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In het jaar 1776 verscheen Inquiry into the nature and
causes of the wealth of nations van ADAM SMITH.
Dat was een gebeurtenis. Immers daardoor gaf deze
schrijver een wetenschappelijken grondslag aan de staathuishoudkunde, die van dien tijd af een wetenschap heette.
Geen wonder dat hij genoemd wordt de vader der staathuishoudkunde. Men sla de verschillende werken, die over dat
vak handelen op, en men zal zien, dat de meeste schrijvers,
hoezeer onderling verschillende, allen overeenstemmen in
den lof van Adam Smith. In de landen, waar men die wetenschap beoefent, is de honderdjarige gedenkdag van het
verschijnen van dat boek vóór eenige jaren herdacht.
Tal van werken zijn er sinds dien tijd verschenen, maar
geen enkel schier, dat zulk een opgang maakte. Een uitzondering zou men kunnen maken ten opzichte van Marx werk
das Kapital, waarvan echter slechts één deel verscheen.
Verdacht wegens den oorsprong, daar het afkomstig was
van den grondvester der Internationale, trachtte men dit
eerst dood te zwijgen; maar langzamerhand begon het zich
baan te breken, en nu wordt er, behalve in ons land, schier
geen boek uitgegeven op dat gebied, of het toont kennis te

6-hebben genomen van dat echt wetenschappelijk werk, hetzij
om op de grondslagen daarvan voort te bouwen, hetzij om
het te bestrijden.
Maar in de Engelsche taal kwam er geen boek uit, dat
zooveel opgang maakte als het niet lang geleden te San
Francisco verschenen werk van Henry George, getiteld :
Progress and Poverty : an inquiry into the cause of industrial depressions, and of increase of rant witli increase of
wealth : the remedy. Uit de nieuwe wereld tot ons gekomen
draagt het de sporen daarvan door de frischheid en helderheid, waarmede het veelal abstracte en dorre redeneeringen
-weet te behandelen. Zes drukken in korten tijd toonden, dat
het de belangstelling trok van alien, die zich bezighielden
met dergelijke onderwerpen. Een Duitsche vertaling gaf er
bekendheid aan bij onze naburen, en ben ik wel onderricht,
dan zal er ook een Nederlandsche spoedig het licht zien(1).
De Laveleye vestigde er in de Revue scienti f que de aandacht
op, en noemde het een « merkwaardig boek, dat niet alleen
mijn belangstelling wekte, maar mij leering schonk. »
Stopel getuigde er van in de Deutsche und Internationale
Revue : « Progress and Poverty moet onze bijzondere aandacht trekken. Het plaatst verschillende der meest belangrijke leeringen der staathuishoudkunde in een geheel nieuw,
oorsponkelijk en in vele gevallen overtuigend licht, en de
gloed, de welsprekendheid van zijn denkbeelden en uitdrukkingen, zullen hier in Duitschland hem vele lezers en volgelingen bezorgen, niet alleen in de kringen der geleerde
oeconomen, maar ook onder het publiek en de werkende
klassen. b En om alle goede dingen in drieën te doen
bestaan, voegen wij er het oordeel bij van Prof. Cliffe
(1) Deze is intusschen verschenen bij den uitgever Tjeenk willink.
te Haarlem.
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Leslie in de Fortnightly Review : « een werk dat onze aandacht vraagt niet alleen om zijn geleerdheid, maar ook om
de grootte van het vraagstuk, dat het aanbiedt, en de soort
van oplossing, die het voorstelt. »
In Amerika noemt men het « the hook of modern times A
en wij gelooven, dat het een omwenteling moet brengen in
vele begrippen, die als gezaghebbend vaststonden en van
geslacht tot geslacht werden nagepraat zonder den inhoud
opnieuw te ontleden. Er bestaat in elke wetenschap veel
routine, en wee hem, die het afgebakende pad durft verlaten, hem dreigt de banvloek der officieele wetenschap.
Alle heiligdommen van de wetenschap, gemonopoliseerd in
de handen van weinigen, die veelal in het openbaar een
a Société d'admiration mutuelle, » vormen, ofschoon in
het verborgen knagende aan elkanders gezag -- want de
eene grootheid eet liefst de andere op — worden zorgvuldig gesloten, opdat die ketter er geen zitting in krijge.
Eenzaam zijn weg vervolgende in het bewustzijn, dat de
waarheid wel belemmerd maar niet geweerd kan worden,
wacht hij van de toekomst het oordeel af. Hoe dikwijls
stelde deze den uitgeworpen ketter in het gelijk, en als al
zijn bestrijders, die eenmaal de leerstoelen bekleedden, en
wier namen door hun ambt gezag hadden -- « wien God het
ambt geeft, dien geeft hij ook het verstand ! D -- zijn gedaald
in hun graf, zonder dat het nageslacht hen kent behalve
misschien bij naam en door portretten in de academisclie
gehoorzalen, dan leefde hij op, om na zijn dood gevierd te
worden, helaas ! meestal niet om zijn voetstappen te drukken in de vrijheid van onderzoek, maar om te zweren bij
zijn gezag en zijn leer te dogmatiseeren tegen zijn beginsel in.
Wij hopen door deze bespreking de belangstellende
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aandacht te onzent op een boek te vestigen, dat in elk
geval stof geeft tot nadenken, en veelal dwingt om oude,
lang aangenomen meeningen en begrippen aan een revisie
te onderwerpen.
De schrijver begint eerst het probleem te stellen. Hij
wijst op de vorderingen, veroorzaakt door de toepassing
van stoom en electriciteit, door de invoering van arbeid
besparende machines, meerder verdeeling van arbeid,
grooter gemak van omzet door vermeerderde en verbeterde
verkeermiddelen. Door die gelukkige materieele verhoudingen zou men allicht denken, dat de zedelijke toestanden
tevens verbeterd zouden zijn. En toch welk eene teleurstelling ! Of brachten die uitvindingen overvloed aan de armen?
Ontlasten zij zoovelen van moeite en zorg? Het tegendeel
weten wij allen. Wat een klachten over industrieelen druk,
over ophooping van kapitaal, over gebrek aan geld onder
de menschen van zaken, over lijden onder de arbeiders !
En dezen toestand hebben alle landen met elkander gemeen,
onverschillig van staatsregeling, dichtheid van bevolking,
want er heerscht nood waar groote legers worden onderhouden ; maar evenzeer daar waar dit niet het geval is, er
is nood waar toltarieven den handel belemmeren, maar
evenzeer daar waar de handel bijna vrij is ; er heerscht
nood waar autocratische regeerpingen bestaan, maar ook
daar waar de politieke macht is in handen des volks. Dit
alles moet dus een gemeenschappelijke oorzaak hebben, die
niet ligt in genoemde omstandigheden.
Het zij verre van ons, te ontkennen, dat de rijkdom
niet vermeerderd zou wezen, dat het gemak, de verfijning
van-genot, het comfort in het algemeen niet zouden zijn
verhoogd, maar het algemeen heeft er weinig of niet aan,.
de onderste klasse der maatschappij heeft er betrekkelijker-
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wijze geen deel aan. De afstand tusschen rijken en armen
wordt grooter, de strijd om het bestaan dientengevolge
scherper.
Het probleem bestaat dus hierin : armoede en vooruitgang
gaan samen. Hoe komt dat? Wat is de oorzaak hiervan?
Het is de taak der staathuishoudkunde, om een antwoord
te geven op die vraag. De schrijver van dit boek wil dit
onderzoek wagen, en zonder zich te laten afschrikken door
de gevolgtrekkingen, waartoe hij komt — en alleen onbevooroordeeld onderzoek heeft waarde -- zal hij zorgvuldig
alles wegen en wikken, om 'uit waargenomen verschijnselen
wettige gevolgtrekkingen te maken.
Allereerst beschouwt hij de leer van het loon, gelijk die
algemeen wordt aangenomen. Deze leer is : het arbeidsloon
wordt bepaald door de verhouding tusschen het aantal
arbeiders en de som van het kapitaal, bestemd voor het
werk der arbeiders. Moet die som verdeeld worden tusschen
een groot aantal arbeiders, dan is de spoeling dun, en
is dat aantal kleiner, dan stijgen de loonen. Van Adam
Smith tot nu toe is deze theorie de meest verspreide
en vrij algemeen aangenomen. Toch steunt zij niet op
waargenomen verschijnselen, maar is zij afgeleid uit de
theorie, dat het arbeidsloon ontleend wordt aan het kapitaal. Is inderdaad het kapitaal de bron van het loon, dan
volgt daaruit natuurlijk, dat de som der loonen beperkt
moet worden door de som van het gebezigde kapitaal.
Maar ziedaar wat onjuist is. Het arbeidsloon wordt niet
ontleend aan het kapitaal, maar in werkelijkheid aan het
product van den door het kapitaal betaalden arbeid.
Eigenlijk is het antwoord zeer eenvoudig ; want op de
vraag wat eerst geweest is : de arbeid of het kapitaal, zal
de keuze niet moeielijk zijn. Maar men zal zeggen : ja,
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maar ons beweren heeft alleen het oog op een maatschappelijken toestand, waarin de productie meer samenges.teld
is. Zelfs dan is het onjuist, want de maatschappij in haar
hoogst ontwikkelden vorm is slechts een gekunstelde, waardoor die meer eenvoudige vormen aan het gezicht onttrokken worden, in den grond der zaak echter is het hetzelfde.
Of men de tarwe fijn stampt tusschen twee steenen dan wel
een stoommolen daarvoor gebruikt, het doel van beide bewerkingen is het malen van de tarwe. Hoe ingewikkeld de
werkzaamheden ook zijn, in werkelijkheid doet niemand
iets anders dan wat de oorspronkelijke mensch deed, nl.
om door inspanning zijner krachten de bevrediging zijner
behoeften te verwerven.
In den oorspronkelijken toestand zoekt ieder zijn eigen
aas en vangt zijn eigen visch. Echter hij bemerkt spoedig,
dat het voordeeliger is om den arbeid te verdeelen. Nu
zoekt de een aas en de ander vischt, maar beiden dragen
evenveel bij tot het vangen van den visch. Later maakte
weer een ander schuiten, maar deze schuitemaker droeg
door zijn arbeid evenveel bij tot de vischvangst als de visscher zelf. Zoo brengt feitelijk ieder zijn aandeel arbeid
aan tot voortbrenging van alle door hem gebruikte dingen.
Met andere woorden : ieder produceert wat hij ontvangt.
De spreekwijze : ik maak zooveel, beteekent hetzelfde als :
ik verdien zooveel. Staatshuishoudkundig gesproken is verdienen maken.
De tallooze ruilingen, die tusschen de menschen onderling
geschieden, onttrekken deze waarheid aan aller blikken,
maar feitelijk is het zoo.
Voordat wij echter verder gaan, moeten wij om alle misverstand te voorkomen, vaststellen, wat onder loon en wat
onder kapitaal verstaan moet worden.

