door overgangen van stijl en stemming. Een ernstig bewijs
struikelt over een enkel, als zonder erg ontvallen,
familiaar woord. Een spottend betoog sluit plotseling af met een diep ernstige waarschuwüig;"
(Wille). Ge próéft het toonverschil tusschen hartelijke overtuiging en spottenden ernst. Met een
voorname geestigheid wordt de roomsche dwaalleer v o o r h e t v o 1 k tentoongesteld, maar tevens
de zuivere leer opnieuw verkondigd en de gemeente-onder-het-kruis gesterkt. Zoo werd de Byencorf w e r f b o e k v o o r d e R e f o r m a t i e als
geen ander; en zeldzaam populair. Want Marnix
schreef ditmaal geen Latijn of Fransch, maar de
taal van het volk. En met ongekend meesterschap.
Hij is grof, hier en daar, naar den i n h o u d . Maar
wijt dat den tijd-van-ontslaan, die heel Europa ia
de satire zwelgen deed.
En buitendien: zijn sommige van Vondels hekeldichten minder grof?
Schreef ook niet de fijne calvinistische hoveling
Huygens gedichtjes op een gehangene? —
„B i ö u c o r f", siciicrlstc j\ïarnix: Moeder de Kerk
leest haar leerstukken van overal samen, als de
bijen de honing.
„W e s p e n c o r f", scholden de papen.
Wat moet dat een geestig man geweest zijn, die
zóó de algenocgzaamheid van het Woord te etsen
wist!
K.
J. BOSCH.

,Mar,nix heeft in den Prins n i e t den moordenaar
van zijn broer gezien, Als balling in Oost-Friesland verkeerepci, blijft ïiij contact zoeken met
Lodewijk èn met Willem van Nassau. Al jong bezig
met studie van de geestdrijverij, moet hij de
doopersche invloeden onderkend hebben, die de
door tyrannic zoo zeer verbitterde menigte hel
zwaard als louter in dienst der Kerk deden voeren.
Dat hij dit niet terstond doorzag en afwees, is
niet vreemd. Zelfs Calvijn achtte het in sommige
gevallen plicht, op het voetspoor van Augustinus,
maar in strijd met zijn eigen leer. De P r i n s
streed uit overtuiging, zij het daartoe gebracht
door overwegingen van utiliteit, voor het gelijkberechtigd-zijn der beide godsdiensten naar Franschen trant, doch overwoog daarbij de kansen. Hij
had de slachting voorzien, en om erger te voor!komen, zich afzijdig gehouden, bijna ten koste van
zijn leven! Maar .wat hij als calvinistisch radica„College" (!) van Willem Mengelberg.
lisme zag, is Marnix gaan zien als doopersch!
En daarmee was voor Marnix de politieke opvatWie het Gedenkboek der in 1936 jubileerendc
ting van den strijd theologisch gefundeerd en gaf Alma maler inziet, komt op bladzijde 359 van
hij zich hiervoor gewonnen. —
deel 2 de volgende aanteekening legen:
In ballingschap, schrijft hij propagandageschrif„In zijne plaats (van A. A. Smijers—S.Z.) werd
ten voor de actie van den Prins. Ook tracht hij
door de Maatschappij tot bevordering der Toonkunst
hem steeds ten volle te winnen voor de Kerk'!
als bijzonder hoogleeraar W. Mengelberg aangeAnderzijds werkt hij hard voor de totstandkowezen, met de opdracht, onderwijs te geven in de
ming van het C o n v e n t t e W e z e l , dat hij peralgemeene muziekwetenschap, voor zoover deze tot
grondslag strekt van de reproductieve toonkunst.
soonlijk bijwoont. De éénheid der kerk is daarbij
Tot dusverre (April 1936) heeft de heer Mengelberg
zijn doe). De preciese Calvinist is verdraagzaam
nog geen gelegenheid gevonden, aan deze opdracht
tegenover den Lutheraan, die hem den heiligen
gevolg te geven" i).
oorlog verklaart. De onverdraagzaamheid, der Calvinisten is trouwens een even hardnekkige en toch
Studiosi hebben dus reeds vanaf 1934 gewacht
met alle historische feiten m strijd zijnde legende, op professoraal onderricht van Zijn Hooggeleerde.
als hun kunstloosheid. Was Marnix niet in huis
Nu echter heeft Mengelberg „college" gegeven.
bij een scliwenckfeldiaan, d.w.z. een dweeper, een Wel in een wonderlijken vorm: vanuit een interentliousiast, een der lieden van het „inwendige view en niet vanaf een katheder. Ook de gebruikeW^oord", tegen wie hij getoornd heeft, tot de vin- lijke toga ontbrak en woetgrage jongeUeden waren
gers hem om de pen verstijfden?
vertegenwoordigd in één journalist.