-- H -'at verstaat men onder loon ? De vergoeding, die een
gehuurd persoon krijgt voor zijn diensten. Meestal strekt
het zich alleen uit tot hen, die lichamelijken arbeid ver-.
richten. Bij anderen spreken we van salaris, honorarium,
tractement. Loon is dus de vergoeding voor den arbeid, en
staat tegenover de vergoeding, die men krijgt voor het gebruik van kapitaal. Dus 'alles wat verkregen wordt als
resultaat of belooning van den arbeid, heet loon.
Moeielijker is de vaststelling van het begrip « kapitaal. »
Er is bijna geen staathuishoudkundig boek, waarin een bepaling wordt gegeven, die gangbaar blijft en niets straks
wordt verwisseld voor een andere. Adam Smith noemt
kapitaal a dat deel van het vermogen, waarvan iemand
inkomen verwacht. » Etymologisch is dit ook de juiste
beteekenis ; want het woord is afkomstig van caput, en
dateert uit den tijd, waarin de goederen bestonden in vee,
zoodat iemands vermogen werd afgemeten naar het aantal
koppen, dat hij bezat om zijn goederen te vermeerderen.
Niets wat de natuur oplevert zonder dat er iets aangedaan
wordt, mag kapitaal worden genoemd, maar daaronder
moeten verstaan worden waren en wel een bepaald soort
waren, nl. die ,gebruikt worden ter productie. Bestaat dus
alle kapitaal uit waren, niet alle waren zijn kapitaal.
Immers al wat tot de consumtie wordt gebezigd, zal niemand kapitaal noemen, en dus dat alles blijft buitengesloten.
De mannen der praktijk hebben er in den regel een veel
beter begrip van dan de mannen der wetenschap. Als men
een dozijn menschen, die nooit een regel staathuishoudkunde gelezen hebben, maar eenvoudig begaafd zijn met gezond verstand, vraagt naar hun oordeel ten opzichte van de
vraag : welke goederen moeten onder het kapitaal gerangschikt worden en welke niet ? dan zullen zij omtrent verre-
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weg de meeste dingen overeenstemmen in hun oordeel.
Geld in zaken of gebruikt om te speculeeren zullen zij rekenen onder het kapitaal. Geld voor huishoudelijk gebruik
niet. Het deel van den oogst door den boer bestemd om te
verkoopen of om te zaaien behoort bij het kapitaal, het
deel, dat hij gebruikt voor het onderhoud van zich en de
zijnen, niet. Het valsche haar op het hoofd eener vrouw, de
sigaar in den mond van den rooker of het speelgoed van een'
kind zal niemand bij het kapitaal rekenen. Maar de winkelvoorraad van een kapper, van een sigarenkoopman of handelaar in speelgoed wel. Een jas • door den kleermaker
gemaakt om te verkoopen wel, een jas, die hij voor zijn
eigen gebruik vervaardigt, niet. De bestemming doet er
dus niet toe, maar wel het bezit in handen van den consument of niet. Het karakter van het kapitaal bestaat dus
hierin, dat het is dat deel van het vermogen, waarvan
iemand inkomen verwacht.
Nadat wij dus een bepaling gegeven hebben van het
woord « kapitaal, D kunnen wij nagaan of het loon ontleend wordt aan het kapitaal of door den arbeid wordt
voortgebracht. Is de arbeider zijn eigen arbeidgever, dan
blijkt het duidelijk, hoe het product van zijn arbeid zijn
loon is en dus het loon de opbrengst van zijn arbeid. Als de
schoenmaker een stuk leder neemt en hij maakt een paar
schoenen, dan zijn de schoenen het loon van zijn werk.
Dat is niet ontleend aan het kapitaal, maar het is ontstaan
door den arbeid. Zou die toestand nu veranderen, als de
toestand meer samengesteld wordt ? Geenszins. Hoeveel
schakels er ook tusschenkomen, de grondslag van alles
blijft de verhouding, waarin men den mensch een deel geeft
van de opbrengst van zijn werk, dus in natura betaalt. En
dat is natuurlijk; want de arbeid gaat altijd vooraf aan het
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loon. Maar — zegt men — de arbeid kan zijn productieve
kracht niet aanwenden, als hij niet onderhouden wordt
door het kapitaal, en dus kapitaal is benoodigd om arbeiders
werk te verschaffen. Men lette echter op, dat hier het kapitaal gebruikt wordt in den zin van het inbegrip van alle
grondstoffen, ,terwijl het anders opgevat werd als waren,
niet ter bevrediging van behoeften, maar ter voortbrenging
van nieuwe waren. Nemen wij als voorbeeld een arbeidgever, die ijzer' in ijzerwaren, leer in schoenen, enz. veranderen laat en die zijn arbeiders eenmaal weeks betaalt.
Maakt hij maandag morgen vóór den aanvang van het werk
een inventaris op van het kapitaal, dan zal dit bestaan uit
zijn gebouwen, machines, grondstoffen, zijn comptant geld
en den voorraad vervaardigde artikelen. Laat ons nu aannemen, dat hij in den loop der week niets inkoopt en niets
verkoopt en zaterdagavond na het betalen van zijn werkvolk
op nieuw een inventaris opmaakt. Wat is er nu gebeurd ?
Zijn voorraad comptant geld is kleiner geworden, want
daarvan heeft hij de loonen betaald, er zijn minder grondstoffen, minder kolen, enz. voorhanden en de waarde van
gebouwen en machines is een weinig verminderd door het
gebruik. Daarentegen is de voorraad vervaardigde waren
grooter geworden, en dus wat hij aan geld heeft weggegeven, vindt hij terug in die waren, en dus hij betaalde
niet uit zijn kapitaal, maar uit de waarde, die door den
arbeid was voortgebracht. Het loon is dus het product van
den arbeid. Doordat het geld er tusschen wordt geschoven,
is de ware toedracht onttrokken aan onzen blik. Zeer duidelijk bleek zij bij de goudwasschers in Californië en Australië;
zij werden betaald in werkelijk geld; want het goud dat
zij ontvingen, een deel van hun arbeidsopbrengst, werd
afgewogen en gold als betaalmiddel, aan het einde van den
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betaald worden, voor dat het doel van den arbeid bereikt
is en dus voorschot van kapitaal wordt vereischt, daar
blijft de zaak geheel en al dezelfde. Het is eenvoudig een
ruil van kapitaal in den eenen vorm, voor kapitaal in gen
anderen. Een beploegd land is meer waard edan een onbeploegd, een bezaaid meer dan een onbezaaid. Wanneer een
tunnel gemaakt, een kanaal gegraven wordt, dan moet er
kapitaal worden voorgeschoten, maar feitelijk vindt men
het kapitaal, uitgegeven in den vorm van geld aan loonen,
weer terug in den gedanen arbeid. Er heeft dus niets
anders plaats dan een ruil van geldkapitaal tegen zooveel
kapitaal in tunnel of kanaal. De toedracht blijft dus dezelfde. Maar er is toch kapitaal noodig om voor te schieten -- zegt men. Natuurlijk, maar dat kapitaal dient niet
om voorschotten te geven aan de arbeiders, neen voor iets
anders. Als men loon betaalt in natura, dan is het duidelijk,
hoe er geen kapitaal noodig is om het loon te betalen, maar
als ik nu liever in geld betaal, dan heb ik ook geen kapitaal
noodig, mits ik het product dadelijk kan verkoopen voor
geld, nog vóór dat de loonen vervallen. Alleen dan heb ik
kapitaal noodig, als ik om meer voordeel te behalen, wacht
totdat ik meer producten heb, om ze dan te zamen duurder
om te zetten. Dat kapitaal heb ik niet noodig voor het betalen van loon, maar voor het bewaren van mijn voorraad.
Een producent heeft als arbeidgever nooit kapitaal nóodig,
echter omdat hij niet alleen arbeidgever is maar ook koopman of speculant in de arbeidsproducten, daarom heeft hij
kapitaal noodig. Daar dit nu het geval is bij de meeste
arbeidgevers, daarom hebben zij kapitaal noodig. Dus de
arbeidgever schiet den arbeider niet voor, omgekeerd de
arbeider den arbeidgever, daar hij- eerst betaling verkrijgt
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aan het einde van een week, dus veelal na volbrenging van
den arbeid.
Eindelijk zegt men, dat daar de meeste arbeiders niet
eten kunnen het product hunner handen, toch de arbeid
onderhouden moet Worden door het kapitaal; want gelijk
Mill zegt, de bewoners van een land bevredigen hun behoeften niet uit de opbrengst van tegenwoordiger, maar
verleden arbeid. Toch is dit onjuist; want het product van
den arbeid is er niet eerder dan de arbeider. Men bedoelt,
dat, voordat een arbeid verricht kan worden, deze niet
dadelijk de middelen tot onderhoud levert, en dus een
'voorraad levensmiddelen voorhanden moet zijn om den
arbeider te voeden gedurende den tijd van zijn werk. Is
dat wel zoo ? Toen Robinson zijn schuit maakte, was het
toen noodig, dat hij een voldoende voorraad levensmiddelen
had gedurende al den tijd, benoodigd voor dat bouwen ?
Immers neen, het was voldoende, als hij een deel van zijn
tijd daaraan wijdde, terwijl hij een ander deel doorbracht
met de zorg voor zijn onderhoud. Het is niet noodzakelijk
dat de consumtie verkregen wordt door een gelijktijdige
productie. De rij van , ruilen, waardoor productie en consumtie verbonden worden, kan vergeleken worden met een
gebogen pijp, die met water gevuld is. Giet men aan de
eene zijde water er in, dan komt er aan de andere een gelijke hoeveelheid uit. Dat is niet hetzelfde water; maar het
is zijn equivalent. Evenzoo doen zij, die het werk der productie verrichten, zooveel er in als zij er uit nemen, zij
krijgen in levensmiddelen en loonen slechts het product
van hun arbeid.
Wat doet dan het kapitaal ? Het verhoogt het vermogen
van den arbeid, om waren voort te brengen : 1° door den
arbeid in staat te stellen krachtiger werkzaam te zijn ;
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2° door den arbeid in staat te stellen de reproductieve
krachten der natuur ten nutte te maken ; 3° door verdeeling van arbeid toe te laten. Dus de functie van het kapitaal
is het arbeidsvermogen te verhoogen bij de productie ; want
niet het kapitaal, maar de natuur levert de grondstoffen. Is
nu het loon niet ontleend aan het kapitaal,maar aan het product van den arbeid, dan deugen de theorieën over de verhouding tusschen kapitaal en arbeid niet, gelijk zij algemeen geleeraard worden, en dus alle middelen, voorgesteld om de
armoede op te heffen, hetzij door vermeerdering van kapitaal, hetzij door beperking van het aantal arbeiders, zijn
— veroordeeld.
Een tweede vraag is deze : hebben de productieve krachten der natuur de neiging om zich te verminderen met de
toenemende eischen, die haar gesteld worden door de vermeerderende bevolking ?
Het is daarom in de tweede plaats de theorie van Malthus, die onze schrijver onderwerpt aan een nauwkeurig
onderzoek.
De theorie van Malthus in haar meer algemeenen vorm
luidt : de bevolking heeft neiging zich sterker te vermeerderen dan de bestaansmiddelen. Malthus zelfs sprak van
een arithmetische en geometrische reeks, waarin beiden
zich bewogen, maar zijn latere. leerlingen hebben deze
laten vallen, om zijn leer algemeener en minder bepaald
te maken.
Vanwaar toch de groote opgang van die leer? Zij heeft
den schijn voor zich evenals de bestreden loontheorie,
waarmede zij overigens een goed sluitend geheel maakt.
Buitendien is zij een geruststelling voor die klassen, die
de macht van den rijkdom handhaven en daardoor ook het
denken beheerschen. Immers door haar te verheffen tot een
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natuurwet, staan de menschen onmachtig tegenover haar.
Men kan haar uitwerking verzachten ; maar zij blijft
bestaan. Zoo levert zij een wijsbegeerte, waardoor de verkwistende rijkaard den hongerigen Lazarus van zijn deur
verwijdert, en hij verschuilt zich achter de noodwendigheid
der natuur. Armoede, gebrek en honger zijn volgens haar
niet te wijten aan sociale wanverhouding, maar aan wereldwetten, waartegen men zich tevergeefs verzet. Het is de
bestendiging van de leer : armen en rijken hebben er altijd
bestaan, en dat zal wel zoo blijven. Geen wonder daarom,
dat de rijken haar aanvaardden en verbreidden. In de
laatste jaren heeft zij den steun van Darwin gekregen,
zoodat deze wel eens genoemd is e Malthus in vernieuwde
uitgave. » Zoo is het gekomen, dat zij heerscht in de officieele wetenschap en bij staatslieden, dat geschiedschrijvers
zoowel als natuurvorschers haar prediken, dat conservatieven en radicalen op dit gebied broederlijk hand aan hand
gaan.
Maar is die leer bewezen? Vooreerst vragen wij, of er in
de geschiedenis op den geheelen aardbol één land van
eenigen omvang — wij geven toe, dat zullo geschieden kan
op een klein eiland, dat van het verkeer is afgesneden —
is geweest , waarin armoede en ellende toegeschreven
kunnen worden aan een toenemende bevolking. Wanneer
de bevolking de neiging heeft de grenzen der bestaansmiddelen te overschrijden, hoe komt liet dan, dat na al de duizenden jaren van het bestaan der menschheid de aarde nog
altijd zoo dun bevolkt is? Ja wij zouden vóór alle dingen
het bewijs geleverd willen zien, dat de bevolking der aarde
in haar geheel nu grootex is dan vroeger. Als wij ons
bepalen tot hetgeen wij weten, dan kunnen wij zeggen, dat
Europa sterker bevolkt is dan voorheen, althans een deel
1
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en wel het noordelijke en middengedeelte ; Griekenland en
Turkije daarentegen, Italië en Spanje waren waarschijnlijk
oudtijds sterker bevolkt. Of Amerika is toegenomen, kan
met recht betwijfeld worden. Peru alleen telde volgens de
schatting bij de ontdekking meer inwoners dan nu geheel
Zuid-Amerika. En welk een bevolking vond Cortez niet in
Mexico ! En hoeveel sporen van een Vrij groote beschaving
heeft men niet gevonden in Centraal-Amerika ! Ten opzichte
van Afrika bestaat geen twijfel of het was oneindig veel
sterker bevolkt in de vroegere dagen, toen de geheele
noordkust een beschaafde bevolking had met honderden
steden en dorpen. Ook Azië ging achteruit. Men denke
slechts aan het groote gebied, waar de oude geschiedenis
speelde, aan Syrië , Babylonië , Perzië en Klein-Azië.
Woestenijen zijn het in vergelijking van vroeger, toen het
vruchtbaar, bebouwd en bewoond was. Zelfs zijn er teekenen, dat zoowel Indië als China vroeger dichter bevolkt
waren dan nu. Met de bevolking is het ebbe en vloed. Is
het hier vloed, ginds is het ebbe. Hoever wij teruggaan in
de geschiedenis, wij kunnen geen bewijzen vinden, dat de
menschheid in haar geheel is vermeerderd. Natuurlijk is
zij in het klein begonnen ; want wij weten, dat er een geologisch tijdvak bestond, waarin geen menschen waren, en wij
stellen ons niet voor, dat de menschen op eens alien te
voorschijn traden, ongeveer als uit de door Cadmus gezaaide drakentanden ; maar hoever wij zien in het verleden,
steeds vinden wij groote bevolkingen. Is het niet vreemd,
dat als de natuur in het algemeen die neiging bezit, nergens
in de wetboeken noch van Joden, noch van Egyptenaren,
noch van Hindoes, noch van Chineezen voorschriften worden
gevonden, waardoor de voortplanting bemoeielijkt werd?
Het tegendeel is w tar; allen hebben het : « vermenigvul-
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Bigt u b gepredikt en de zorg voor de voortplanting beschouwd als een burgerlijke en godsdienstigen plicht.
Ook moet het den waarnemer opvallen, dat er zoo dikwijls
fámilies uitsterven, waarin gebrek onbekend is. Hoevele
Engelsche adellijke geslachten van vroeger bestaan niet
meer ! En werd het Hoogerhuis niet aangevuld door nieuwe
benoemingen, het zou reeds bijna geheel ineen zijn gesmolten. Ieder mensch heeft twee ouders, vier grootouders, enz. , zoo krijgt men ook een geometrische reeks, die
tot even merkwaardige gevolgtrekkingen voert als de bevolkingswet van Malthus. Ik geloof, dat men de geslachten
kan vergelijken met de diagonale lijnen van een netwerk.
Gaat men bovenaan van een bepaald punt uit, dan volgt
ons oog lijnen, die beneden wijd uitloopen, maar doet men
hetzelfde van een punt beneden aan, dan loopen de lijnen
eveneens naar boven wijd uit.
Als voorbeelden van overbevolking haalt men veelal
Indië, China en Ierland aan: maar de schrijver levert een
uitvoerig en leerrijk betoog ten bewijze dat de oorzaak van
ellende en armoede aldaar niet gezocht moet worden in de
overbevolking, maar in wanbestuur. Tal van aanhalingen
uit verschillende geschiedkundige werken moeten dit staven. De hongersnood in die door de natuur zoo rijk gezegende landen is door slecht beheer meestal stelselmatig in
het leven geroepen. Onze Oost-Indische bezittingen leveren
hiervan evenzeer meer dan één treurig bewijs.
De volgelingen van Malthus beroepen zich voor hun leer
op de analogie. Zij wijzen op de reproductieve krachten in
dieren- en plantenrijk, b. v. op het feit dat een enkel paar
zalmen, als het beschermd werd tegen zijn natuurlijke
vijanden, den geheelen oceaan in een paar jaar tijds zou
vullen, dat één paar konijnen onder gelijke omstandigheden
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spoedig een heel werelddeel zou bevolken, enz. Maar be-.
wijst deze analogie iets ? Juist het feit dat in planten- en
dierenrijk, waaraan de mensch zijn voedsel ontleent, de
voortplanting zooveel sneller plaats heeft, toont aan, dat
de bevolking nooit de grenzen der bestaansmiddelen zal
overschrijden. Ook moet men niet vergeten, dat de toeneming der dieren plaats heeft op kosten van hun voeding, en als
zij de bestaande voedingsgrenzen bereikt hebben, dan moet
er weer een vermeerdering plaats hebben,voordat zij zelven
zich kunnen vermeerderen. Waren er in plaats van menschen beren uit Europa naar Noord-Amerika gebracht, er
zouden nu niet meer beren zijn dan ten tijde van Columbus,
misschien wel minder ; want het voedsel der beren zou door
hun invoer niet vermeerderd zijn, evenmin de voorwaarden
van hun leven grooter geworden. Daarentegen tellen de
Vereenigde Staten nu 50 millioen menschen op eeu plek,
waar vroeger eenige honderdduizenden waren en toch is er
voor deze allen meer voedsel dan toen per hoofd. De vermeerdering van levensmiddelen veroorzaakte niet die vermeerdering van menschen ; maar de laatste bracht de eerste
teweeg. Er zijn meer voedingsmiddelen, omdat er meer
menschen zijn. Dit nu is het onderscheid tusschen dier en
mensch. Beiden', zoowel de valk als de mensch, eten
kuikens ; maar hoe meer valken hoe minder kuikens,
daarentegen hoe meer menschen, hoe meer kuikens.
Ook de productiviteit van den bodem levert geen
bezwaar: De mensch toch kan de natuurkrachten niet
uitputten of verminderen, zooals volgt uit de onvernietigbaarheid van de stof. In volstrekten zin produceert noch
consumeert de mensch ; want hij vermag den rollenden
kogel, waarop hij leeft, geen atoom lichter of zwaarder te
maken noch d e som kracht te vermeerderen of te verminde-
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ren. Het voedsel, dat wij tot ons nemen en ontleenen aan
den voorraad der natuur, is van het oogenblik dat wij het
nemen, weer op den terugweg naar dien voorraad. Wat
wij dus ontnemen aan een bepaald stuk land, kan de productiviteit daarvan tijdelijk verminderen, maar dit komt
ten goede aan een ander deel. Bij het in het leven treden
hebben wij niets en wij nemen bij het weggaan niets mede,
physisch is dus de mensch een voorbijgaande vorm van de
stof, een wisselende soort van beweging. Daaruit volgt, dat
de grens der bevolking van de aarde slechts zijn kan de
grens der ruimte. Die grens nu ligt zeer ver van ons af.
Maar dan is zij toch mogelijk, hoe ver nog van ons verwijderd -- zegt men. Wij a ntwoorden : de mensch is niet
tevreden met de hoeveelheid, hij zoekt na de bevrediging
daarvan de hoedanigheid, en daarom behoeft bij den mensch
niet het aantal levens vermeerderd te worden,neen, bij hem
komt het aan op ontwikkeling, op hooger bestaansvormen.
Ziedaar de reden, waarom zelfs de mogelijkheid dier grens
niet bestaat.
Daarom laat ook de analogie de leer van Malthus in den
steek. Zij is een hersenschim, even ongegrond als dat Adam
den groei van zijn oudsten zoon berekend had naar dien der
eerste maanden. Woog deze 10 pond bij de geboorte en na
8 maanden 20 pond dan kon hij op de manier van Malthus
aldus rekenen : bij zijn geboorte weegt hij 10 pond, in
8 maanden weegt hij 20 pond, dan is hij op zijn tiende jaar
zoo zwaar als een os, op zijn twaalfde als een olifant en
op zijn 30ste niet minder dan 175,716,339,548 ton zwaar.
Is het waar, dat de vraag of de toeneming van bevolking
noodzakelijk het arbeidsloon drukken en gebrek teweeg
brengen moet, hetzelfde beteekent als deze : of zij de som
van goederen, die geproduceerd kan worden door een
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gegeven som arbeid, moet verminderen ? De algemeen aangenomen leer beweert het. De schrijver beweert, dat in
eiken gegeven toestand der beschaving een grooter aantal
menschen als geheel beter verzorgd kon worden dan een
kleiner, dat de onrechtvaardigheid der maatschappij, niet
de karigheid der natuur oorzaak is van gebrek en ellende,
dat de nieuwe monden niet meer voedsel behoeven dan de
oude, terwijl de handen, die zij meebrengen, meer produceeren, dat hoe grooter de bevolking is hoe grooter de
welvaart kan wezen bij een rechtvaardige verdeeling der
goederen, dat in een toestand van gelijkheid de natuurlijke
toeneming van bevolking er altijd op uit zal wezen, om een
elk rijker en niet armer te maken.
De toeneming van bevolking zagen wij steeds gepaard
gaan met nog sneller vermeerdering van welvaart. Zijn niet
de dichtstbevolkte landen de rijksten ? verdubbelde de bevolking der Vereenigde Staten alle 29 jaren, de welvaart
nam in dienzelfden tijd veel meer dan tweemalen toe (1).
De rijkste landen zijn niet dezulken, waar de natuur het
kwistigste is, maar waar de arbeid het meest aan den gang
is, niet Mexico maar Massachusetts, niet Brazilië maar
Engeland. Indien de bevolking in die landen even dicht
was,dan zou men zien hoeveel product iever de grond werd.
Bij een dunne bevolking blijft een volk te midden van de

(1) Omtrent de verhouding tusschen bevolking en rijkdom in de
Vereenigde Staten wordt het beste licht geworpen door deze officieele
opgaven :
Jaar.

Bevolking.

Rijkdom in dollars.

Vermeerdering in oJo. Gemiddelde rijkdom per hoofd

Bevolking. Rijkdom.

184) 17,069,453
3,764,001,000 32,67
1850 23,191,876
7,135,780,000 ` 35,87
1860 31,509,000
16,159,000,000
35,59
1870 38,558,000 30,069,000,000 32.00

41,70
89,60
126,42
86,13

in dollars.

220
307
510
777
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rijkste natuur arm, bij een dichte bevolking zal een land
met een armen bodem rijk worden. De oorzaak der armoede
in de middenpunten der beschaving kan niet gezocht worden in de zwakheid der productieve krachten ; want waar
de grootste armoede bestaat, daar zijn de productieve
krachten sterk genoeg, om goed aangewend allen een
behoorlijk bestaan niet alleen, maar zelfs weelde te verschaffen. Neen, de oorzaak schuilt niet in gebrek van geschiktheid, om goederen te produceeren.
Wij zijn dus nog niet verder gekomen ; want de leer van
Malthus gaf ons niet de oplossing van het raadsel. Toch
heeft dit onderzoek zijn nut gehad. daar wij nu weten,
waar wij tevergeefs zoeken, wij hebben dus het veld van
onderzoek beperkt. Gaf de productie der goederen en de
wetten, waardoor deze geregeld werd, ons geen antwoord,
we willen dit gaan zoeken in de wetten, die de verdeeling
der goederen regelen.
Grond en bodem,arbeid en kapitaal ( I ) zijn de factoren der
productie. Grond en bodem geven te kennen alle krachten
en voordeelen der natuur, arbeid alle menschelijke inspanning en kapitaal alle goederen, die gebruikt worden om meer
goederen te produceeren. Tusschen deze drie wordt het
geheele product verdeeld. Het deel, dat de grondbezitter
als betaling voor het gebruik der voordeelen van de natuur
krijgt, heet grondrente, het deel dat de belooning is van
den menschelijken arbeid loon, en liet deel, dat de opbrengst
aanduidt van het gebruik van het kapitaal rente. Wil men
een natuurlijke volgorde, dan moet men beginnen met
grond en bodem, daarna arbeid en eindelijk het kapitaal,

(1) Eigenlijk zijn er twee factoren; want de derde, namelijk het
kapitaal, is een afgeleide factor uit de anderen.
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niet het omgekeerde. Het product is dus grondrente + loon
+ - rente en dus het product — grondrente == loon + rente.
Loon en rente h an gen dus niet af van het product van
arbeid en kapitaal, maar van hetgeen overblijft, nadat de
grondrente er eerst van is afgenomen.
Over de rente sprekende ontkent de schrijver, dat deze
het loon voor onthouding zou zijn, gelijk Bastiat, Mill en
in navolging van hen een gansch heirleger oeconomen verkondigen. Onthouding is geen actieve, maar een passieve
eigenschap, zij is geen doen maar een laten. Zij produceert
niets. Zegt men, dat de leener een dienst bewees aan den
borger, dan staat daar tegenover dat de borger ook een dienst
deed aan den leener door het zijne veilig te bewaren. Ook
is rente onnoodig, om aan te sporen tot sparen ; want sparen
is een algemeen menschelijke eigenschap, als men zekerheid
heeft voor zijn bezit. Rente is eigenlijk dat deel van de
opbrengst des arbeids, dat opgelegd moet worden ter verhooging van de productie Nu hangen grondrente en andere
rente of interest met elkander samen, zoodat het dalen en
stijgen van de eene hand aan hand gaat met die der andere.
Hetzelfde geldt ook van de loonen.
De grondwet is deze : alle menschen trachten hun wenschen te bevredigen met de minste inspanning. Passen wij
haar toe op een der productiefactoren, dan is zij de wet der
grondrente, op een ander de wet van den interest, op den derden de 'vet van het loon. Het verschil tusschen de gewone
en de juiste voorstelling komt het best uit, als wij beiden
naast elkander plaatsen.
DE GEWONE VOORSTELLING.
De grondrente hangt af van de
grens der bebouwing, stijgt als
deze stijgt en daalt als zij daalt.
Het loon hangt af van de verhou-

DE JUISTE VOORSTELLING.
De grondrente hangt af van de
grens der bebouwing, stijgt en
daalt als deze stijgt en daalt.
Het loon hangt af van de grens
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ding tusschen het aantal arbeiders
en het bedrag van het kapitaal,
benoodigd om hen bezig te houden.
De interest hangt af van de vereffening tusschen vraag en aanbod
van kapitaal of evenals van de
winst beweerd wordt, van het arbeidsloon (of den prijs van den
arbeid), stijgt als het loon daalt
en daalt als het loon stijgt.

der bebouwing, stijgt en daalt als
deze stijgt en daalt.
De interest hangt van de grens
der bebouwing af, stijgt en daalt
als deze stijgt en daalt.

In de gewone voorstelling mist men het gemeenschappelijk middenpunt bij de wetten der verdeeling, zij vormen
niet de in elkander grijpende deelen van een geheel maar
den maatstaf van verschillende eigenschappen. In de andere
voorstelling is dit wel het geval, daar vormen zij de in
elkander grijpende deelen van een geheel.
Het product wordt verdeeld tusschen drie partijen :
arbeider, kapitalist en grondbezitter. Krijgt de arbeider
niet meer bij vermeerderde productie en de kapitalist ook
niet, dan komt dit, omdat de grondbezitter de heele winst
opsteekt. Het stijgen der grondrente verklaart, waarom
loon en interest niet stijgen. Als loon en interest gelijk in
Amerika hooger zijn dan in de oude wereld, dan is dit het
geval, omdat de grond er goedkooper is en dus een grooter
aandeel overblijft voor loon en interest. Daarom worden
loon- en rentevoet bepaald door de waarde van den grond.
Het stijgen van de waarde van den grond gaat altijd ten
koste van de waarde van den arbeid. Hieruit volgt, dat als
de toeneming der productieve kracht het loon niet doet
stijgen, de oorzaak hiervan schuilt in het stijgen van de
waarde van den grond. De grondrente slokt de geheele
winst op, en het pauperisme gaat samen met dien vooruitgang. En wil men de bevestiging hiervan, men zie slechts
hoe het onderscheid tusschen rijkdom en armoede aan het
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licht treedt, waar en zoodra de waarde van den grond
toeneemt.
De bewering dat het loon laag blijft, omdat de grondrente stijgt, is echter een verklaring als die dat de stoomboot zich beweegt, omdat de raderen draaien. De vraag is
dus : wat is de oorzaak van die stijging der grondrente,
wat de oorzaak, dat hoe meer de productieve kracht toeneemt, een te grooter deel van het product valt op de
grondrente
Om die oorzaak op te sporen, willen wij de werking van
den materieelen vooruitgang op de verdeeling van goedere4
nagaan. De drie bronnen van' vooruitgang zijn : 1° de vermeerdering van bevolking ; 2. de vorderingen in handel en
nijverheid; 3° de vorderingen in wetenschap, onderricht,
politieke inrichtingen, moraal.
De vermeerdering van bevolking heeft noodzakelijk ten
gevolge een vermeerdering van productieve arbeidskracht.
Honderd menschen te zamen werken meer dan honderd
maal één mensch. Zoo wordt dus de opbrengst van den
arbeid sterk vermeerderd door de toeneming der bevolking.
Daarmede gaat echter gepaard het stijgen der grondrente en
het dalen van het loon. Maar de toenemende bevolking doet
de grondrente stijgen, zonder de grens van bebouwing te
beperken, integendeel zij schenkt een grooter opbrengstvermogen aan den grond. Men stelle zich een onbebouwden
bodem voor. Daar zet zich iemand neer en kiest een stuk
land om het te bebouwen. Hij heeft alleen hulp van zijn
gezin en de helpers, die hij meebracht, hij moet alles zelf
doen zonder voor iets terug te deinzen. Te midden van de
rijkste natuur is de mensch in die omstandigheden arm. Hij
heeft genoeg om te eten, maar wat bovendien is, dat moet
hij ontberen of zich gebrekkig aanschaffen. Er komt een
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tweede zich neerzetten naast hem. Dit verbetert den toestand van den eersten ; want zij kunnen elkander helpen.
Een derde volgt, daarna een vierde, enz. Nu wordt de opbrengst van den arbeid grooter; want wat de een niet vermocht, dat maken ze te zamen. Slacht de een vee, de
anderen helpen het opmaken en zoo kunnen zij altijd
versch vleesch eten. Te zamen nemen zij een onderwijzer,
die de kinderen van allen onderricht geeft, enz. Zoo krijgen
zij deel aan het leven, zij treden in verbinding met de
maatschappij. Al brengt het land ook evenveel op, het is
veel meer waard door de omgeving, doordat het een beschaafd middenpunt is geworden. De grond, die de meeste
waarde heeft, is niet die, welke het meest opbrengt, maar
die door de vermeerderde bevolking het grootste nut aanbrengt. De kolen- en ijzervelden van Pennsylvanie, die nu
groote waarde hebben, hadden, 50 jaar geleden, geen waarde.
Die van Wyoming en Montana, die nu zonder waarde zijn,
zullen over 50 jaar veel waard zijn, omdat dan de bevolking daar zal zijn toegenomen. Daarom de invloed van de
toenemende bevolking op de verdeeling van goederen bestaat hierin, dat de rente verhoogd wordt op tweeërlei
wijze, nl. I° door beperking van de grens van bebouwing
en 2° door het verleenen van bijzondere eigenschappen aan
of in den grond en het verleenen van bijzondere eigenschappen aan Benig bepaald Iand.
Verder zullen allen arbeid besparende verbeteringen de
vermeerdering van productie van goederen bewerken.
Daarvoor zijn land en arbeid noodig en dus de vraag naar
land, het in cultuur brengen van onbebouwden grond zal
daarvan het gevolg zijn. Maar waar de grond toegeëigend
is gelijk in Engeland of toegeëigend kan worden gelijk in
de Vereenigde Staten, daar is de invloed van arbeidbespa-
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rende verbeteringen of machines, dat de grondrente verhoogd wordt zonder stijging van loon of interest. Daar wij
nu geen grenzen kunnen stellen aan den vooruitgang door
uitvindingen, kunnen er ook geen grenzen gesteld worden
aan de stijging der grondrente behalve in de gezamenlijke
productie. Hebben de arbeidbesparende uitvindingen het
hoogste punt bereikt, zoodat er geen arbeid noodig is voor
de productie van goederen, dan zou alles, wat de grond
oplevert, zonder arbeid verkregen worden en de grens der
bebouwing zou dalen op het nulpunt. Loon en interest zouden niet meer bestaan, de grondrente zou alles krijgen. Al
wordt dat punt ook niet geheel bereikt, wij zijn reeds een
heel eind weegs in die richting gegaan. Vandaar dat de
bevolking in landbouwstreken afneemt, de stoomploeg en de
maaimachine richten in de moderne wereld latifundiën (1)
op dezelfde manier op, als de invoering van slaven, die
als krijgsgevangen werden gepakt, zulks deed in het oude
Italië. Alles draagt dus bij, om de grondrente te verhoogen,
niet loon en interest.
De betere en meer algemeene volksopvoeding doet behoeften ontstaan bij allen, zonder dat de middelen tot bevrediging daarvan vermeerderd worden ; want de grond en de
productiemiddelen zijn gemonopoliseerd.
Nadat wij dus kortelijk den invloed van den materieelen
vooruitgang op de verdeeling der goederen hebben nagegaan
en gezien hebben, hoe alles medewerkt om de grondrente
te verhoogen, kunnen wij overgaan tot het opsporen van de
oorzaak, om langs dien weg te geraken tot het groote
(1) Latifundia perdidere Italiam, d. i. de groote eigendommen hebben
Italië te gronde gericht. De oorzaak schuilt niet in de groote eigendommen, want groot-landbouw is noodzakelijk voor het welzijn van
het algemeen, maar in het privaat eigendom van grond en bodem.
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raadsel, waarvan de oplossing gezocht moet worden in
aller belang.
Als men den toestand der wilden vergelijkt met dien van
die klasse der maatschappij, die slechts ontbering en zorg
kent, dan behoeft men nog niet met Rousseau als lofredenaar van den natuurtoestand op te treden, om het lot
der wilden te verkiezen boven dat der proletariërs. In den
regel kent men den werkelijken toestand van die klasse
niet, en van jongs aan daaraan gewend, regelt men de
armverzorging, en vindt, dat alles in orde is. Maar de be-.
richten van gezondheidscommissies en onderzoekingen over
dien toestand brengen dingen aan het licht, zooals men ze
onder wilden niet zal vinden.
Overal nu, waar men armoede en ellende vindt, is het
land gernonopoliseerd. Het land is privaatbezit van enkelen.
Het loon wordt hooger of lager, niet naarmate van den
overvloed van kapitaal, maar naarmate van de uitgebreid-.
heid, waartoe de bezitters van het monopolie van grond en
bodem in de grondrente de opbrengst van den arbeid schatplichtig kunnen maken. Hoe hooger de waarde van den
grond, hoe grooter armoede. In New-York is de grond
meer waard dan in San Francisco, maar de inwoner van
laatstgenoemde plaats vindt in die stad ook een armoede,
die voor hem ongekend is. In Londen is de grond nogduurder, armoede en smerigheid zijn er ook nog grooter.
Hallam spreekt na een lang onderzoek de meening uit, dat
het loon van den handarbeid in de middeneeuwen hooger
was dan nu.
En dat de grond daarvan oorzaak is, het blijkt uit hel
antwoord, dat een ieder geven zal op deze vraag, gesteld
dat er plotseling in het Kanaal of in de Noordzee een onbeheerd land opsteeg, waarop gewone arbeid betaald werd
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met 6 guldens daags, en dat dit land niet in privaatbezit
overging, maar voor ieder toegankelijk bleef, wat zou
daarvan de invloed zijn op de loonen in Engeland ? Immers
dat het daglood in heel Engeland spoedig zou moeten stijgen tot 6 gulden. En op de grondrente ? Dat deze moest
dalen. De groote loonsverhooging zou dus verkregen worden op kosten van de rente.
Natuurlijk ook, want wie over den grond beschikt, doet
het ook over alle vruchten van den arbeid behalve over dat
deel, dat noodzakelijk is voor het bestaan van den arbeider.
Wat is dus de oorzaak van de ongelijkheid in de verdeeling
der goederen ? De ongelijkheid van grondbezit. Te allen
tijde, onder alle volkeren is het grondbezit de basis geweest van de aristocratie, de grond der groote vermogens,
de bron der macht. De oude Brahmanen hadden gelijk,
toen zij in overoude tijden reeds zeiden : wien de grond
toekomt, hem behooren ook de vruchten daarvan. Hebben
wij de oorzaak gevonden van de kwaal, het middel ter genezing ligt voor de hand. Maar dit middel is te radicaal,
tast het kwaad in de hartader aan, en daarom kan het niet
verwonderen, hoe men allerlei casuïstische maatregelen
beraamt, om zoo doende uitstel van executie te krijgen.
Velen hopen, dat het hun tijd nog wel uithoudt en... na
hen mag de zondvloed of de ondergang der wereld komen.
Van welke middelen verwacht men heil ?
In de eerste plaats van ,grooter spaarzaamheid in het
staatsbestuur. Vroeger zocht men het kwaad in de aristocratische en monarchale inrichtingen ; maar hoe komt het
dan, dat er evengoed ellende en armo3de bestaan in republieken ? Verkwisting komt onder beide vormen voor.
Indien men niet meer had te betalen de rente van hooge
staatsschulden, niet meer de tractementen van geeste-
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groote vloot, dan zou natuurlijk een groote vermindering
in de belastingen kunnen volgen. Maar wie zou de voordeelen daarvan genieten ? De grondbezitters, al ontkennen
wij niet, dat tijdelijk eenige verbetering in den toestand der
lagere klassen zou volgen. Het proletariaat heeft dan ook
het minste tegen die verkwisting; want dat geeft werk en
brengt het geld in omloop. Daarom die spaarzaamheid heeft
geen directen invloed op de vernietiging van armoede en
verhooging van loon, zoolang de grond gemonopoliseerd
blijft.
Een ander middel is : verbreiding van onderwijs en vermeerdering van de gewoonte om vlijtig en spaarzaam te zijn.
Onder de gegoeden bestaat algemeen het geloof, dat de
armoede voortkomt uit gebrek aan vlijt, matigheid en kennis. Daardoor schuift men de verantwoorlijkheid voor dien
toestand van zich af en op anderen. Omdat het een enkel
gelukt door die eigenschappen vooruit te komen, gaat men
dit maken tot een algemeenen regel ; maar het gelukt die
enkelen juist, omdat zij een uitzondering zijn. Niet zoodra
als het de algemeene regel wordt, houdt het voordeel op.
Men heeft de gewoonte een ieder voor onwetend uit te
maken, die geen onderwijs heeft genoten ; maar dat gaat
in het geheel niet op. Indien het onderricht er op uit was,
om de vaardigheid in den arbeid te vermeerderen, dan zou
het kunnen medewerken, om het loon te verhoogen; maar
nu is zulks het geval niet. Een arbeider die lezen en schrijven kan, verdient daarom nog geen hooger loon. De Chineezen kunnen bijna allen lezen en schrijven; maar de loonen
zijn onder hen erg laag. De Duitschers evenzoo ; maar de
loonstandaard is daar vooral niet hooger dan elders. Overal
waar de materieele toestand der arbeiders verbeterde, daar
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was verheffing van de persoonlijke eigenschappen des
menschen het gevolg. Dus het omgekeerde is waar : verbetering van toestand is niet het gevolg van vlijt, bekwaamheid ; maar deze eigenschappen volgen de , verbetering
op den voet. Zeker, hooger loon kan in den beginne traagheid en losbandigheid bevorderen ; maar op den duur brengt
het tot vlijt, bekwaamheid en matigheid. Waar staan
de arbeiders geestelijk het hoogst ? Immers daar waar de
loonen het hoogst zijn. Wie in den slaaf de deugden van
een vrij man wil ontwikkelen, moet beginnen hem vrij te
maken.
Een derde middel is de vereenigdng der arbeiders. De
werking daarvan is betrekkelijk gering en komt ten goede
aan eenigen, niet aan allen ; want de niet-vereenigden, wier
toestand misschien het meest behoefte heeft aan verbetering, ondervinden er niets van. Alleen dan zou een duurzame verhooging tot op zekere hoogte mogelijk zijn,
wanneer een algemeene arbeidersvereeniging, die alle
vakken omvatte, internationaal tot stand kwam. Maar de
practische uitvoering van zulk een vereenigdng doet haar
mislukken. Ook moet men niet vergeten , dat een werkstaking, het eenige middel om met goed gevolg zijn eischen
door te zetten, altijd een oorlogstoestand is, en in alle
oorlogen worden goederen vernietigd.
Een vierde middel is de associatie. Maar deze stuit ten
laatste op het gemonopoliseerde grondbezit. Het voordeel
valt daardoor niet op de tusschenpersonen, maar wederom
op de grondrente. Zoolang nu enkele proeven met de associatie genomen worden, waarvan enkelen goed gelukten,
zoodat degenen die er bij betrokken waren, voordeel er van
hadden, kan het eenig nut doen, maar wederom, omdat zij
geen regel zijn. Alle voordeelen vallen weg, zoodra de
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associatie algemeen wordt. Alleen de vernietiging van het
monopolie kan het doel doen bereiken, waarnaar de associatie streeft, nl. aan elk te geven, wat hij verdient.
Een vijfde middel is inmenging der Regeering. Langs
dezen weg wil men door dwang tot stand brengen, wat
beter door vrijheid verkregen zou worden. Het ideaal van
het socialisme is groot en edel, en het is -- zoo drukt Henry
George het uit — uitvoerbaar ; doch zulk een maatschappelijke toestand kan niet gemaakt worden, maar moet
ontstaan. De maatschappij is geen machine, maar een
organisme. Daarom voor een sociale wedergeboorte is
noodig de leuze : land en vrijheid. De schrijver vergeet
hier, dat de opheffing van het monopolie toch niet verkregen kan worden zonder inmenging van den Staat. Of wil
hij wachten tot alle menschen wijs waren en wel deden?
Maar dat zou zijn wissels trekken op de eeuwigheid.
Eindelijk wordt als zesde middel aangegeven het meer algemeen maken van het grondbezit. Maar de algemeene neiging
is juist het concentreeren van het land. Door de machines
en de grootproductie heeft alleen de grootlandbouw reden
van bestaan. In Californië zijn landhoeven met 100,000
morgen. Hoe kan daartegen iemand met 300 morgen
concurreeren ? Daarom dergelijle maatregel zou de productie belemmeren, en dus het beoógde voordeel zou een
nadeel tot gevolg hebben, dat nog grootex zou zijn. Hoe
komt het buitendien, dat de loonen niet hooger zijn in
rijken, waar het land meer algemeen verdeeld is dan daar,
waar het land geconcentreerd is in weinige handen ?
Daaruit ziet men, dat dit middel geenszins doeltreffend mag
heeten. Alle stroomingen loopera in de richting der concentratie, daartegen te kampen zou ons noodzaken stoom en
electriciteit ontslag te geven in dienst der menschheid, wat
natuurlijk onzinnig is.