En bleek Marnix niet, juist in dit jaar, de
Na 2 concerten met het Berlijnsche Philhargrootste kunstenaar te zijn, die zijn eeuw ons land monische Orkest te hebben gegeven, kreeg Dr Hans
geschonken heeft, toen hij al zijn medelijden met Erman „college" van den concertgever. De „Völkidat volk, dat overgelaten was aan Alva, de Inqui- sche Beobachter" stelde „De Telegraaf" van 10 Juli
sitie en de nieuwe bisschoppen, al zijn liefde en avond-editie, in staat om Nederland Mengelberg's
al zijn haat uitstortte in het wellicht meest genade- cultuur-,,visie" te doen kennen. Het zou ook zonde
looze strijdschrift van de nederlandsche literatuur, zijn geweest, als Nederlanders niet de oogen waren
zijn „B' y e n c o r f d e r H e i l i g e R o o m s c h e geopend, wie er zoo aanstonds onder hen weer
Kerke"?
wil werken en applaus oogsten. Hoe het toeging,
Na vijftig jaren van vervolging stond liicr einde- vertelt Dr Erman duidelijk:
lijk iemand op, die de Roomschen aan kon; die
„Eigenlijk wilden wij uitsluitend over muziek
heel de formaüstische denkwereld van de middeispreken. Over het Concertgebouw „De Philharmoceuwsche scholastiek doorzag en het valsch benie" van Amsterdam, over de jongere Nederlanddrog der papen van die dagen haatte met een
sche componisten Pijper, Voormolen, Badings en
doodelijken haat, ontstoken aan het klare Woord!
Rudi en Karel Mengelberg zou er veel te vertellen
De Leuvensche doctoren in de heilige godgeleerdzijn geweest
heid moeten wel schaamrood gesidderd hebben op
En dan kwam men steeds weer op de politiek!
hun stoelen, bij het lezen van dit zwaar-satirieke
Hij kon nóg zoo dikwijls zeggen: „Ik ben een musiproza, waarin de vermoorde onschuld quasi naar
de hel verwenscht, maar in feite tegen hun moor1) De Utrechtsche Universiteit 1636—1936, Dr G. W.
dende tj'rannie verdedigd werd!
Kernkamp en Drs J. P. Fockema Andreae. N. V. Oosthoek's
De geestige opdracht aan den „Eerwaerdighen Uitgevers Maatschappij, Utrectit 1936.

cus, politieke dingen kan ik niet bespreken!" — in
den volgenden zin was hij toch weer bij de politiek."
Vanuit Duitschland maakte de dirigent den oorlog in Holland mee:
„En daarbij heb ik de groote gebeurtenissen in
Holland niet eens meegemaakt, ik was namelijk al
in Duitschland. U kunt zich voorstellen hoe wij aan
de radio hingen in die dagen. Toen de wapenstilstand gesloten werd, bleven wij (Mengelberg en
Mevrouw Mengelberg—S.Z.) den heelen nacht op;
het was te Badgastein, en al was ik er tienmaal
voor de kuur, wij zetten ons met alle vrienden, lieten champagne komen en vierden dit grootsche uur.
Het is werkelijk een grootsch uur, de wereldgeschiedenis zal dat bevestigen, Europa komt in nieuwe
banen."
Toen Nederlanders doodbloedden bij den
Grebbeberg en in en bij Rotterdam, toen onze
mannen en broeders koortsten of opgenomen werden in ziekenhuis en veldlazaret, toen wij allen
tot tranen bewogen de capitulatie moesten verdragen,
vierde Mengelberg het m e t . . . champagne.
Toen Rotterdammers in schuilkelders ingesloten
zaten, toen de Doelen van Rotterdamsch PMlharmonisch-orkest verwoest lag, toen de majestueuze orgels van de Maasstad schoon opbrandden,
vierde Mengelberg de capitulatie m e t . . .
champagne.