3
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Neen, om het kwaad te verhelpen, moeten wij de oorzaak wegnemen, en om de armoede te vernietigen, om de
loonen te maken tot hetgeen zij van rechtswege moeten
zijn, ni. de volle opbrengst van den arbeid, moeten wij
grond en bodem maken tot gemeenschappelijk bezit. Het
bewijs is geleverd; maar deze waarheid zal in den tegenwoordigen, maatschappelijken toestand het bitterste antagonisme verwekken. Wij willen dus nog een stap verder
gaan en ook verwijderen de bezwaren van hen, die de
waarheid hiervan erkennende verklaren, dat het in de toepassing onuitvoerbaar is. Met andere woorden : de som is
af, ilu gaan wij de proef maken, om te zien, of het antwoord juist is.
Van het gebied der oeconomie moet men ten slotte
komen op ethisch terrein, om te vragen, of het rechtvaardig
is. Welnu, is het privaatbezit rechtvaardig, dan deugt het
voorgeslagen geneesmiddel niet. Wat is de rechtvaardige
grondslag van het eigendom ? Is het niet het recht van den
mensch op het genot van de vruchten zijner moeite en
inspanning
Een andere bezittitel bestaat er niet. De natuur erkent
geen bezit, geen heerschappij in den mensch behalve op het
product van den arbeid. Zij maakt geen onderscheid tusschen de menschen en verdeelt ze niet in heeren en slaven,
vorsten en onderdanen, heiligen en zondaars. Heeft de
mensch het recht op het product van zijn arbeid, dan kan
niemand recht hebben op hetgeen niet het product van zijn
arbeid is. Het product dus behoort aan den producent. Dit
recht onderstelt het vrije gebruik van de voordeelen, die
door de natuur worden aangeboden. Als de niet-producenten een deel van de goederen, door de producenten voortgebracht, als' rente vorderen, dan is daardoor het recht der
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producenten op de vruchten van hun arbeid verkort.
Alle menschen op de aarde hebben een gelijken rechts-.
titel op het genot der natuurgaven. Dat is een natuurlijk,
een onvervreemdbaar recht. Al kwamen alle menschen
overeen, om hun eigendomsrecht daarop prijs te geven, dan
nog had dit geen rechtsgeldigheid voor de nakomelingschap. Al kan de Hertog van Westminster ook de eigendomsbewijzen op zijn land overleggen van geslacht tot
geslacht, het armste kind, dat in Londen geboren wordt,
heeft er evenveel recht op als zijn oudste zoon. De menigte,
die te midden van overvloed gebrek lijdt en veroordeeld
is tot het loon der slavernij, waarin arbeidsparende
uitvindingen geen verbetering brengen, gevoelt, dat de
toestand verkeerd is, en dat is het natuurlijk rechtsgevoel,
waarin de waarheid schuilt. Daarom uit deze fundamenteele
ongerechtigheid vloeien alle anderen voort. Het tegenwoordige eigendomsbegrip is de loochening van de natuurlijke
rechten van andere menschen, en dus onrecht. Dat de eene
ontvangt zonder te produceeren en de andere produceert
zonder te ontvangen, dat is een omverwerping van de
natuurlijke orde van zaken. Wie zijn toch de grondeigenaars, dat het hun geoorloofd zou zijn te oogsten, waar zij
niet gezaaid hebben ? Maar de prioriteit van het bezit, geeft
recht -- zoo zegt men. Hebben dan vroegere geslachten meer
recht op den grond dan de tegenwoordige ? Heeft de man,
die het eerst een billet in den schouwburg neemt, het recht
om de deur te sluiten en de voorstelling alleen te genieten ?
Heeft de eerste passagier het recht, om beslag te leggen op
alle plaatsen van den wagen en later komenden te dwingen
tot staan ? Men bedenke eens, tot welke absurditeit dit recht
voert. Een enkel persoon zou door het recht op het bezit
van het land alle bewoners kunnen verdrijven en eindelijk
alleen heer op de aarde zijn !
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Privaatbezit van grond en bodem heeft tot gevolg slavernij. Immers de bezitter heeft recht over leven en dood
van anderen. Wat men slavernij noemt, heeft zijn oorsprong in het gebruik van krijgsgevangenen ; maar haar
werking was veel minder groot in vergelijking van de
vormen van slavernij, die ontstaan zijn uit de toeëigening
vair grond en bodem. Het grondbezit is de grondslag der
aristocratie ; want het was niet de adel, die land schonk ;
maar het bezit van land, dat adeldom verleende. Alle voorrechten kunnen daarop worden teruggebracht. Het wezen
der slavernij is, dat aan den arbeider alles ontnomen wordt,
wat hij voortbrengt behalve zooveel als hij noodig heeft
voor een dierlijk bestaan, en steeds is het streven der loonen
te midden van den vrijen arbeid, om op dat minimum te
staan. Onze hooggeroemde vrijheid omvat de slavernij,
zoolang wij privaatbezit van grond en bodem aannemen, en
er zal slavernij bestaan, totdat men tot afschaffing daarvan
is overgegaan. Het privaat grondbezit is de onderste, de
materieele vooruitgang de bovenste molensteen en tusschen
die twee worden de arbeidende klassen met toenemender
druk stuk gemalen.
Voor de meeste menschen is alles, wat bestaat, recht,
totdat het onrecht herhaaldelijk is aangetoond ; maar zij
zijn gereed om hem te kruisigen, die zulks het eerst zegt.
Sommigen ineenen, dat door verandering van dezen toestand onrecht zou worden gedaan aan hen, die nu eigenaars zijn en verlangen in elk geval schadeloosstelling aan
de bezitters. Maar als iemand rechtmatig bezitter meent te
zijn, en hij heeft alles gedaan om dat land te verbeteren en
er staat iemand op, die zijn eigendomsrecht uit het stof
der papieren heeft opgedolven en weet te bewijzen, dan
moet de vermeende bezitter het afstaan met alle aange-
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te krijgen zou men rente moeten betalen wegens het gebruik gedurende al die jaren. Daarom, de eisch van schadeloosstelling gaat niet op. Het terugnemen van den grond
zou een daad van recht zijn. En ten slotte zou het voordeel
opleveren aan allen ; want bij het verdwijnen der onrecht-.
vaardige goederenverdeeling zou ook het lijden van de
meerderheid ophouden.
De mensch is geneigd hetgeen door gewoonte geijkt is,
te beschouwen als billijk en goed. Welnu aan geen ding ter
wereld zijn wij meer gewoon dan aan privaateigendom van
grond en bodem. De « heiligheid van het eigendom » is ons
steeds voorgepreekt, vooral door die a behoudslieden der
oude barbaarschheid, D gelijk Voltaire de rechtsgeleerden
noemt, zoo dat de meeste menschen het beschouwen als de
grondslag der beschaving en daarom het voorstel om het
privaatbezit van grond en bodem te veranderen in gemeen-.
schappelijk aanzien voor het omverwerpen der maatschappij en een terugkeer tot de barbaarschheid. Hetzelfde
dacht men vroeger van de monarchie, van de staatskerk
en zoovele andere dingen. Onderzoekingen van Henry
Maine, Emile de Laveleye, Nasse en anderen hebben aangetoond, dat overal, waar de menschelijke maatschappij zich
ontwikkelde, het gemeenschappelijk recht op het gebruik
van den grond is aangenomen. En steeds was machtsmisbruik oorzaak van verandering in dien oorspronkelijken
toestand. Groote bezittingen richtten Griekenland zoowel
als Italië ten gronde (latifundia perdidere Italiam. Plinius)
en waar de grond niettegenstaande de waarschuwingen van
groote wetgevers en staatslieden overging in het bezit van
enkelen, daar nam de bevolking af, daar zonk de kunst,
daar werd de geest in knechtschap gebracht. Terecht zei
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Madame de Staël : de vrijheid is oud. Hoe verder wij teruggaan in de oudheid, hoe meer wij vinden, dat gerechtigheid
den oudsten rechtstitel bezit.
Meestal beweert men, dat de productiviteit van liet land
grooter is bij privaat- dan bij gemeenschappelijk bezit. Dit
is onjuist. De oorzaak hiervan ligt niet in het privaatbezit
maar in de zekerheid, dat men krijgt wat men werkt. Het
is niet noodig, om iemand te zeggen : dit land is het uwe,
opdat hij het gaat bebouwen, het is voldoende als hij weet :
wat mijn werk uit dit land haalt, is voor mij. Verzeker
den mensch den oogst en hij zal zaaien, verzeker hem het
bezit van het huis, dat hij wenscht te bouwen en hij zal
bouwen. Daarmede heeft het eigendom niets te maken.
Nu blijft de vraag over : hoe moeten grond en bodem in
gemeenschappelijk bezit worden gebracht en de rente geconfisqueerd ?
Daarvoor behoeft het land niet geconfisqueerd te worden,
het is voldoende, als men de grondrente benadert. En wel
door belasting. Op die wijze kan de Staat de algemeene
bezitter worden. In den vorm blijft het grondbezit zooals
het nu is. Alle belastingen behalve die op de waarde van
den grond moeten afgeschaft worden. De beste belasting
moet voldoen aan deze voorwaarden : 1° zij moet zoo min
mogelijk drukken op de productie; 2° zij moet zoo goedkoop
mogelijk zijn te heffen en zoo direct mogelijk vallen op den
betaler ; 3° zij moet de minste aanleiding tot tiranny geven
en de kleinste verzoeking aanbieden voor wetsovertreding;
4° zij moet gelijkelijk belasten, opdat geen voor- of nadeel
den een boven den ander wordt aangedaan.
Al wat de productie belemmert, is schadelijk. Laat men
het monopolie belasten en onder de monopolies is het grondbezit het grootste van allen. De waarde van den grond
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drukt geenszins het loon der productie uit, zij is alleen de
ruilwaarde van het monopolie, gevormd niet door den
eigenaar van liet land, maar door de ontwikkeling van de
gemeenschap. Daarom kan de belasting op de waarde van
den grond zoo lang stijgen, totdat de geheele grondrente
door den Staat is genomen, zonder het loon van den arbeid
of de opbrengst van het kapitaal te verminderen, zonder de
productie te bezwaren. Zelfs in plaats van te hinderen, zal
die belasting de productie vermeerderen, daar zij de speculatieve grondrente ter zijde stelt. Gaat men hiertoe over, men
heeft slechts uitbreiding te geven aan het bestaande, terwijl
zeer veel bespaard kan worden door wegneming van de
overige belastingen, wier inning veel geld kost. De meeste
belastingen kunnen uit haar aard betiteld worden als middelen, om de corruptie der ambtenaren te bevorderen en
het bedrog aan te moedigen. Ook moet het streven zijn, dat
de belastingen gelijk drukken. Twee menschen met gelijk
inkomen, waarvan de eene een groot gezin heeft en de
andere niet, betalen door de indirecte belastingen zeer
ongelijk, terwijl de directe die ongelijkheid opheft. Ook de
soort van inkomen maakt verschil. Twee menschen met
gelijk inkomen, waarvan de een het heeft door ingespannen
arbeid en de andere door de rente van grondbezit, mogen
niet gelijk staan ; want het inkomen van den een vertegenwoordigt goederen, die hij produceert en voegt iets bij den
algemeenen voorraad, dat van den ander goederen, die hij
ontneemt aan den voorraad zonder er iets voor in de plaats
te geven. Alleen door de voorgestelde belastingen kan die
gelijkheid worden verkregen. Dat de belastingen op de
waarde van den grond, d. i. op de grondrente, de beste
methode is tot he ffing van de publieke inkomsten, wordt
toegestemd door de meeste oeconomen, zooals Ricardo, Mc.
Culloch, Mill, Mrs Fawcett en anderen.
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Laat ons nu nog zien den invloed van dit middel op de
productie van goederen. Door toepassing van dit middel zou
de Staat zeggen: wees zoo vlijtig en ondernemend als gij
kunt, de volle opbrengst van uw arbeid is voor u, in plaats
van hetgeen nu den producenten wordt toegevoegd : hoe
meer goederen gij voegt bij den voorraad, te hooger wordt
gij belast.
Zou dit de productie Diet krachtig bevorderen?
Van de geproduceerde goederen zou het eene deel in den
vorm van loonen en van interest gegeven worden aan de
producenten en het ander geheel en al aan den Staat komen,
om ten algemeenen nutte van alle medeleden te worden
gebruikt. Dit komt dus allen gelijkelijk ten goede. Het eene
deel is de opbrengst van individueele inspanning bij de
productie, het andere vertegenwoordigt de vermeerderde
kracht, waarmede de gemeenschap als geheel den enkelen
persoon ondersteunt.
Wij hebben natuurlijk niet alle bijzonderheden te bespreken, maar meenen, dat de toepassingeen groote vereenvoudiging ten gevolge zou hebben Ook zou het een geheele
omkeer zijn in de sociale verhoudingen.
Hebzucht is de sterkste drijfveer voor 's menschen handelingen, de belangen van het Ik zijn altijd sterker dan de
.algemeene. Vanwaar dat verschijnsel, dat nu overal is
waar te nemen? Heeft het zijn oorsprong niet in gebrek?
Carlyle noemde de armoede de moderne hel, waarvoor de
Engelschman het meest vreest. Dat geldt niet alleen van
den Engelschman, neen armoede is het groote schrikbeeld
voor allen, wat zij is niet alleen ontbering, maar tevens
schande. Hoevelen maken zich niet van kant uit vrees voor
de armoede ! De leuze is : wint geld -- eerlijk als het kan,
maar in elk geval wint geld. Zeker, het is goed, om eerlijk
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en rechtvaardig te zijn, de menschen zullen u prijzen; maar
wie door bedrog en onrecht een millioen is machtig geworden, hij ondervindt evenzeer achting en heeft grootere invloed.
Hem is de vooraanzitting gegeven in Kerk en Staat, hij treed t
op als de beschermheer van kunst en wetenschap, wiens
lof wordt verkondigd door de geheele wereld. In plaats van
er ons over te verwonderen, dat de menschen zoo zelfzuchtig zijn, is het een bewijs ten voordeele der menschelijke
natuur, dat zij te midden van zulke invloeden niet nog
veel hebzuchtiger en trouweloozer is.
Er zijn menschen, die zich geen maatschappij kunnen
voorstellen, waarin de hebzucht verbannen is, de gevangenissen leeg zijn en de persoonlij ke belangen ondergeschikt
worden gemaakt aan de algemeene, maar dezulken denken
niet, al schrijven zij ook boeken en al prediken zij van
kansel en leerstoel. Of wat zien we onder beschaafde
menschen? Als zij samen eten, ontstaat er dan strijd over
de hoeveelheid spijs, die men neemt, poogt men dan meer
te krijgen dan zijn buurman, of zijne zakken vol te stoppen ?
Integendeel, uren bedient, men helpt elkander en wie
anders handelde, de straf van verachting der dischgenooten
zou hem ten deel vallen. Waarom geldt hetzelfde niet in de
maatschappij? Indien een rechtvaardige verdeeling van
goederen alle vrees voor gebrek verbande, men zou de
hebzucht naar rijkdom evenzeer zien verdwijnen als in dat
gezelschap niemand hebzucht naar spijzen toont.
Maar zou niet te gelijker tijd de prikkel tot den arbeid
verdwijnen ? Deze vrees als zouden de menschen zonder dat
vooruitzicht van gebrek leegloopers worden, is gelijk aan het
argument der slavenhouders van vroeger, als ware de
zweep het beste middel om den mensch tot den arbeid aan te
zetten. Neen, het is onwaar, dat de mensch afkeerig is van
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den arbeid, hij is afkeerig van dien arbeid, waarvan hij de
opbrengst niet krijgt. Zijn er niet tal van voorbeelden ten
bewijze? Wordt de arbeid, die gedaan wordt om den toestand der menschheid te verbeteren, om de kennis te
vermeerder; n, om de letterkunde te verrijken, niet om zich
zelfs wille gedaan en niet om er onderhoud door te vinden?
Was dus liet gebrek verbannen, er zou oneindig veel meer
aan dien arbeid gedaan worden.
Het onderscheid der natuurlijke gaven in den mensch is
niet grooter dan dat van de uiterlijke gestalte of lichamelijke
kracht. Was Caesar uit een proletariërsgezin voortgesproten,
Napoleon eenige jaren vroeger geboren, Columbus opgevoed
in dienst der Kerk , Shakespeare opgeleid voor schoorsteenveger, Newton geboren uit kolenmijnarbeiders of Spencer
gedwongen zijn brood te verdienen als fabriekarbeider —
wat zou er van hun talent geworden zijn? Maar dan zouden
anderen die taak hebben verricht. Een bewijs hoe vruchtbaar de menschelijke natuur is !
Als de omstandigheden de ontwikkeling gunstig zijn, dan
stijgt de gewone mensch omhoog, om te worden een held,
een ontdekker, een geleerde, enz. tegenover den enkele,
die opwast tot vollen bloei, hoevelen werden in hun groei
belemmerd !
Zoo zullen dus de kwalen, waaraan onze maatschappij
lijdende is, weggenomen worden, als aan allen de gelegenheid wordt gegeven oni zich te ontwikkelen, en daarom moet
alles in het werk worden gesteld om verbetering te brengen.
Het verdwijnen van het monopolie van het grondbezit als
oorzaak van alles, zal die betere toekomst brengen, die
niet enkelen maar allen ten goede zal komen.
Met een hoofdstuk over tie wet van den menschelijken
vooruitgang sluit de schrijver zijn in elk opzicht belang-
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wekkende beschouwingen. Hij noemt de vereeniging in de
gelijkheid de wet van den vooruitgang. Als zoodanig
strijdt het monopolie van het grondbezit met haar; want
dit is de oorzaak van ongelijkheid.
Gibbon meende, dat de moderne beschaving niet te
gronde kon gaan, omdat er geen barbaren meer zijn, die
haar omver kunnen halen, zooals het geval was met de
Romeinsche, maar gaat eens door de achterbuurten onzer
groote steden en men zal zien, dat te midden der beschaving
barbaren genoeg leven. Het toenemen van pauperisme,
misdaad, waanzin en zelfmoord moge ons een waarschuwing wezen, dat onze zoogenaamde beschaving niet gaat
in de goede richting. Aan de vruchten toch wordt de boom
gekend. En wijst men op de stoommachine en de drukpers
als teekenen van den vooruitgang, aan den menschelijken
geest van uitvinding hebben wij evenzeer te danken petroleum, nitro-glycerine en dynamiet. Zoolang niet als
centrale waarheid wordt erkend, dat alle menschen, gelijk
geboren, toegerust zijn met zekere onvervreemdbare rechten,
waaronder dat op het leven, de vrijheid en het streven naar
geluk, zoolang zullen wij de ware beschaving, die het deel
moet zijn van allen, niet verkrijgen.
Het schijnt een sprookje uit het tooverland,
Dat een ieder verkrijgt wat hij verdient,
En een ieder verdient wat hij verkrijgt.
De vooruitgang echter heeft tot voorwaarde het streven
om zulk een toestand tot werkelijkheid te maken.
Wie dit verslag heeft gelezen ten einde toe, zal het
belangwekkend karakter van dit boek moeten erkennen.
Natuurlijk is het overzicht onvolledig, niets anders dan het
geraamte ; maar ti lt de afmetingen kan men opmaken, hoe
flinK het lichaam moet wezen, waaraan zulk een geraamte
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behoort. Levendig en onderhoudend geschreven, weet het
de meest dorre onderwerpen te bezielen, zoodat men
eenmaal begonnen, gedwongen wordt het boek uit te lezen.
Het zou dwaas zijn te verlangen, dat men het in alles eens
was met den schrijver -- daartoe bezit zijn boek te groote
waarde, — maar het moet opwekken tot nadenken, het moet
heerschende en algemeen aangenomen stellingen aan herziening onderwerpen. Daartoe zijn menschen met gevestigde
overtuiging niet in staat, zij zijn klaar, zij weten er alles
van, zij zijn even dogmatisch in hun wetenschap als de
kerkelijke mannen, die zij beschuldigen van autoriteitsgeloof ; maar wij hopen dat onafhankelijke denkers, die niets
te maken hebben met de officieele wetenschap, — gewoontekind als al wat officieel is, — dat het jonge Nederland, voor
zoover het zich onledig houdt met de oeconomie, wat
helaas! veel te weinig is in alle kringen, zoodat een flink
werkman menigmaal den geleerde overtreft in kennis van
de oeconomische toestanden, al kan hij geen enkele aanhaling doen uit de werken der groote mannen, de studie
van dit werk ter hand zal nemen. Niemand zal het ter zijde
leggen, zonder er iets uit geleerd te hebben.
Zijn betoog komt ons in hoofdzaak onwederlegbaar voor;
want de oorzaak van alle ellende schuilt in het vervreemden van het grondbezit uit handen der rechtmatige
eigenaren. Het zwakste komt hij ons voor, waar hij het
geven van interest verdedigt, terwijl hij de grondrente
afkeurt. In beide gevallen toch ontvangt de gever iets
voor dingen, waarvoor hij zelf niets doet. Evenmin als de
grondrente verdedigbaar is, evenmin is zulks de geldrente.
Misschien deed de schrijver dit voorzichtigheidshalve, om
niet in eens al te veel vijanden te krijgen en behalve den
banvloek der grondbezitters ook dien der geldvorsten te
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moeten torsen. Eenmaal' op zijn standpunt gekomen,
moet men consequent voortredeneerende ook noodzakelijk
komen tot het inzicht van de onrechtmatigheid van de
rente in het algemeen.
Maar dit opstel is reeds lang genoeg en daarom is die
opmerking slechts en passant gemaakt. Het doel echter is
bereikt, als velen door mijn verslag opgewekt worden, om dit
boek van Henry George te lezen, waartoe te meer gelegenheid wordt geschonken door de vertaling er van die bij den
uitgever Tjeenk Willink te Haarlem is verschenen.
F. DOMELA NIEUWENHUIS.
NASCHRIFT. - Hoezeer het werk van Henry George niet
overeenstemt met de gangbare meeningen kan men zien uit
de pogingen, die o. a. Mr. Veegens doet in de Vragen des
Tijds (afl. April en Mei) bij de bespreking er van, om, al
kan hij het belang van dat geschrift niet ontkennen, toch
de kracht van zijn betoog te verzwakken. Al de bochten,
waarin men zich wringt, zijn niet in staat de waarheid te
verbergen, dat de rechte lijn de kortste afstand is tusschen
twee punten. Henry George wil den vorm van grondeigendom in individueel bezit wel degelijk opheffen al wil
Mr. Veegens het op de eene plaats doen voorkomen, alsof
hij het niet wil, terwijl hij op een andere erkent, dat de
Staat door het` middel van George virtueel éénig grondbezitter worden zou zonder zich zoo te noemen en zonder
eenige nieuwe functie op zich te nemen, en hij helt niet
alleen over tot de socialistische begrippen, maar is op het
stuk van grondeigendom bepaald een socialist. Daarom
juist bevat zijn werk voor de socialisten, hoe belangrijk
ook, omdat hij zonder te weten, wat van dien kant gezegd
is, komt tot hetzelfde resultaat, en dus een bevestiging is
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van hun leer, minder nieuws dan voor kathedersocialisten
en andere oeconomen uit de oudere staathuishoudkundige
school. Zoo een werk schiet een geduchte bres in de stellingen
der heeren oeconomen en het verwondert ons niet,dat zij hun
best doen om de waarde er van wat te verkleinen. Want de
verdiensten van het wetenschappelijk socialisme, waarvan
men den schijn aanneemt, alsof men ze erkent, worden toch
liefst op een afstand gehouden en buiten de kolommen van
dat tijdschrift of wel met een waarschuwing van de
Redactie als noot opgenomen, als om te laten zien : wij
zijn vrijgevig in het opnemen van stukken van allerlei
strekking !
Van Lennep sprak van de e aai- en knijpmethode D —
welnu zij is hier gevolgd, of wil men een deftiger benaming,
dan wordt het een give-and-take criticism, dat door Mr.
Veegens is toegepast op het boek van Henry George.

DE ZOON VAN DEN BURGEMEESTER.
DRAMA IN DRIE BEDRIJVEN.

PERSONEN :

VERBEECK, burgemeester;
HERMAN,
zij zonen ;
,
FRITS
KAREL WELLENS, zijn neef ;
VAN CAMP, veldwachter;
JAN, zijn zoon.
Het stuk speelt in onzen tijd.

EERSTE BEDRIJF.
Het tooneel verbeeldt een bosch. Op den achtergrond staat verheven
eene brug, bestaande uit eene plank met enkele leuning, boven eenen
afgrond, die, voor den aanschouwer, bedekt is met laag struikgewas.
Eene zodenbank tegen dat gewas. Een weg stijgt rechts naar de brug.
't Wordt avond ; de maan klimt langzaam. Op het einde van het
bedrijf verlicht zij de brug.
EERSTE TOONEEL.
HERMAN alleen, als jager gekleed en gezeten op de bank.
HERMAN. Gelukkig alweer een dag voorbij !... Het leven,
dat ik hier leid, verveelt mij tot den dood. Dit treurig dorp is
mij zoo akelig als eene gevangenis. Niets, niets dan heele
dagen op jacht gaan, om door vermoeienis mijne verveling
te verdrijven... Geene vrienden meer om mee te schertsen en te
drinken, geen groen tapijt meer om op te spelen, en, indien
4
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men den beker van den wellust met eene vrouw wil ledigen,
dan maakt men een slachtoffer, dat u met zijne tranen
vervolgt en den haat en de verachting van eenieder op u
trekt. Dat lot staat mij op den hoop toe te wachten, mij die
hier reeds zoo weinig genegenheid bij de bevolking aantref,
omdat ik het ouderijk dak heb verlaten. (Opstaande). Ik
weet niet, hoe mij van Mietje te ontmaken. Ik kan hier niet
weg. Van het erfdeel mijner moeder blijft mij zoo weinig
over, dat ik gedwongen ben kortgenet en afgetrokken te
leven als een kluizenaar. Al het overige is verdwenen met den
damp der feestmalen, de liefde der vrouwen en de spottende
kans van het spel... En toch, toch maakte dat leven met
zijne bedrieglijkheden mij gelukkig !... Toch lacht het mij
nog toe !. .. Maar de hoop dat ik mijne vorige genietingen zal
zien vernieuwen, zal niet spoedig opdagen. Mijn vader
belooft oud te worden, en de schatten, die hij mij zal nalaten, zullen mij wellicht worden afgeteld, als de ouderdom
mij den lust en de kracht voor vermaak en genot zal ontnomen hebben... Men nadert.
TWEEDE TOONEEL.
HERMAN, KAREL.
HERMAN.

Ha, neef Wellens !. , . Nog zoo laat door het

bosch ?
Ik wilde uwen vader spreken, maar heb hem
niet thuis gevonden. Uw broeder is insgelijks afwezig : hij
is naar het naburig dorp, en, dewijl ik mijne zaken voor
vandaag heb afgedaan, wilde ik hem een weinig te gemoet
gaan en zou hem in den Rozeboom bij vrouw Goossens
opwachten.
HERMAN. En daar zal u het wachten niet vervelen.
KAREL. Wat wilt ge zeggen?
KAREL.
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De dochter Va il moeder Goossens is een fijn en
bevallig kind, , en ik geloof, dat neef Karel niet verschrikt
is om de katjes in 't donker te nijpen.
KAREL. 0 ! nu doet ge mij lachen.
HERMAN. "Met kermis hebt gij het grootste deel van den
namiddag met Mietje Goossens gedanst. Ik geloof niet, dat
een jonkman met een meisje uren lang staat te flikkeren,
eenvoudig om haar genoegen te doen, vooral wanneer het
meisje een aardig dingetje is, zooals Mietje. En toch, er gaat
bijna geen dag om, of ge zit in den Rozeboom.
KAREL. Er is geen lastiger beroep dan dat van brouwer
op een dorp. Om met zijne klanten wel te staan, is men verplicht gedurig in hunne herberg te zitten ; en als zij dochters
hebben en men jonkman is, dan lust of geen lust, kan men
met kermis zijne boenen op de maat der muziek in beweging houden, totdat de tong u van vermoeidheid uit den
mond hangt.
HERMAN. Ge zult uw pad wel schoonmaken.
KAREL. Ge slaat den bal deerlijk mis. Weet ge, waarom
ik daareven naar uws vaders huis ben gegaan ?... Ik meende
hem, die mijn oom en mijn naaste bloedverwant is, voor
getuigen te vragen. Ik ga trouwen met de dochter van
Notaris Lambrechts, en ge beseft toch wel, dat ik onder de
oogen mijner verloofde geene dwaasheden zal begaan.
HERMAN. Ge trouwt met Emma?
KAREL. Dat verwondert u?
HERMAN. Ja, mijn broeder heeft insgelijks naar hare
hand gestaan, maar was zoo gelukkig niet als gij. Dat
spreekt van zelf : gij zijt reeds in het volle bezit van het
ouderlijk fortuin, terwijl Frits slechts recht heeft op de
nalatenschap zijner moeder.
KAREL. Herman, gij beleedigt mijne verloofde ; denk niet,
HERMAN.
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dat zij door lage geldzucht bedreven was, toen zij de liefde
van uwen broeder niet beantwoordde. Ik en Emma waren
reeds verloofd, toen Frits haar zijne gevoelens verklaarde.
HERMAN, De weigering heeft hem in alle geval bitter en
lang doen treuren.
KAREL. Ik weet het, en ik zelf heb bij zijne zielesmart
geleden ; doch ik hoop, hij heeft thans alles vergeten.
HERMAN. Gij bedriegt u misschien ; want zoo hij van
onzen vader de vergunning vraagt om in een klooster te
gaan, is het wellicht, omdat het verdriet om zijne verstooten
liefde hem eerre walg van de wereld gegeven heeft. Weet hij
dat gij met Emma trouwt?
KAREL. Neen, wij hebben onze liefdebetrekkingen voor
de menschen verzwegen, zoolang Emma in den rouw was
over hare moeder. Die tijd is uit, en ik meende dezen avond
Frits alles te verklaren.
HERMAN. Wanneer trouwt ge?
KAREL. Binnen eene maand. Gij zijt op het bruiloftsfeest
uitgenoodigd ; maar ongelukkiglijk, daar gij met uwen vader
niet effen in de mand ligt, voorzie ik, dat ik het genoegen
niet zal hebben, u het te zien bijwonen.
HERMAN. Dat is nu zoo en niet anders.
KAREL. Tusschen heden en eene maand zal de wind nog
dikwijls draaien. Indien ge beide wat water in uwen wijn
deelt, zou de zaak vanzelf schaveelen.
HERMAN. Laat ons daarover zwijgen. In alle geval, ik
wensch u hartelijk geluk. Emma is eene brave juffer. Gij
eenige zoon van eenen welstellenden brouwer en zij eenige
dochter van eenen schatrijken notaris, het kan niet beter !
Het water loopt altoos naar de zee.
KAREL. Daar hebben wij in onze liefdebetrekkingen niet
aan gedacht ; maar met geld koopt men de boter, niet waar,
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(Geven elkander de land. Karel af langs
den achtergrond over het bruggetje.)

Herman ? Tot later.

DERDE 'TONEEL.
HERMAN, alleen, hem naziende.

Zoo, Karel Wellens, ge gaat trouwen !...
Alweer eene kans verloren ! Ik en mijn broeder zijn zijne
eenige erfgenamen. Bah ! de kans was klein : hij is kloek,
gezond en twee jaar jonger dan ik... Maar jongen trekken
er ook van door : er is zoo weinig noodig. Zoo de kogel van
Jan van Camp mijnen neef met kermis had getroffen, dan
ware ik nu reeds in het bezit van de helft zijner schatten.
Zie... (Karel gaat over de brug) Indien dat bruggetje op het
oogenblik omsloeg, viel hij in den afgrond en zou niet
levend teruggevonden worden !.., Ha ! dan zou ik boven
water zijn !... Dan liet ik weer de goudstukken op de
speeltafel rollen ; dan zouden de feesten elkaar weer opvolven, en de schoonste vrouwen mij hare armen openen !...
Hij zal spoedig wederkeeren... zoo ik... Hemel, wat
gedacht !... Stil ! daar is de veldwachter met zijnen zoon...
hij schijnt hem te bekijven. Die vaders moeten altoos met
hunne kinderen twisten. Ik weet, de oude is streng; doch
Jan, al heeft hij groote gebreken, zou hem niet het minste
hartzeer willen veroorzaken. Houden wij ons wat ter zijde,
om de reden hunner hevige woordenwisseling te vernemen.
(Stelt zich luisterend op den achtergrond.)
HERMAN.
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VIERDE TOONFEE.
HERMAN, VAN CAMP, JAN.
VAN CAMP met

Jan links opkomende. Dat duurt nu reeds

eene maand. Gij loopt den ganschen dag ledig ; ge kondet
in de fabriek eene goede plaats bekomen, en gij hebt er niet
naar omgezien. Het ergste is, dat gij, de zoon van eenen
man, die aan 't dorp het voorbeeld van deftigheid en deugd
moet gaven, uwe medeburgers ontsticht door uw gedrag;
want sedert eene maand hebt gij u meermaals aan den
drank overgelaten.
JAN. Vader, staak uwe verwijten, en laat mij toe, dat ik
mij verdedige, Ik heb dat recht, dewijl ge mij beschuldigt.
VAN CAMP. Welnu, laat hooren. Ik denk echter, dat ge
moeite zult hebben, om u bij mij te verschoonen. Spreek;
maar weet, dat ik eenen afkeer heb van de leugen.
JAN. Ik zal openhartig zijn, gelijk ik jegens u altijd
geweest ben. Ik geloof niet, dat ik u den verschuldigden
eerbied ooit op eenige wijze ben te kort gebleven.
VAN CAMP. Ik beken het, en daarom pijnigt mij uw huidig
gedrag zoo zeer. De gehoorzaamheid, die ge mij tot heden
hebt betoond, heeft mij misschien vroeger verblind voor uwe
gebreken ; want men zegt, dat gij oploopend en twist
zoekend zijt.
JAN. Vader, luister en oordeel daarna. Het is nu ongeveer twee maanden geleden, dat ik in betrekking kwam met
een meisje : haar zoete blik, hare schoonheid betooverden
mij zoo zeer dat ik haar liever had dan mijne oogen ; ik
beminde haar met al de krachten mijner ziel ; ik beminde
haar tot uitzinnigheid toe.
VAN CAMP. Wie was dat meisje ?
JAN. Mietje uit den Rozeboom.
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Eene brave dochter van eene doorbravo

moeder.

bij zich. Treden wij nader om beter te hooren.
(Treedt nader bij hen).
HERMAN,

JAN. Indien Mietje had gewild, zou ik een deftig man
zijn geworden.
VAN CAMP. Dat vermocht ge door uwe eigene pogingen,
dewijl men u eene plaats aanbood, die ge door werkzaamheid van dag tot dag halt kunnen verbeteren.
JAN. Mietje aanhoorde mij in den beginne met welwillendheid ; zij bekende, dat ze mij goed kon velen. Maar voor
eene maand verzocht ze mij eensklaps hare woning niet
meer te betreden : zij weigerde mij de reden daarvan te
geven... 0 dat was folterend voor mij !
VAN CAMP. Misschien omdat zij verschrikt was van uwe
inborst en uwe gebreken.
HERMAN, bij zich. Neen, omdat zij eenen heer gelijk ik
verkiest boven den zoon van eenen veldwachter.
JAN.

Van dan werd ik vervoerd door wanhoop; ik kreeg

eenen afkeer van het werk. Wat ge mij verwijt, vader,
is het gevolg van eene verachte liefde.
VAN CAMP. Is dat eene reden om uwe plichten te vergeten? om schande te doen aan uwen ouden vader, die ter zake
van zijn ambt den eerbied van allen moet behouden ?
JAN. Maar hebt ge ooit begrepen, wat verwoesting hopelooze liefde kan teweegbrengen ? Beseft ge niet, dat de
ongelukkige in den drank de smart, die hem martelt, poogt
te smachten ?
VAN CAMP. Dat doen ondeugende en zwakke mannen.
JAN. Ondeugend? Antwoord altoos zoo bitter niet. Zwak?
Dat is mogelijk. Doch waarom heeft God mijner ziel de noodige krachten niet gegeven, om mijne driften te temmen ?
Hebt gij ooit bemind, vader ?
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VAN CAMP. Ik

heb uwe moeder bemind, bemind met diepen eerbied en onwrikbare liefde.
JAN. En indien mijne moeder, toen ze nog jonge dochter
was, uwe liefde had verstooten en veracht, wat zoudt gij
gedaan hebben?
VAN CAMP. Ik hadde alles gepoogd om haar te vergeten?
JAN. Ha! gij hebt niet ondervonden, wat ik voel en lijd; ge
weet niet, dat men de vrouw, die men vurig bemind heeft,
niet kan vergeten ; dat hare beeltenis u overal vervolgt,
foltert en tot wanhoop drijft.
HERMAN bij zich. Hij zal mij dienen. (Luid, hen naderende). Vader van Camp, ik heb onwillens uwe verwijten
tot uwen zoon gehoord en ik ineen, dat ze wel wat hard zijn.
VAN CAMP. Mijnheer Herman, waar de vaderlijke goedheid niets meer vermag, moet de vaderlijke strengheid
bevelen en onverbiddelijk zijn.
HERMAN. Maar deze kan in vele gevallen de zaken verslechten.
VAN CAMP, bij zich. 'Lou hij zich zelven bedoelen ?
HERMAN. Ik wil uwen Jan geen gelijk geven ; want ik
meen, dat zijn huidig gedrag niet geschikt is om weder de
gunst van Mietje uit den Rozeboom te winnen.
JAN. Alle hoop is verloren.
HERMAN. Daarin zoudt gij u kunnen bedriegen.
JAN. Zoudt gij iets weten, Mijnheer Herman ?
HERMAN. Veldwachter, ge zult misschien denken, omdat
ik met mijnen vader overhoop lig, dat ik uwen zoon tegen
u zal opstoken ? Ver van daar. Laat mij toe, dat ik eenige
stonden met hem alleen zij, en ik verzeker u, dat zijn moed
zal opgebeurd zijnen gij morgen niet langer over zijn gedrag
zult klagen.
VAN CAMP. Ik willig uw verzoek volgaarne en dankbaar
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in. Mocht gij in uwe poging gelukken, gij zoudt mijn
vaderlijk hart weer rust schenken. (Af rechts.)
VIERDE TOONEEL.
HERMAN, JAN.

zich op de hank plaatsende. Jan, ge bemint dan
nog altoos even vurig de dochter uit den Itozeboom ?
Waarom denkt gij, dat zij niet langer van uwe liefde
wilde weten ?
JAN. Het is mij onbewust.
HERMAN. Gij hebt nochtans vermoedens gehad. Met kermis, in den namiddag waart gij bij vrouw Goossens ; ik
was er ook. Ik heb gezien, dat uw oog geenen enkelen stond
afgekeerd werd van bare dochter, die aanhoudend met den
brouwer danste; ik heb gezien, hoe gij van jaloezij beefdet,
hoe ge van verkropte woede verbleektet ; ik heb gezien, dat
gij niet langer uwe zielemarteling vermocht te onderdrukken, en gij .0 verwijderd hebt om spoedig terug te keeren.
Waar zijt gij in tusschentijd geweest ?
JAN. Mijnheer Herman.
HERMAN. Gij durft het niet bekennen, niet waar?
(Opstaande.) Het was om over huis te gaan en eenen revolver
te halen, dien gij in uwe jas verborgen hieldt.
JAN. Hemel !
HERMAN. Toen de brouwer de herberg van moeder
Goossens verliet, hebt gij hem opgevolgd en, toen ge beiden in het bosch waart gekomen, hebt gij uw wapen uitgetrokken, gemikt en afgeschoten.
JAN. Zwijg ! zwijg !
HERMAN. Er viel geen slachtoffer en men gaf geen gevolg
aan de zaak : daar het gemeentefeest werd gevierd, dacht
men, dat het een vreugdeschot was. Maar ik, die uwe heHERMAN
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doeling reeds in den Rozeboom had geraden, ik had u opgevolgd; ik heb u zien aanleggen, en 't was de neervallende
duisternis of uwe aandoening, die eenen moord heeft belet.
JAN. In Gods naam, zwijg ! De drank had mij opgehitst;
gramschap en jaloerschheid hadden mij uitzinnig gemaakt.
HERMAN. Hebt gij onderzocht of uw vermoeden wel
gegrond was ?
JAN. Vroeger, toen ik 's avonds na mijn werk in den Rozeboom kwam, vond ik er altoos den brouwer. Mietje was
voor hem steeds bezorgd, met kermis danste hij aanhoudend
met haar alleen. Was dat geen voldoende bewijs ? Later,
toen ik kalm geworden was, had ik schrik over mijne daad,
en dorst niet meer naar den Rozeboom terugkeeren. Ik,
heb mij ook wel meermaals afgevraagd, of ik mij niet bedrogen had.
HERMAN. Jan, zult gij kalm zijn ?
JAN. Wat wilt gij ?
HERMAN. Zult gij kalm zijn ?
JAN. Ik zal mijn best doen.
HERMAN. Dat is niet genoeg. Ik vraag u nogmaals, zult
gij kalm zijn?
JAN. Ik beloof het u.
HERMAN. Zult gij geene dwaasheden begaan, en hier
onmiddellijk terugkeeren, nadat gij gezien hebt.
JAN. Ik zweer het u.
HERMAN. Welnu, spoed u naar den Rozeboom, kijk
door het venster, en gij zult u overtuigen, dat de brouwer
daar weer zal zitten aan Mietjes zijde.
JAN. Dat wil ik zien (Snelt af langs den Ivey over de brug.)
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VIJFDE TOONEEL.
HERMAN, alleen.

Dat heb ik dezen morgen niet durven hopen. Er komt
troef in mijne kaart, .... Ik zal weer geld hebben, veel
geld ; ik zal schatrijk zijn. Ik oogst de vrucht en deel
het gevaar niet.... Ha, ik zal dit treurig dorp kunnen verlaten ; ik zal mij van Mietje ontmaken. Morgen vroeg reeds
ga ik naar den Rozeboom als naar gewoonte, wanneer
hare moeder ter kerk is. Mietje zal weenend en smeekend
voor mijne voeten kruipen; maar noch hare tranen, noch
hare beden, noch hare verwijten zullen mijn hart biwegen.
Om aan de schande te ontsnappen, die haar door mijne
geveinsde liefde en valsche beloften wacht, zal zij uit wanhoop den zoon van den veldwachter weer tot minnaar
nemen. Ik zal liet haar aanraden. Geld zal daarbij de
wonde wel balsemen.,.,, En wat later moge geschieden,
bah !... De daad, waartoe opgewondenheid en jaloerschheid Jan van Camp gaan voeren, zal mij het middel zijn
om hem te temmen en hem tot zwijgen te dwingen. Daar is
hij reeds terug.... Hij snelt aan als een gewonde tijger.
ZESDE TOONEEL.
HERMAN, JAN.
HERMAN. welnu ?

Geen twijfel !... Ja, zij beminnen elkander ! Hunne
wederkeerige vriendelijkheid, hunne teedere blikken, alles
verraadt het mij... Ha, mijn hoofd brandt, mijn bloed
kookt... Ik ging mijn woord verbreken ; ik meende binnen
te stormen, toen juist uw broeder in de herberg trad.
HERMAN. Denkt gij dat de brouwer de dochter van vrouw
Goossens waarlijk bemint ? .. Hij zelf heeft mij daar even
JAN.
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-verklaard, dat hij naar de hand van Emma van Notaris
Lambrechts staat. Mietje is voor hem speelgoed, waarmee
hij zich vermaakt, tot dat het breekt. Als hij haar in de oneer
zal gebracht hebben, zal hij ze verstooten en verachten.
JAN. Dat zal niet ? Daarvoor heb ik haar te lief. Ik zal die
ramp van haar hoofd weren; ik zal haar wreker zijn. Geef
mij uw wapen.
HERMAN. Ik zie, dat gij hart en moed hebt : ik bewonder u;
doch handel niet te haastig. Een geweer vraagt niet veel tijd
en moeite om eenen man neer te vellen ; maar het schavot
houwt even rap en gemakkelijk een hoofd af. Schot en kogel
verraden geweer, en velen hebben mij dezen namiddag met
mijn wapen in het bosch gezien. Uw vader zelf weet, dat ik
mijn geweer had. Gij zijt niet slim.
JAN. Wat moet ik doen? Ik wil mijn bloed koelen. Spreek
haastig !
HERMAN. Wanneer

gij u van eenen vijand wilt ontmaken,
moet gij eerst en vooral voor uw eigen hoofd bezorgd zijn ;
men moet zich uit de handen van'tgerecht houden. Luister. De
brouwer, om h uiswaarts te keeren moet langs het smalle pad
naast den muur, die uwen tuin omringt. Die muur is bouwvallig : de zware dekplaat ligt onvast ; een weinig kalk houdt
haar op hare plaats. Krab dat weinig kalk weg, en de stoot
van eene kinderhand stort de dekplaat op het pad. De muur
houdt u verborgen. Dat moet gebeuren, als de brouwer er
juist onder is. Zijn hoofd wordt verpletterd, en zijn dood
aan eene smartelijke ramp toegeschreven.
JAN. Ik versta u, gij hebt gelijk.
HERMAN. Lie... het is nog eenvoudiger... Daar... dat
bruggetje... eene enkele plank... Trek haar wat meer naar
eenen kant, zoodat haar ander uiteinde maar zoover op den
boord blijft dat zij vallens gereed staat. Binnen eenige ston-
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den komt Karel Wellens er over ; zij zinkt in den afgrond en
de brouwer sterft, ten gevolge van een ongeluk.
JAN. Ja !... Ha, ik zal gewroken zijn ! ( Wil naar de brug,
doch keert terug). Zweer mij, dat ge mij niet zult verraden.
HERMAN. Heb ik niet gezwegen als een graf, nadat gij
met kermis uw pistool op Karel Wellens hadt gelost?
JAN. Waarom hebt gij gezwegen?
HERMAN. Omdat ik hem haat even hardnekkig als gij !
Ik heb mij uit het ouderlijk huis verwijderd ; doch ik kan de
gevoelens, die de natuur in mijne ziel gelegd heeft, er niet
uit bannen : mijn broeder blijft mij altoos lief. Hij ook
beminde de dochter van den Notaris ; maar Karel Wellens
had haar hoofd reeds op hol gebracht. De verstooting deed
Frits langen tijd treuren.
JAN. Binnen eenige stonden zal uw en mijn vijand geleefd
hebben. (Loopt naar de brug en poogt haar te he/en.) Ik kan
niet ; ik heb geene macht genoeg ; zij ligt te vast.
HERMAN. Ga eerst naar den overkant (Jan doet het).
Vindt ge daar geenen tak ?
JAN. Hier heb ik een stuk.
HERMAN. Licht de plank wat op, steek er den tak onder
en ze zal rollen . (Jan doet het) zoo... Kom nu terug, (Jan
doet het). Licht de plank nu daar uit de aarde, en trek ze
naar u... Voorzichtig.
JAN, na het gedaan te hebben. Het is gedaan : ze staat
ginds op het vallen... Het was tijd. . ik hoor hem naderen.
HERMAN. Spoed u. (Snelt Jan te gemoet en trekt leem

met den arm vooraan achter de boomen, zoodat zij voor den
aanschouwer zichtbaar blijven.) Spoed u dan !
JAN, naar de brug ziende. God ! heer Herman, uw broeder
is er bij !... hij is de eerste .. Wil ik roepen?
HERMAN. Zwijg, wij zullen zien, wie er het eerste over-
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gaat. (Bij zich) Is het Frits, dan krijg ik het ander deel der
nalatenschap van onze moeder.
ZEVENDE TOONEEL.
DE VORIGEN,'KAREL EN FRITS, die bij de brug blijft staan om er
Karel eerst le laten overgaan.

Ha, het is de brouwer!
op de brug. Ai ! (Valt met de brug in de diepte).
FRITS. Hemel ! (Steekt de armen nit ills om Karel te
'vatten.)
HERMAN, tot Jan. Morgen is Mietje uit den Rozeboom
weer de uwe. (Bij zich.) En ik ben weer rijk !
JAN.

KAREL,

EINDE VAN HET EERSTE BEDRIJF.

TWEEDE BEDRIJF.
Het tooneel verbeeldt de huiskamer van den veldwachter. Deur op
den achtergrond, Tafel en stoelen in het midden vooraan. Has tegen
den muur rechts.

EERSTE TOONEEL.
HERMAN, alleen.