Champagne bij de capitulatie... dat, d a t zullen de Idnderen van ons volk nooit vergeten.
C h a m p a g n e . . . bij een grootsch uur. Stijlloos?
Ja volkomen. Vernederend voor onzen eigen volksaard? Absoluut. Maar het is Mengelberg's lijn.
Luister slechts.
De 25e xiitvocring van Bach's Matthauspassion is
geëindigd. Koor- en orkestleden hebben zich n a a r
de 'kleine zaal van het Concertgebouw gerept.
Plechtig oogenblik. Mevrouw Noordewier staat
gereed om haar toespraak te houden. Dames zullen zoo aanstonds het doek wegtrekken, dat het
kunstwerk van Willem van Konijnenburg bedekt.
De kleine zaal vol menschen. „De dames-koorleden in haar stemmige zwarte kloeding", „'de
laatste aangrijpende tonen van de Matlhaus-Passion waren weggestorven": Am Abend da es kühle
war.
Bach's werk is zonder applaus voor de 25c maal
ontvangen. De huldiging voor de 25e hanteering
van den dirigeerstok kan nu beginnien.
Laat het verslag van het Alg. Handelsblad van
15 Januari 1923, 3e blad het ons vertellen:
„Luid gejuich weerklinkt ais Mengelberg „opkomt" uit de stemkamer, gewikkeld in een dikke
pelsjas, waarvan de kraag werd opgezet. Lachend
wijst hij op het wollen vest onder dien jas en met
een vermakelijk handgebaar biedt hij zijn verontschuldigingen aan voor dit weinig officiëele toilet.
Dan treedt Mevrouw A. Noordewier—Reddingius
naar voren; met haar welluidende stem spreekt zij
op diep bewogen toon den dirigent toe."
,,Tijdens de toespraak van Mevrouw Noordewier
hebben de dames Beuker en Rahusen, presidente en
vice-presidente van het Amsterdamsche Toonkunstkoor, het doek van het schilderstuk v/eggetrokken.
En daar staat dan het kunstwerk, dat in triptiekvorm d e g r a f l e g g i n g v a n C h r i s t u s verr
beeldt.
Diep ontroerd kijkt Mengelberg naar het kunstwerk; ook Mevrouw Noordewier kan slechts met
moeite haar aandoening bedwingen.
Daverend klinkt, als zij haar warme toespraak
heeft geëindigd, het handgeklap. En Mengelberg
kan zijn emotie niet beter uiten dan in een hartelijke dubbele omhelzing."
De dirigent richt zich tot de leden van koor en
orkest en solisten.
„Hij omhelst nogmaals Mevrouw Noordewier„
onder luid, instemmend applaus zoent hij lilona
Durigo"
„Tante Jo, tante Jo", wordt reeds van alle kanten
uit de zaal geroepen. Beide handen steekt MengeU
berg uit, dan drukt hij Mevrouw Beukers aan het
hart
"
„Juffrouw Rahusen" klinkt het thans. En ook de
vice-presidente wordt in een dubbele handkus doorden dirigent gehuldigd."
Zóó viert Mengelberg „grootsche" uren!.
Op de vraag: „of al zijn landgenooten zoo denken?", komt Mengelberg's cultuurkijk n a a r voren.
Het is een, voor Nederlanders armzalige visie..
Hoor slechts:
„Natuurlijk waren er in Holland personen en
kringen, die anders georiënteerd waren, maar naar
ik hoor laat zich vaststellen, dat die al rijkelijk veel
geleerd hebben. Zeker, ons leven had veel contact
met het Westen, dat contact is verstoord, ook de
invloed van de Westelijke cultuur is afgesneden —
maar
"
Hij zet zich achterover in zijn stoel, ziet me doordringend aan:
„Maar ik vind dat heelemaal niet zoo erg. Stelt
U zich eens voor, dat het anders gekomen was. Dat
zou veel erger voor het Nederlandsche cultuurleven
geweest zijn. Immers wij zijn altijd bijzonder nauw
met juist het Duitsche geestesleven verbonden geweest. En wanneer het Westen terugtreedt, zal
Duitschland nog sterker op den voorgrond komen.
Ik heb zoo juist een krantenknipsel ontvangen, m-et
dezen brief."
De brief wordt gehaald, het krantenknipsel wordt
voorgelezen: Onze theaters zijn open, de bioscopen.