Binnenkomende. Niemand thuis... Daar mocht ik mij
aan verwachten... (Zet zich bij de tafel). De veldwachter
zal vandaag veel werk hebben om met mijnen vader al
de omstandigheden des doods van den brouwer te onderzoeken... Jan, ik ben des zeker, heeft niet langer kunnen
wachten en is reeds naar den Rozeboom... Hij zal er
niet veel vroolijkheid aantreffen ; waarachtig niet. Ha!

ha ! ha! .. Ik ben er dezen morgen reeds vroeg gewdest, op
het uur dat vrouw Goossens ter kerk gaat, waar zij altoos
zoo lang verblijft, dat ik voorheen den tijd had om ongestoord en ongezien hare dochter te vrijen, en heden haar
kon mededeelen, dat het onmogelijk was haar te huwen...
0 wat onweer ! Stortbuien met donderslagen! tranen met
verwijten !... Bah ! het zal wel afdrijven. Mietje zal om hare
schande te verbergen Jan van Camp, met den bruidschat,
dien ik haar toegezegd heb, gretig en dankbaar aannemen...
Nog eenige dagen en alles zal draaien gelijk ik verlang. Het
overige zal ook gunstig uitvallen. Mijne voorzorgen zijn
goed genomen. Mijn vader, als burgemeester, als slaaf
van zijnen plicht, zal gewetensvol den dood van Karel
Wellens nagaan om te weten, of hij het gevolg is van eene
misdaad of eene ramp... Maar hij zal de zaak niet aan het
gerecht overdragen en ze spoedig laten varen. Het is een
potje, dat hij bedekt zal houden, en hij zal weldra de eerste
zijn om te verklaren, dat de brouwer verongelukt is.
TWEEDE TOONEEL.
HERMAN, JAN.

Heer Herman, reeds hier ?
HERMAN. Ik kom eventjes van de fabriek, de plaats, die
u voor eene maand gegeven werd, is nog open. Dewijl gij
er vroeger niet hebt naar omgezien, heb ik lang en schoon
moeten spreken om ze nog voor u te verkrijgen. Ge zult
morgen vroeg te negen uren op uwen post zijn, en, indien
gij oppast, zal uw loon spoedig vermeerderd 'worden.
Oppassen moet gij; want het is uw belang, dat gij door
naarstigheid en deftig gedrag alle vermoedens van uw
hoofd weert. Ge ziet, dat ik alles voor u ten beste schik.
JAN. Ik dank u.
JAN opkomende.

.... 62 —
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ben zeker, dat ge reeds eene onvoorzichtigheid hebt begaan. Ge komt van den Rozeboom ?
JAN. Inderdaad.
HERMAN. Wat kunt gij er nu reeds gaan doen ? Ik had
het u afgeraden, omdat dat vroegtijdig en buitengewoon
bezoek argwaan kon verwekken.
JAN. Gij hebt gelijk ; maar het was sterker dan ik. Ge
weet, hoe uitzinnig verliefd ik op Mietje ben.
HERMAN. Hoe werdt gij ontvangen ?
JAN. Ik heb haar slechts met eenen wip gezien ; hare
oogen waren rood bekreten.
HERMAN. Dat verstaat zich. De rampzalige dood van den
brouwer zal haar droevig getroffen hebben.
JAN, zich neerzettende. Ik weet niet. Hare moeder heeft
mij gezegd, dat Mietje inderdaad gisteren avond vreeslijk
verschoten heeft, toen zij het nieuws door uwen broeder
vernam, die gedwongen was door den val der brug, langs
den Rozeboom te keeren om huiswaarts te gaan. Zij heeft
den ganschen avond niet over den brouwer gezwegen.
Doch dezen ochtend bij het opstaan en het ontbijt, heeft zij
van niets meer gesproken. Vrouw Goossens, wier man de
beste vriend mijns vaders was en die den veldwachter in
alle aangelegenheden tot raadsman neemt, heeft mij verteld, dat, toen zij van de kerk kwam, zij hare dochter in
droef geween heeft gevonden. Zij heeft haar naar de reden
harer tranen gevraagd, doch geen ander antwoord dan luid
gesnik ontvangen. Mietje moet hevig lijden ; want al heb ik
haar slechts met der vlucht gezien, toch heb ik kunnen
bespeuren, dat zij vreeslijk bleek was.
HERMAN (bij zich.) Ha ! ha ! ha! niet zonder reden.
(Luid.) Ik had dat voorzien, doch binnen acht dagen is alles
gesleten. Ik raad u op nieuw, blijf er zoolang weg en ga
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alle dagen nauwgezet naar uw kantoor. Mietje zal de uwe
zijn : dat verzeker ik u. Thans moeten wij slechts trachten,
dat geen het minste vermoeden op u valt.
JAN. Het middel, dat ge daartoe hebt aangewezen, is wel
schrikkelij k.
HERMAN. Het is het eenige om u te redden, en het is
onfeilbaar om de zaak dood en begraven te krijgen. Ik verzeker u, er zal niets uit volgen. Dat ik het was, ja, maar
hij !.... En toch ge moet slechts juist verklaren, wat ik u
gezegd heb. Die beweging hebt gij hem zien maken.
JAN. Zwijg, daar is mijn vader. (Beiden staan op.)
DERDE TOONEEL.
DE VORIGEN, VAN CAMP.
HERMAN. Ha,

veldwachter, ziet ge wel, dat men gemakkelijker vliegen vangt met honig dan met azijn, en dat de
vaderlijke strengheid altijd de weg niet is om de kinderen
tot hunnen plicht te leiden. Uw zoon gaat morgen naar de
fabriek en zal er zijnen post tot uw genoegen waarnemen.
Ik heb hem de plaats weer verkregen, en uw hart zal nu
weer vrede hebben.
VAN CAMP. Te beter, Heer Herman. Te beter, en ik
weet u hartelijken dank voor uwe welwillendheid. Duid
het mij niet ten kwade, dat ik uwe goede tijding met niet
meer blijdschap beantwoord; maar het ongeluk, overkomen
aan den brouwer, pijnigt mijn hart te zeer. Ik heb dezen
nacht geen oog kunnen toedoen, zoo zweefde mij dat ongeluk voor den geest. 0 haddet gij het lijk gezien, toen wij
het gisteren avond laat uit den afgrond opgehaald hebben !
Het was deerlijk verminkt ; het hoofd was tegen de rotsen
verbrijzeld en al de ledematen gebroken. Het was ijselijk !
HERMAN. Ik begrijp niet, hoe daar vroeger reeds geene
5
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ongelukken zijn voorgevallen ; want dat was geene brug
over zulken afgrond. De gemeente hadde sedert lang
daarin moeten voorzien.
VAN CAMP. Denkt gij, dat hier een ongeluk is gebeurd ?
De plank der brug is heel in den afgrond weer gevonden;
er is niet de minste scheur of afsplintering aan te zien. Uw
vader is overtuigd, en ik deel volkomen zijn gevoelen, dat
er eene misdaad, eene schrikkelijke misdaad is geschied. De
plank was z waar en lag vast in de aarde ingesloten, zoodat
zij niet kon bewegen of verschuiven : zij moet door eene
wraakgierige hAnd opgelicht zijn geweest en op den boord
van den afgrond geplaatst.
HERMAN. Had mijn neef dan vijanden ?
VAN CAMP. Wij kennen er geene : hij was een gedienstige
en vroolijke jongen. Daarom is de zaak ook zoo duister en
geheimzinnig, en zal het onderzoek, dat de burgemeester
gaat inspannen, moeielijk zijn. Doch hij zal niets onbeproefd
laten om de waarheid te kennen, en, daar ik hem gezegd
heb, dat ge met mijnen zoon op het oogenblik van het voorval, of wat vroeger, in het bosch en in de nabijheid der
brug waart, zal hij u beiden ondervragen.
HERMAN. Dan spoed ik mij huiswaarts, opdat hij niet
vergeefs kome. (Af'.)
VIERDE TOONEEL.
VAN CAMP, JAN.

Zoodat ge morgen naar de fabriek gaat ?
Tracht thans uw best te doen.
JAN. Vader, ge zult niet meer over mij klagen.
VAN CAMP. Indien gij oppast, zal uw vorig gedrag spoedig
vergeten zijn, en hebt gij kans nogmaals bij Mietje Goossens
goed ontvangen te worden.
VAN CAMP.
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Dat is mijn vurigste wensch.
VAN CAMP. Weet gij, of zij iemand bemint
JAN, hcperencl. Ik... weet niet.
VAN CAMP. Ik denk het niét; want anders hadde mij hare
moeder daar wel een woordje over gerept.
JAN. Heeft zij u nooit van iemand gesproken?
VAN CAMP. Nooit.
JAN, bij zich. Zou dan de brouwer... Maar de dochters
verzwijgen, evenals de zoons hunne liefde.
VAN CAMP. Waarom vraagt gij dat?
JAN, haperend. Het is, vader, dat...
VAN CAMP. Ja, ja, ik begrijp... wat jaloerschheid. Zie, als
gij uwe plichten goed gaat vervullen, zal ik van mijnen kant
doen wat ik kan. ik zal u bekennen, dat ik volgaarne een
huwelijk zou zien tot stand komen tusschen u en de dochter
van den vriend mijner jeugd. Ge weet, dat ik na het afsterven van baas Goossens altijd welkom in den Rozeboom ben
gebleven. Later op tijd en stond zal ik de bazin een woordje
over dat huwelijk spreken, en zoo ik de moeder mijn verlangen kan doen deelen, zal de doch ter wel overkomen. Alles
zal van u afhangen.
JAN. Ge moet niet meer vreezen.
VAN CAMP. Nu nog een woord. Ge moet naar het gemeentehuis gaan. Ter zake van die schrikkelijke ramp heb ik u
sedert gisteren avond niet meer gezien ; het was laat toen ik
thuis kwam en dezen morgen voor het krieken van den dag
moest ik weer naar mijnen plicht. Ik weet niet of gij iets
gezien hebt, ja of neen. Ik wil u dienaangaande niet ondervragen : dat zal de Burgemeester doen ; want ik zou niet
graag door tenen blik mijner oogen, door eenen trek van mijn
aanzicht, den minsten indruk op uwe verklaring oefenen.
De plicht, waarvoor gij geroepen zijt, moet gij afdoen tusJAN.
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schen uw geweten en Gad. Spaar de waarheid niet ; maar
spreek ook niet onbedacht of lichtzinnig een woord uit, dat
eenen onplichtige kan verdacht maken.
JAN. Ik zal uwe woorden opvolgen.
VIJFDE TOONEEL.
DE VORIGEN. VERBEECK, FRITS.
VERBEECK. Veldwachter, het is goed, dat ik u nog thuis
vind : ik heb u met een voornaam punt vergeten te belasten. Ge gaat onmiddellijk naar den Rozeboom. Hoor bij
vrouw Goossens, wie er in den namiddag in hare herberg is
geweest, en wie zij voorbij hare woning heeft zien gaan,
vooral tegen den avond. Wij mogen niets verzuimen om zoo
spoedig mogelijk licht in de zaak te krijgen ; want ik word
elk oogenblik meer en meer overtuigd, dat wij ons tegenover,
eene schrikkelijke misdaad bevinden.
VAN CAMP. Ik hoop, Heer Burgemeester, dat onze opzoekingen niet vruchteloos zullen zijn.
VERBEECK. Als ge van den Rozeboom keert, begeeft gij
u naar mijnen zoon Herman, en zegt hem, dat hij terstond
naar het gemeentehuis moet komen.
FRITS. Vader, doe dat niet ; ik zal zelf gaan en hem de
boodschap afleggen. Vergeet niet, dat hij mijn broeder is.
VERBEECK. Die mij veel verdriet heeft aangedaan.
FRITS. De misslagen zijn voorbijgaande en kunnen nog in
berouw worden gezuiverd ; daarenboven de bloedverwantschap blijft bestendig.
VERBEECK. Gij zijt een brave broeder, Frits. Ga, mijn zoon.
FRITS,

bij zich. Een angstig voorgevoel zegt, dat Herman

niet vreemd is aan den moordvan den brouwer. Ik heb hem,
bij het licht der maan, gisteren avond in het houtgewas zien
vluchten met den zoon van den veldwachter. Waarom
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moesten zij zich eersteken ? God ! ik schrik ! (Luid) ik
spoed mij ; ik smeek u, ontvang hem welwillend. (Af langs

den achtergrond.)
VERBEECK. Veldwachter,

terwijl ik uwen zoon hier aan
tref, zal ik hem tijdens uwe afwezigheid onderhooren.
VAN CAMP, hem eenen stoel aanbiedende. Gelieve u neer te
zetten.
VERBEECK, zich neer zettende. Kom mij op het gemeentehuis terug vinden.
VAN CAMP. Ik spoed mij. (Af.)
ZESDE TOONEEL.
VERBEECK, JAN.

Jan, ge waart gisteren avond in het bosch,
nabij de brug, toen Karel Wellens in den afgrond stortte.
JAN. Ja.
VERBEECK. Hebt gij iets gezien ?
JAN. Heer Burgemeester.....
VERBEECK. Vergeet niet, dat ge later uwe verklaring
onder eed moet bevestigen.
JAN. Ondervraag mij niet.
VERBEECK.

VERBEECK. Waarom ?
JAN. Ik

hid, ik smeek u, ondervraag mij niet.
is mijn plicht, om de taak van het ge-.
recht te vergemakkelijken, spreek.
JAN. Heer Burgemeester, ik kan.... ik durf niet.
VERBEECK. Gij durft niet?.... Als zoon van eenen openbaren ambtenaar, moet gij meer dan iemand het gerecht
helpen. Welnu, ik eisch, dat gij spreekt.
JAN. Ik vraag u smeekend, eisch het niet.
VERBEECK. Er is dan waarlijk geen ongeluk, maar een
moord geschied ?
VERBEECK. Het
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Ja, Heer Burgemeester.
VERBEECK. En kent gij den misdadige.
JAN. Vraag niet verder.
VERBEECK. Ik wil het weten.... Wie is de misdadige ?
JAN. Hij was.... Hij was bij het slachtoffer.
VERBEECK, opspringend. Gij zegt.... hij was bij liet
slachtoffer.... Mijn zoon Frits.... Gij liegt !
JAN. Waarom hebt ge mij ondervraagd? Waarom hebt
ge mij tot spreken gedwongen ?.... Ik had uwe gramschap
voorzien ; ik wist vooruit dat mijne woorden u eene lastering moesten schijnen.
VERBEECK, op den stoel zakkende. Frits, moordenaar
van zijnen neef !.... Neen! neen ! dat is onmogelijk.... (Opstaande.) Zeg mij, dat gij u bedriegt.... dat de duisternis van
den avond u in dwaling heeft gebracht....
JAN. Gij hebt van mij de waarheid geëischt.... ik heb ze
met verbrijzeld harte bekend.
VERBEECK, zich aan den stoel vasthoudende. God ! Frits
plichtig ! Frits moordenaar !.... 0 neen, niet waar ?
JAN. Hij liet den brouwer bij de brug voorgaan en duwde
hem daarna in den afgrond.
IJselijk I
VERBEECK. Hemel I
JAN. Ondervraag uwen zoon Herman, die ooggetuige
was gelijk ik ; indien de broederliefde hem de waarheid
niet doet sparen, moet hij hetzelfde verklaren als ik.
VERBEECK. Dat zal ik zien. (Snelt af).
JAN.

ZEVENDE TOONEEL.
JAN, alleen,

Dat was een angstig oogenblik ! .... Ik voelde mijne ziel
i neenkrimpen ! Gelukkig dat mijn vader niet aanwezig
was, of de woorden waren in mijne keel gestikt ! Die ver-
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klaring was noodig om mij zelven te redden , om vair mijn
hoofd alle verdenking te weren.... En toch, met hem te
beschuldigen, stort ik hem niet in het verderf. De Burgemeester heeft Frits te lief om hem aan het gerecht over te
geven. Maar zoo.... zoo men mij de misdaad eens verweet,
zoo het moest bewezen worden, dat ik de schuld ben van den
dood des brouwers, zoo men mij naar de gevangenis sleepte.. .
0 neen, dat nooit !... Ha, dan ! (Snelt naar de kas, haalt
er eenera revolver uit; terwijl hij hem in zijne jas steekt.) Dit
zal mij tegen de gevangenis beschutten !.... Mijn vader !...,
Wat ziet hij bleek.
ACHTSTE TOONEEL.
JAN, VAN CAMP.

VAN CAMP, beziet zijnen zoon een oogenblik met diepe
droefheid. Rampzalige !
JAN. Vader !
VAN CAMP. Gij hebt dan mijne oude dagen met droefheid
vergald ; gij hebt mijne grijze haren met oneer bezoedeld !
JAN. Wat wilt ge zeggen ?
VAN CAMP. Zwijg ! Het was u dan niet genoeg heel het
dorp, eene maand lang, door uw wangedrag te ontstichten;
het was u niet genoeg, u door uwe slechte inborst bij ieder
hatelijk te maken ! .. Ik kom van den Rozeboom; daar heb
ik moeder en dochter in tranen gevonden; de dochter beweent haren misstap, de moeder beweent de oneer van
haar kind ! Mietje weigert haren verleider te noemen ; maar
vrouw Goossens zweert, dat hare dochter met geenen anderen man kennis heeft gehad dan met u. Ha ! gij hebt dan de
onschuld van het kind van mijnen ouden vriend misbruikt
om het in het ongeluk te storten !
JAN. Ik bezweer u.....
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JAN. Vader ! vader !
VAN CAMP. Ontaarde zoon, die mijn - hart verplettert
en brave vrouwen in droefheid dompelt, ik vloek u !
JAN. Vader, ik smeek u !
VAN CAMP. Den huize uit, en wees eeuwig gevloekt !
JAN, slaat wanhopend de handen voor het hoofd. God !
VAN CAMP.

(Snelt de deur uit. Van Camp zakt op eerren stoel.)
EINDE VAN HET TWEEDE BEDRIJF.

DERDE BEDRIJF.
Het tooneel verbeeldt eene zaal van een gemeentehuis. Deur op den
achtergrond, eene rechts. Tafel met groen tapijt en eenige stoelen in
het midden.

EERSTE TOONEEL.
VERBEECK, neerzittend, VAN CAMP.

Gij beseft de diepte van mijn lijden niet ; wel
hebt gij eenen zoon, die door zijn lichtzinnig gedrag uw
vaderlijk hart pijnlijk doorwond heeft; maar voor hem pleiten ten minste verzachtende omstandigheden : hij was jong
en in het bezit van aanzienlijke schatten.
VERBEECK. Die hij door braspartij en spel bijna geheel
verkwist heeft.
VAN CAMP. Dat moet ge wellicht aan gebrek van ondervinding van de wereld toewijten. Ge weet, wat ik voor
mijnen zoon gedaan heb : ik heb niets gespaard om hem
eene goede opvoeding te geven : ik heb hem opgebracht in
de grondbeginsels van eer en eerlijkheid ; ik heb mijne
laatste spaarpenningen opgeofferd om hem kennis en geleerdheid te bezorgen ; ik heb hem alles, alles geschonken,
VAN CAMP.
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wat hem een krachtige teugel moest wezen voor de slechte
driften.
VERBEECK. Heb ik mij in ruimere maat niet van dien
plicht gekweten ?
VAN CAMP. Ja; maar ik herhaal, uw Herman had den
duivel der verleiding naast zijne zijde : het geld spiegelde
hem tot verblinding alle genietingen voor ; terwijl mijn
zoon van den eenen kant van die verzoeking bevrijd was,
en van den anderen kant niet geplaagd werd door de booze
stem der armoede. Onze middelmatige stand moest hem een
beschermengel zijn op den weg des levens. En toch, waar
is die eerlijkheid, waar zijn al die deugden, welke ik met al
de krachten mijner ziel in de zijne poogde te prenten, als
het kostelijkste erfdeel, dat een vader aan zijn kind kan
nalaten. Ha ! hij heeft mijnen goeden raad, mijne goede
voorbeelden, al mijne hartelijke woorden in den wind geslagen, om in den modder te wroeten, om eene brave
weduwe diep ongelukkig te maken, om eene schuldelooze
maagd te onteeren. God ! de haren beginnen op mijn hoofd
te vergrijzen ; maar het verdriet zal mij nog vóór den ouderdom ten grave sleepen. Ik heb niemand op aarde meer om
den naam, dien ik onbezoedeld gedragen heb, toe te vertrouwen. In onzen stand, wanneer het slijk der ondeugd
den zoon besmeurt, treft het met zijne vlekken tevens den
vader. Uw stand verheft u boven de misslagen van uwen
zoon, omdat gij door uwe middelen van weldoen den eerbied en de achting uwer medeburgers blijft afdwingen; gij
hebt daarenboven eenen zoon, om uw hart te verlichten
en te troosten, eenen zoon, op wien gij fier moogt zijn, en
die uwen naam waardig zal dragen.
VERBEECK, opstaande. Van Camp, het is nu twintig jaar
geleden, dat gij als veldwachter, ik als burgemeester in dit
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gemeentehuis kwam. Van het eerste oogenblik vergat ik,
dat ik meester, en gij dienaar waart. Wij waren tegenover
elkander als twee beste vrienden.
VAN CAMP. 0 ja, heer Burgemeester, en ik meen niet,
dat ik ooit misbruik van uwe welwillendheid, of liever
van uwe toegenegenheid heb gemaakt.
VERBEECK. Integendeel. Aan u heb ik dikwijls in droeve
oogenblikken mijn hart geopend.... Waarom werd ik burgemeester?... Het was, dat mijne medeburgers mij tot dien
eerepost riepen, en ik hun welzijn zou kunnen bewerken.
Die mijne woorden zult gij u nog herinneren ?
VAN CAMP. Ik heb ze nooit vergeten.
VERBEECK. Er komt een stond in het leven, dat men alle
begoocheling verliest, dat men de leugen bekent en beweent.
Ik werd burgemeester alleenlijk uit dezelfde aandrijving,
die de minste daad van eersen mensch geleidt ; ik werd burgemeester alleenlijk uit gestreelde ijdelheid. Nog gedenk ik
den dag, toen de bevolking mij in de gemeente inhuldigde,
toen de vreugdekreten weergalmend tegen de gevels in de
straten stegen, toen de heilwenschen mij uit elk huis toestroomden. Ha ! toen klopte en zwol mij het hart van hoogmoed, en ik droomde mij gelukkig in mijnen eerezetel....
Thans• verdwijnen die droomen van genot als bij tooverslag,
thans verzwindt die ijdele hoogmoed, om in mij niets na te
laten dan wat bestendig en werkelijk is, om mij te laten
gevoelen, dat ik niets ben dan mensch en vader, om mij niets
te gunnen dan lijden en verdriet.
VAN CAMP. Burgemeester !
VERBEECK. Ja, dat ambt, hetwelk ik eens met gejaagd
harte betracht heb, dat eens mijne eigenliefde gelukkig
heeft gemaakt, is thans eene ijselijke pijnbank, waarop mijne
ziel tot in hare laatste plooien gefolterd wordt; mijn eere-
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zetel is thans een schavot, waarop ik den afkeer der bevolking voor mij en de mijne moet verduren en verkroppen !
VAN CAMP. Voor u en de uwe ?,.. Maar uw Frits....
VERBEECK. Indien de deugd eens het blanketsel was van
de laagste drift.... indien die gehoorzaamheid, die zoetheid
slechts de ijselijke huichelarij was van de zwartste ondeugd.
VAN CAMP. Zwijg, Burgemeester, zwijg..
VERBEECK. Beseft ge nu mijn lijden ?
VAN CAMP. Daar is Frits.... ik zal mij verwijderen.
VERBEECK, Blijf! Ik zal uwen dienst noodig hebben.
VAN CAMP, bij zich. Wat wil hij zeggen ?
TWEEDE TOONEEL.
DE VORIGEN, FRITS.
FRITS, ophornende langs den achtergrond. Vader, Herman zal onmiddellijk hier zijn.
VERBEECK. Ik verwacht hem.... Nader.... (Zet zich bij
de tafel.) Wat denkt gij, is de dood van neef Wellens,
eene treurige ramp of een ijselijke moord ?
FRITS. Ik meen een moord. De plank der brug lag vast
in de aarde; hare uiteinden moeten met eene misdadige
bedoeling uit hunne sleuven gelicht zijn geweest en op den
boord van den afgrond geplaatst.
VERBEECK. Zou uw neef vijanden gehad hebben ?
FRITS. Is hij vermoord, dan mag men echter denken, dat
hij er had.
VERBEECK. Zoudt gij er kennen ?
FRITS. Ik heb altijd gedacht, dat hij van iedereen bemind werd.

gij, dat uw neef u in den Rozeboom
opwachtte ?
FRITS. Waarom die vraag, vader ?
VERBEECK. Wist
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VERBEECK. Antwoord mij.

Neen. Van het naburig dorp keerende, ben ik in
de herberg gegaan, zooals ik telkens doe, wanneer ik er
voorbij kom. Dat hebt gij zelf mij aanbevolen, om aan eerre
brave weduwe den penning te gunnen. Het was geheel
onverwacht, dat ik Karel in den Rozeboom vond.
VERBEECK. Veldwachter, was er niemand buiten hen
beide in den huize?
VAN CAMP. Vrouw Goossens heeft mij bevestigd, dat zij
den ganschen namiddag geene andere klanten heeft gezien,
en niemand voorbij hare woning is gegaan.
VERBEECK. Gij hebt te zamen de herberg verlaten ; wat
is er onder den weg tot de brug geschied?
FRITS. Niets... Wij spraken in den beginne over onverschillige dingen ; doch ik bemerkte spoedig, dat hij iets
bijzonders mede te deelen had. Eindelijk zegde hij, dat hij
te uwent was geweest om u als getuige bij zijn huwelijk
te vragen.
VERBEECK. Bij zijn huwelijk ? met wie?
FRITS. Wij waren toen juist bij de brug gekomen.
VERBEECK. En gij hebt hem daar laten voorgaan?
FRITS. Wie heeft u die bijzonderheid vermeld?
VERBEECK. Antwoord.
FRITS. Inderdaad. De verwondering over dat huwelijk,
waarvan ik tot heden niets had vernomen, de nieuwsgierigheid om den naam der aanstaande echtgenoote van Karel te
kennen, hielden mij als aan den grond genageld. Hij ging
mij dien naam zeggen, toen hij den voet op de brug zette,
en in den afgrond plofte.
VERBEECK. Wat deedt gij bij dat zicht?
FRITS. Ik stak de handen uit om hem te vatten; doch
mijne poging was vruchteloos.
FRITS.
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droevig bij zich. Tracht hij de verklaring van
Jan van Camp te vervalschen om de vermoedens van misdaad ,van zijn hoofd te weren ?... God ! .. (Opstaande, op
de deur rechts wijzende). Ga in die kamer.
FRITS. In die kamer?... Vader, in die kamer?... Het is
de voorloopige gevangenis der boosdoeners !
VERBEECK. Ga !
FRITS. Waarom, vader ?... Spreek in Gods naam.
VERBEECK. Omdat de wet het gebiedt.
VAN CAMP, bij zich. Ik schrik zijne woorden te begrijpen.
FRITS. Ben ik met eerre misdaad beschuldigd ? Spreek, ik
smeek u.
VERBEECK. Veldwachter, leid hem heen.
VAN CAMP, smeekend. Burgemeester !
VERBEECK. Doe uwen plicht, gelijk ik den mijnen. (Van
Camp gaat naar Frits.)
FRITS, wanhopig het aanzicht met de handen bedekkende.
Hemel ! ( Wankelt naar de deur rechts, gevolgd door van
Camp. Beiden af.)
VERBEECK,

DERDE TOONEEL.
VERBEECK, alleen, zakt moedeloos op eenen zetel bij de tafel.

God ! het is ijselijk. (Bedeht zich weenend
het aanzicht met de handen. Poos.) Zou hij plichtig zijn, hij,
die het zachtzinnig evenbeeld scheen van zijne deugdzame
moeder; hij, die tot heden door zijne liefde mijne levensbaan met bloemen bestrooid heeft, die de donkere wolk van
mijn voorhoofd wist te kussen en mijn hart te zalven I hij.
zoo teerhartig, zoo gevoelig, dat hij maanden treurde, omdat de maagd, die hij zoo innig beminde, hem geene
wederliefde schonk.... hij plichtig ?.... Neen, neen ! dat
kan niet ! (Poos.) En toch komen de bewijzen tegen hem op :
VERBEECK.
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de verklaring van den zoon des veldwachters heeft te veel
overeenkomst met zijne bekentenis' .... Maar zijne antwoorden waren onbelemmerd ; sprak de onschuld niet uit
zijne oogen ?... (Poos.) Hemel, wat beproeft gij mij hard'
wat moet ik de zonde rnijner eigenliefde, wat doet ge mij
den hoogmoed mijner jongere jaren bitter boeten ! (Poos.)
Maar zoo hij plichtig is, zoo hij waarlijk zijnen neef vermoord heeft.... (Opstaande.) Welnu, dan zal hij aan het
gerecht overgeleverd worden, dan zal ik vergeten, dat ik
vader ben om enkel dienaar van de wet te zijn.
VIERDE TOONEEL.
VERBEECK, HERMAN.
HERMAN,

opkomende langs den achtergrond. Vader.

VERBEECK. Indien ik u geroepen heb, is het, omdat de
Burgemeester u verlangt te ondervragen. Uw broeder
wordt beticht van Karel Wellens vermoord te hebben.
HERMAN. Het verwondert mij niet : wij zijn zijne eenige
erfgenamen.
VERBEECK. (Ter zijde.) Daar had ik niet aan gedacht.
(Dan Herman scherp beziende.) Maar dat zal geene vermoedens op Frits doen vallen ; ieder weet, dat hij zich
weldra gaat opsluiten binnen kloostermuren, waar armoede
de hoofdregel is. Hij heeft mij reeds geschonken al wat hij
van zijne moeder geërfd heeft. Indien dergelijke vermoedens
moesten opkomen, zouden zij u alleen treffen, die bijna
geheel uwe moederlijke erfenis hebt verbrast.
HERMAN. Ik heb gezegd wij, en mij dus zoowel genoemd
als Frits. Maar dewijl ge mij zoo rechtstreeks antwoordt,
zal. ik u vragen, of ik de dochter van Notaris Lambrechts
bemind heb ?
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HERMAN. Zal ik u vragen, of ik mij ooit eene verstootene
liefde zoo heb aangetrokken, dat ik weken en weken
bedlegerig ben gebleven en tot den rand van het graf
gekomen ?
VERBEECK. Waar wilt gij heen ?
HERMAN. Waarom ging de brouwer Frits in den Rozeboom opwachten ? Hij zelf heeft het mij gezegd : om zijn
huwelijk aan Frits bekend te maken, en hem mede te deelera,
dat hij binnen eene maand met Emma van Notaris Lambrechts zou trouwen.
VERBEECK, zich aan eenera stoel vasthoudende. God !
HERMAN. De liefde mijns broeders was wel onderdrukt;
maar was zij uitgedoofd?
VERBEECK, bij zich, nvanhopig. Alles, alles getuigt tegen
hem I
HERMAN. Ik zeg dat niet om hem te beschuldigen, maar
om te bewijzen, dat vermoedens eerder hem dan mij moeten
treffen.
VERBEECK. Hebt gij gezien, dat Frits zijnen neef bij de
brug liet voorgaan en hem in den afgrond heeft gestooten ?
HERMAN. Wie zegt dat ?
VERBEECK. De zoon van den veldwachter.
HERMAN, smeekend. Indien anderen u dat reeds verklaard
hebben, waarom din eenen broeder dwingen zijnen broeder
te bezwaren ?
VERBEECK. Omdat het mijn plicht is.
HERMAN. Gij, zijn vader, zult hem toch niet aan het
gerecht overgeven?
VERBEECK. Sedert wanneer mag een burgemeester eenen
misdadige sparen?
HERMAN. Maar bemint gij Frits dan niet?
VERBEECK.
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VERBEECK.

Hem niet beminnen!... God! wilt gij mijn

leven voor het zijne?
HERMAN. Ge kunt hem redden, en ge wilt niet.
VERBEECK. Omdat, nadat mijn oudere zoon door zi j n
wangedrag mijn hart verbrijzeld heeft; omdat, wanneer
mijn jongere zoon in de gevangenis eene misdaad moet
boeten, de vader het hart verpletterd, maar onbevlekt in
het graf zal nederleggen.
HERMAN. 0 ik smeek u, lever hem niet aan het gerecht.
VERBEECK, met luidere stem. Veldwachter, leid mijnen
zoon hier.
HERMAN, bij zich. Dat had ik niet durven voorzien.
VIJFDE TOONEEL.
DE VORIGEN, VAN CAMP, FRITS, die veenend me: de handen voor
het aangezicht bij de deur links blijft staan.

VERBEECK, bij zich. Hij weent!... God!... Ik mag hem
niet sparen; ik kan hem aan het noodlot niet onttrekken...
En ik voel, dat ik hem liever heb dan ooit... En toch!...
(Snelt naar Frits. Koortsig.) Frits, indien een jongeling
eene maagd bemind had, zonder weder bemind te worden,
en die verstooten liefde zijn hart verbroken had; indien hem
later een man komt zeggen : Ik heb die vrouw gekregen; ik
ga haar als bruid ter kerk leiden, wat zou die jongeling
doen?
FRITS. Vader, ik versta u niet.
VERBEECK. Zou die jongeling op dat oogenblik zijn vet-stand niet voelen verduisteren? Zou hij door wanhoop niet
tot uitzinnigheid worden gedreven ? Zou hij elk heilig gevoel
niet verliezen? Zou hij niet moorden?
FRITS. Gij doet mij schrikken.
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VERBEECK. Heeft u Karel Wellens gisteren avond niet
gezegd, dat hij trouwen ging met Emma Lambrechts ?
FRITS. God ! ik begrijp. Men beschuldigt mij van den
moordenaar te zijn van mijnen neef !
VERBEECK. Hebt gij zelf hem niet in den afgrond
gestooten?
FRITS. Ik, vader ? ik ?...
VAN CAMP, bij zich. Afschuwelijk !
HERMAN, bij zich. Kon ik hier weg !

ZESDE TOONEEL.
DE VORIGEN, JAN, die in de deur van den achtergrond blije staan en
met gespannen aandacht luistert.

Vader, geloof het niet, ik ben onplichtig !
Dat zegt elk misdadige.
FRITS. Vader, denkt gij dat ik zoo rampzalig ben, gelooft
gij, dat ik zoo diep kan vallen ?
VERBEECK. Gij moet uwe onschuld doen blijken.
FRITS. Maar zegt mijn gansch vorig leven niet, dat ik tot
zulke gruweldaad onbekwaam ben ?
VERBEECK. Dat zal men niet in de weegschaal leggen;
men zal u bewijzen van uwe onschuld vragen. Hebt gij er
geene in te brengen.
FRITS, droef wanhopig, na eene poos. Geene... Wie
beschuldigt mij ?
VERBEECK. UW broeder !
FRITS, in uiterste wanhoop. Mijn broeder!... God ! o God!
(Poos) Vader, ik verdedig mij niet langer : lever mij aan
liet gerecht.
JAN, vooruitsnellende. Dat zal niet ! Hij is onplichtig!...
De moordenaar van Karel Wellens ben ik.
FRITS.

VERBEECK.

6
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bij zich. Hemel, hij !
HERMAN, bij zich. Ik schrik.
JAN. Wat geeft het mij mijne misdaad langer te verzwijgen? Het leven is mij thans een afschuwelijke last.
Mijn vader heeft mij gevloekt, en zij, die het doel, de hoop
en het heil mijner toekomst moest zijn, ligt neergeworpen
in de schande en oneer. Maar indien mijn arm de uitvoerder
was, dan was hij (op Herman) de booze geest, die mij in verzoeking bracht en tot den moord aanzette.
HERMAN. Ik !
JAN. Gij ! Ik beminde de dochter van vrouw Goossens, en
gij hebt mij ingefluisterd, dat Karel Wellens mijn medeminnaar was. Gij hebt mij misleid; gij hebt mijne jaloersch-.
heid door leugens opgehitst; gij hebt mij tot uitzinnigheid
gedreven, en in mijne dwaling, in mijne wanhoop, heb ik
Karel Wellens in den afgrond doen vallen.
HERMAN. Gij liegt!
JAN. Ha, ik lieg ! gij hebt mij opgestookt om, door leugen
en laster, uwen eigenen broeder in het verderf te brengen,
en gij schrikt niet terug om zelf, door valsche getuigenis,
hem aan den rechter te leveren. Gij zijt boozer dan Kaïn.
En terwijl gij die misdaden koelbloedig en onbeschaamd
bedrijft, verbreekt gij het hart eener moeder, wier dochter
ik liefhad als het licht mijner oogen, wier dochter gij in
de oneer en het ongeluk hebt gebracht en thans onmenschelijk van u stoot. Zij hebben mij alles bekend ! Misschien
hooptgij door leugen en slimheid aan het gerecht te ontsnappen ; maar gij ontgaat uwe straf niet. (Pakt zijnen revolver
en schiet op Herman, die stervend valt).
FRITS, naar Herman snellend. Mijn broeder !
VAN CAMP, naar Jan snellend. Rampzalige!!
JAN, naar de deur van den achtergrond gaande. AchterVAN CAMP,
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uit! Raak mij niet aan: gij hebt mij gevloekt! Ha! ik heb
het spel verloren, maar ik zal mijne schuld betalen ! (Af
langs de deur van den achtergrond. Men hoort een schot.)
Zich wankelend steunend tegen de deur .van
den achtergrond. Ach! hij doet zich zelven recht.
VAN CAMP,

VERBEECK. Hemel ! gij zijt rechtvaardig; gij doet de
eene misdaad dienen om de andere te straffen.

HENDRIK PEETERS.

GERARD WILLMANS.

I.
Het is een schoone avond in het laatst van Mei ; de lucht
is vervuld met geuren van jeugdig groen en bloemen, met
vogelenstemmen en lentezangen, met liefelijke, teelere
melodieën, die van vreugd en hoop, schoonheid en liefde
fluisteren.
De laatste stralen der avondzon schijnen met gouden
glans over de jonge aarde, en spelen met levendigen gloed
door het open venster in een klein vertrek eenvoudig, maar
netjes gemeubeld, waarin zich twee personen bevinden
eene oude vrouw en een jonge man, haar zoon.
De oude vrouw is ziek en zit door kussens ondersteund
in de bedstee aan het einde der kamer. Het bleeke, vermagerde gelaat met de zwakke, diep liggende oogen, draagt de
sporen eener zware ziekte, die zij ter nauwernood is te
boven gekomen ; zij staart vermoeid naar buiten in het
jonge groen, dat zij misschien voor 't laatst ziet, en dan rust
haar blik weer met welgevallen op haar zoon, die aan tafel
zit te studeeren en tusschenbeide van zijn boeken opziet om
zijne moeder een glimlach toe te zenden, en te vragen, of zij
wel gemakkelijk zit.
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Hij is ongeveer vier en twintig jaar oud, en hoewel niemand hem een mooi man zal noemen, ligt er toch iets zeer
innemends in het schrander, open gelaat, hetgeen hem de
harten van allen, die met hem omgaan doet winnen. Zijn
het de donkere, verstandige oogen, die zoo kunnen schitteren, wanneer hij in vuur geraakt, en die de spiegel zijn van
een edel, onbedorven gemoed, of is het de vriendelijke
glimlach, die aan de onregelmatige trekken van het bleeke
gelaat eene uitdrukking verleent, waardoor het bijzonder
aantrekkelijk wordt ? Wie zal het zeggen ? maar zeker is
het, dat iedereen, die hem kent, van hem houdt.
In het oog van zijn moeder is hij natuurlijk een bijna
volmaakt mensch en wie, haar zoon prijst, heeft voor altijd
haar hart gewonnen. Dat hij echter evenals ieder mensch
gebreken heeft, spreekt van zelf ; maar ééne deugd en wel
eene zeer zeldzame bezit hij ontegenzeglijk ; hij is namelijk
zeer knap en toch nederig.
Hij is de zoon van den tuinman van « het Kasteel n zooals men het adellijk buitengoed van den graaf, die des
zomers op het dorp woont, noemt, en daar hij reeds vroeg
veel aanleg had en de knapste jongen uit de geheele school
was, had de meester hem reeds op zijn vijftiende jaar als
ondermeester gekozen om hem behulpzaam te zijn en hem
bestemd later zijn opvolger te worden.
De jonge tuinmanszoon had echter grootere plannen dan
zijn geheele leven schoolmeester op een dorp te blijven ; hij
wilde studeeren, en met vlijt en volharding, geholpen door
zijn goed geheugen en vlug verstand had hij zich zelven in
alle talen onderwezen, en het op zijn twee en twintigste
jaar zoover gebracht, dat hij naar de academie kon gaan,
waartoe hij zich door les geven en zeer zuinig te leven
langzamerhand de middelen verworven had. Wat er nog
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aan ontbrak hadden enkele gegoede lieden van het dorp
hem geschonken, en zoo zou hij dezen zomer zijn lang gekoesterden wensch vervuld zien.
Zijne moeder, wie de scheiding van haar geliefd kind,
dat voor haar zoon en dochter te gelijk was, wel zwaar
viel, had evenwel zonder aarzelen in zijn besluit toegestemd,
overtuigd dat het voor zijn geluk was, en trotsch dat haar
jongen later een beroemd man zou worden ; want dit is
steeds de illusie van alle liefhebbende moeders van eerzuchtige zoons.
« Waarom ga je niet eens wandelen, Gerard ? » vroeg de
oude vrouw, nadat er langen tijd eerre diepe stilte in het
vertrek had geheerscht. « Je wordt zoo bleek van al dat
werken, en 't is zulk mooi weer. »
« Straks, » antwoordde de jonge man, t zoo lang het
nog licht is, wil ik nog wat studeeren, en terwijl u opzit, is
't ook gezelliger, dat ik bij u ben, niet waar, moedertje? »
« Ja, ik heb je graag bij me, dat weet je wel ; maar je
hebt in den laatsten tijd zoo weinig rust gehad, door het
vele waken 's nachts en je werken over dag, dat je stellig
je zelf ziek zult maken, je bent bepaald mager geworden. »
« 0, dat zal wel weer bijkomen, zoodra u weer geheel
beter is, » zei hij vroolijk.
« Waarom of Juffrouw van Rhaden hier in zoo lang niet
geweest is, » ging de oude vrouw vragend voort, toen haar
zoon een poos zijne oogera in plaats van in zijn boeken naar
buiten liet dwalen, « Zij kwam altijd zoo trouw gedurende
mijne ziekte en hield me gezelschap, terwijl je naar de stad
was om les te geven, en nu heb ik haar in geen drie dagen
gezien. »
« Daar komt zij juist aan in de verte : ik zal mijn rommel
wat opbergen; » zei de jonge man, terwijl een blos zijn
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stond hij haastig op en begon zijne boeken te verleggen,
die volstrekt geen opreddering behoefden.
Zijn moeder had den blos echter zeer goed gezien en
schudde glimlachend haar hoofd.
Eugenie van Rhaden was de twintigjarige dochter van den
notaris, een beeldschoon, beminnelijk meisje, dat als kind
menigmaal in de vriendelijke tuinmanswoning neet den niet
veel ouderen Gerard gespeeld had, en toen de « baas » nog
leefde daar bijna eiken dag kwam, omdat zij zeker was de
een of andere lekkere vrucht of mooie bloem van den ouden
man, wiens lieveling zij was, te krijgen.
Later toen zij ouder was geworden en van de kostschool
terugkwam, was die verhouding natuurlijk geheel veranderd : de goedige, gedienstige tuinmansjongen, met wien
zij slootje had gesprongen en in het hooi gespeeld, was een
man geworden en zij een jonge dame, die zonder dat zij
daarom trotsch behoefde te zijn, niet vertrouwelijk met de
weduwe en den zoon van den tuinman kon omgaan.
- Zij liep wel af en toe eens bij de oude vrouw aan om een
praatje met haar te houden, als zij alleen zat, en vooral in
hare laatste ziekte had zij haar eiken dag bezocht, steeds
iets lekkers of versterkends voor haar meebrengend.
In het hart van den jongen man evenwel was de genegenheid, die hij het mooi, aanvallig kind steeds had toegedragen, met de jaren tot eene innige liefde overgegaan,
waarvan hij zich in 't eerst zelf niet bewust was ; maar
later aan de smart, die hij gevoelde wanneer hij de jonge
lieden van het dorp haar het hof zag maken en aan de
zaligheid, die hare nabijheid of zelfs een glimlach, een groet
uit de verte hem schonk, bespeurde hij maar al te zeer, dat
hij haar met den gloed eenex eerste liefde en voor altijd
beminde.
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Hij verborg zijn geheim zorgvuldig voor iedereen en
besloot met vasten wil zijne liefde, die hij zeer goed wist,
dat eene dwaasheid was, te bestrijden.
Zijn moeder had echter wel gemerkt, wat er in zijn hart
omging, en hem eerst willen waarschuwen ; doch zij deed
het niet, vreetend, dat het toch niet zou helpen, en ook
overtuigd, dat Gerard veel te verstandig was om zich met
een onmogelijke, dwaze hoop te vleien.
De goede vrouw vergat evenwel, dat verliefde menschen
zelden verstandig zijn en in de hooge vlucht hunner rooskleurige illusies zelden het voorwerp hunner liefde zoo
onbereikbaar achten, als dit aan anderen, die de zaken op
koeler, practischer wijze beschouwen toeschijnt.
Wat al dwaze droomen waren er niet reeds door hoofd
en hart van den jongen man gegaan ! Welk een schoone
toekomst had hij zich in zijn jeugdige phantasie niet reeds
afgemaald ! Met hoevele illusies begroette hij het rijke,
veelbelovende leven, dat vóór hem lag, illusies die hem
eerst zalig maakten boven alle beschrijving, doch later als
hij de onmogelijkheid, dat zij ooit vervuld zouden worden
inzag, hem met diepe smart vervulden.
Hij wist zeer goed, dat de dochter van den rijken notaris
niet paste bij den armen tuinmanszoon, dat er in haar hart
geen greintje liefde voor hem was, en toch kon hij niet
nalaten aan haar te denken en haar persoon met al de
poëzie en ideale bekoorlijkheid te omgeven, waarmee een
vurig jongelingshart het geliefde meisje bijna tot een hoogex
wezen maakt, dat hij vereert en aanbidt. Toch kon hij niet
nalaten in stilte te hopen — ja, waarop? Zoo dwaas en
tevens zoo gelukkig is slechts de jeugd ! Of is dit niet de
grootste bekoorlijkheid van de lente onzes levens, die in
later jaren nooit meer terugkeert, dat wij steeds hopen
en nimmer twijfelen aan de bereiking vara het ideaal?
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Gerard Willmans had de vaste overtuiging, dat hij het
eenmaal ver zou brengen ira de wereld, en daar hij veel
gelezen had, wist hij ook, dat verreweg de meeste onzer
groote mannen, onzer helden en geniëen, van geringe
afkomst waren, en dat men later ter wille hunner kundigheden hunne lage geboorte voorbijzag; en daarop bouwde hij
zijn hoop. Als hij eenmaal een kundig en beroemd advocaat
zou zijn, was de afstand tusschen hem en de notarisdochter
niet zoo groot meer, en dan zou hij het misschien durven
wagen openlijk voor zijne liefde uit te. komen en trachten
haar wederliefde te winnen.
Hij bedacht evenwel niet, dat er jaren zouden moeten
verloopen, eer hij zoover was, en dat de mooie, rijke Eugenie
van Rhaden dan reeds lang getrouwd zou zijn; want het
was wel te voorzien, dat het een beminnelijk meisje als zij,
niet aan huwelijksaanzoeken ontbreken zou.
Juffrouw van Rhaden was intusschen genaderd en trad
het vertrek binnen met een vriendelijk u dag Gerard ! » tot
den jongen man en een glimlach voor zijn moeder, die zij
{1e hand drukte en naar 't een en ander over hare gezondheid vroeg.
Zij is in waarheid een mooi meisje, en het is niet te verwonderen, dat zij in het hart van den jongen man, die haar
van kind af kende een liefde had opgewekt, waarvan zij
.zelve zich ten eenen male onbewust was.
Zooalszij daar bij het bed der oude vrouw zit, met haar
vroolijke blauwe oogen, haar lichtbruin krullend haar,
waarvan enkele korte lokjes het blanke voorhoofd bedekken
en die haar allerliefst staan, evenals de vriendelijke kuiltjes
in de zachtroode wangen is zij een bekoorlijke verschijning
en terwijl zij met vrouw Willmans zit te praten, heeft
Gerard geen oog van haar af, al blijft hij ook eenigszins
7

-verlegen, zooals steeds in hare nabijheid, op een afstand bij
zijn boeken zitten.
« Ik heb nog wat bloemen meegebracht, daar houdt je.
moeder zooveel van, D zei zij na eenigen tijd met de oude
vrouw gekeuveld te hebben tot den jongen man, a heb je'
iets om ze in te zetten ? A
Hij stond dadelijk op, nam een vaasje van het buffet, en
ging er mee naar buiten om water te halen.
a Een beste jongen, D zei zijne moeder, toen hij weg was,.
a zoo is er geen tvveedé ; ik weet waarlijk niet, hoe ik 't.
stellen zal zonder hem. » En de tranen kwamen de arme
vrouw in de oogen, a Ja, 't zal zeker heel eenzaam voor je
zijn, als hij weg is; 't is echter voor zijn best, moetje maar
denken, dat zal je ook wel troosten bij zijn gemis, en tegen
dien tijd ben je ook weer sterker en kun je alles beter verdragen, dan nu je hier zoo zwak en hulpeloos ligt. Nu,
ik beloof je, als hij weg is, kom ik je dikwijls wat
gezelschap houden, en dan zullen we over hem praten, isdat goed? »
a Ja, u is wel vriendelijk, God zegen u, lieve Juffrouw,
voor de goedheid aan een arme, oude vrouw bewezen . »
Zij droogde daarop snel haar tranen ; want haar zoon
kwam weer binnen, en zij wilde hem geen verdriet doen,.
door hem haar droefheid te toonen.
Gerard zette het vaasje op tafel, en Eugenie stond op om
de bloemen er in te schikken. Toen het jonge meisje hem
naderde, zag vrouw Willmans, hoe haar zoon van kleur
verschoot, en hoe zijn oogen met een innige uitdrukking o p.
Eugenics gelaat rustten.
Hare nabijheid maakte hem weer zooals altijd verlegen,
zoodat hij zich omwendde en bij het venster ging staan,
zonder evenwel iets van hare bewegingen uit het oog te
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verliezen, en in stilte haar fraaie kleine handen, zonnig
gelaat en slanke gestalte bewonderend.
Het jonge meisje zag al spoedig daarna van haar bloemen
op en zei « zeg eens, Gerard, kun je nog altijd zulke mooie
bouquetten maken? »
a Ik weet het niet, ik doe er niet meer aan, Juffrouw
k wou' 't zoo graag van je leeren : weet je wel, dat jij
ze, toen je een jongen was, mooier maakte dan je vader, en
datje op alle tentoonstellingen eerste prijzen kreeg? »
Gerard glimlachte. Die glimlach stond hem goed en
maakte het ernstige, bleeke gelaat bijzonder aantrekkelijk ;
bovendien bezat hij twee rijen prachtige tanden, die Eugenie reeds als kind bewonderde, en vond dat zij veel te mooi
voor een jongen waren.
e Ik wil het wel eens probeeren, » zei hij bereidwillig.
Hij verliet zijn plaats bij het venster en begon de bloemen
uit te zoeken en met vaardige hand te schikken. Eugenie
stond dicht bij hem toe te zien, hoe hij het deed, hem nu en
dan een bloem reikend, die zij meende, dat hij hebben
moest, terwijl zij over allerlei dingen vroolijk met hem en
zijn moeder voortbabbelde.
Gerard sprak niet veel; hij luisterde in verrukking naar
haar lieve, zachte stem, die hem als schoone muziek in de
noren klonk, en daar hij vreesde iets te verraden van 'tgeen
er in zijn hart omging, sloeg hij zijn oogen geen enkele
maal tot haar op, maar hield ze strak op de bloemen
gevestigd, en toen zij op eens met een snelle beweging haar
hand op de zijne legde en zei : a Wacht even, laat mij nu
eens voortgaan, ik geloof wel, dat ik 't nu ook zal kunnen
doen, n werd hij zeer bleek en begonnen zijn handen
te beven.
Hij reikte haar haastig zonder iets te zeggen het halfvol-
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en vroeg : « Doe ik het zoo goed ? » bemerkte zij, hoe bleek
hij was en zei : a Je moet wat beter op je zelf passen,
Gerard, je ziet zoo bleek als een doode, dat komt van al
dat werken. »
a Dat heb ik hem ook al gezegd, » zei de oude vrouw en
met een bezorgden blik op het gelaat van haar zoon voegde
zij er bij : « Ik ben blij, dat je 't nu van de juffrouw ook nog
hoort. »
« Denk om je moeder, zij kan je niet missen, D vermaande
het jonge meisje, e een mensch kan wel te veel van zich
zelf vergen, en als je ziek wordt of sterft vóór je tijd, wat
heb je dan aan al je knapheid? want knap ben je nu eenmaal, D eindigde zij met een lachje, a en je Moeder mag
met recht trotsch op je zijn. »
a Daar behoef je nu zoo'n kleur niet voor te krijgen, »
ging zij voort hem lachend aanziende « kijk, zoo'n dwaze
jongen nu eens verlegen zijn ! D
Zij wist het niet, hoe gelukkig die lof uit haar mond hem
maakte, en toen een oogenblik later zijn donkere oogen van
geestdrift schitterden, terwijl hij de hoop uitdrukte, dat
zijne moeder het nog beleven mocht, dat hij beroemd wierd,
twijfelde zij er geen oogenblik aan, of hij zou zijn doel
bereiken.
Toen Eugenie zich eindelijk gereed maakte tot vertrekken, was de schemering reeds ingevallen, en Gerard zei :
« Mag ik u naar huis brengen, 't is in de laan langs het
bosch altijd zoo donker ? »
« Asjeblieft, ik loop daar niet graag alleen om dezen
tijd, >> antwoordde zij.
Nadat zij de oude vrouw nog wat van de ververschingen,
die zij had meegebracht gegeven en haar kussens zóó ge-
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legel had, dat zij weer slapen kon, gingen de jonge lieden
samen den weg op.
Het was een zoele, stille avond ; de lucht was geheel
bewolkt, alleen in het westen drong nog een flauwe streep
licht door de boomen heen, en het bosch, dat het slot van
den graaf omgaf, lag donker en zwijgend vóór hen. Het
was doodstil, en men hoorde niets dan het gezang der
nachtegalen in de verte en het suizen van den wind door
het jonge groen. Het bosch was voor ieder toegankelijk en
Eugenie, die een poëtische natuur en een gevoelig hart
voor de schoonheid der schepping had, gevoelde een
onweerstaanbaar verlangen nog wat van de zoele ,
geurige meilucht te genieten en de nachtegalen te hooren
zingen.
« Toe, Gerard,» zei ze, a ga nog even met mij mee naar
dat smalle laantje over den vijver, daar is het zoo lief, en
dam. zijn zooveel nachtegalen. D
De jonge man volgde maar al te gaarne. Zijn hart klopte
onstuimig bij de gedachte daar met haar alleen in de stilte
en eenzaamheid van den avond eenige. korte gelukkige
oogenblikken te droomen, te hopen en zalig te zijn ; met
haar te luisteren naar het eeuwig jonge lied der liefde, dat
de nachtegaal zingt en elk menschenhart in de lente zijns
levens hem naj ubelt. Beide spraken niet veel, maar luisterden
naar de weemoedig lieflijke melodie, die zoo roerend en
teeder in de plechtige stilte weerklonk en hun hart met een
zoet gevoel vervulde.
Eugenie staarde droomerig als in gedachten verloren
over den vijver, en Gerard had zijn oogen niet van het bekoorlijk gelaat afgewend en vergat alles om zich heen.
Op een maal wendde zij zich tot hem : haar oogen stonden vol tranen en een bijna angstige uitdrukking lag er in,
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toen zij hem aanzag en zei : « Gerard, geloof je aan
voorgevoelens ? A
Hij schrikte van den ernst, waarmee zij hem dat vroeg
en zei haastig : « Neen, dat is onzin. D
« Ja, maar er zijn toch menschen, die een voorgevoel
hebben van 'tgeen hun zal overkomen. »
« Dat zijn menschen, dié hun overspannen verbeelding
te veel laten werken : geen verstandig mensch hecht aan
voorgevoelens. »
« Zoo, dan zal ik er maar niet meer aan denken, maar... »
en de tranen kwamen weer in haar oogen : « ik heb soms een
voorgevoel, alsof ik heel ongelukkig zal worden. D « God
beware u voor eenig ongeluk! » zei Gerard ernstig. Hij had
erdebeste jaren van zijn leven voor willen geven, als hij had
mogen zeggen : « Laat mij n voor alle leed beschermen. D
Want al is de trouwe, sterke liefde van een menschenhart
ook niet almachtig om den beminden persoon voor leed te
vrijwaren, toch kan zij een zonnestraal doen schijnen,
waar het anders duistere nacht zou zijn.
« Ieder mensch heeft hier op aarde eenig leed, » zei hij
zacht, en hij voelde zijn eigen smart dubbel in dit oogenblik ; « maar God legt ons nooit meer op dan wij dragen
-kunnen.
Hij zei dit niet alleen om haar te troosten, maar in het
=eenvoudig, kinderlijk geloof van zijn onbedorven hart, dat
door een braven vader en een vrome moeder ten goede
was geleid, en terwijl hij het zei, sprak hij zijn overtuiging uit.
Zijne woorden misten ook hun uitwerking niet op het
.gevoelig gemoed van het jonge meisje ; de oogenblikkelijke
!opwelling van weemoed was spoedig verdwenen en in de
blauwe oogen lachte weer de zonneschijn der vreugd,
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~waarmee de jeugd zoo gemakkelijk iedere wolk verdrijft.
«'t Is misschen maar idee van me, » zei ze lachend,
« en 't was dwaas van me er over te spreken, een mensch
kan echter wel eens treurig gestemd zijn, niet waar? of
hebt gij dat nooit, Gerard? »
(, 0 ja, ook wel eens ; maar dat gaat gauw weer over, D
sprak hij luchtig en begon over iets anders te praten. Hij was
juist in een stemming, dat hij gaarne zijn hart eens voor
iemand had uitgestort ; maar zij was wel de allerlaatste
persoon, voor wie hij dit doen kon, en hij schrikte bij de
,gedachte, hoe hij o,iwillekeurig iets zou kunnen verraden.
van hetgeen er in hem omging.
Zij verlieten daarop al spoedig het lieflijke plekje te
midden van het jeugdige groen, waar zij zoo dikwijls als
kinderen hadden gespeeld, doch dat zij nadat beiden volwassen waren, nooit meer te zamen hadden bezocht. Gerard
dacht er aan, hoe er ondanks hun schijnbaar vertrouwelijkheid toch een diepe onoverkomelijke kloof tusschen hen
lag, en Eugenie dacht aan allerlei lieflijks en schoons, dat
raar nog wachtte in het rijke jongs leven, dat voor haar lag
in al den glans eener gelukkige, blijde jeugd.
Tehuis gekomen was zij weer even vroolijk als altijd en
had alle sombere voorgevoelens vergeten, zij sliep dien
nacht den rustigen verkwikkenden slaap der jeugd en
-droomde van zonneschijn, bloemen en zangen.
Gerard echter sliep niet; zijn opgewonden verbeelding,
de zaligheid van zijn onstuimig kloppend hart, dat zich in
haar nabijheid zoo gelukkig gevoelde, maar tevens de smart
.dat hij niets voor haar zijn kon en slechts in stilte in haar
leed of vreugd kon deelen, hielden hem wakker.
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II.

Een paar maanden zijn verloopen en de tijd dat Gerard
Willmans als student naar de academie zal vertrekken is
nabij. Hij ziet er in den laatsten tijd zeer slecht uit en de
menschen zeggen, dat hij er tegen op ziet in een vreemde
stad onder vreemden te gaan, en dat hij zich de scheiding"
van zijn moeder te veel aantrekt. Zeker is het, dat hij
haar ongaarne verlaat; doch dit is de reden van zijn
slecht uitzien niet.
Hij is sedert eenige weken tot de overtuiging gekomen,.
dat Eugenie voor altijd voor hem verloren is, want dat zij
een ander bemint en aan de hevige smart, die hij bij de
ontdekking daarvan gevoelde, bemerkte hij maar al te goed,
hoe hij ondanks de onmogelijkheid toch nog op haar bezit
had gehoopt. Hij zou dit leed evenwel moedig als een man
gedragen en zich in haar geluk verheugd hebben, als hij
niet ten volle overtuigd was geweest, dat zij hare liefde aan
een onwaardige schonk, die haar onmogelijk gelukkig kon
maken.
Het was de jonge graaf, die sedert een maand bij zijn
ouders op het kasteel vertoefde, en Eugenie, nadat hij haar
eens gezien had, ijverig het hof maakte. Gerard wist, dat
de graaf niet uitmuntte door zedelijk . gedrag, vele schulden
had en volstrekt de man niet was om een meisje als Eugenie gelukkig te maken, gesteld eens dat hij haar werkelijk
tot vrouw begeerde en niet enkel een wreed spel met haar
dreef, iets wat in Gerards oog waarschijnlijker was.
Dat hij onder dit alles leed, behoeft geen twijfel en
menigen slapeloozen nacht peinsde hij op middelen haar vanden afgrond, dien zij misschien onwetend naderde te redden; doch wat zou hij doen? Tot haar gaan en haar waar
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schuwen was veel te gewaagd om er zelfs aan te denken.
Toch besloot hij niet te vertrekken, alvorens een poging tehebben aangewend het geliefde meisje voor het gevaar, dat
haar bedreigde, te behoeden.
Hij begaf zich dus eenige dagen vroeger dan eerst zijn
plan was, naar het huis van den notaris om van de familieafscheid te nemen, hopend, zoo hij Eugenie niet alleen kor
spreken, toch in de gelegenheid te zijn het gesprek op der
graaf te brengen; dan zouden hare ouders ten minsteweten, dat hij geen solied mensch was.
Het toeval was hem echter gunstig ; de Notaris was op
zijn kantoor en Mevrouw uit. De Juffrouw was thuis, zei
de meid, en verzocht hem haar naar de huiskamer tevolgen.
Met een kloppend hart trad hij binnen en zijn gewone
verlegenheid overmande hem weer, zoodat hij een zeer
linksche buiging maakte en niet dadelijk woorden kon
vinden om een gesprek te beginnen.
Eugenie had evenwel den takt, zoodra zij dit bemerkte,
hem spoedig op zijn gemak te zetten door op haar gewone
vriendelijke. wijze over zijn studies de spreken, wel wetend, dat hij daar het best in thuis was om zich goed met
iemand te kunnen onderhouden.
Hij was dan ook spoedig op zijn gemak, en nadat zij
eerst over zijn aanstaand leven als student en daarna over
allerlei onderwerpen hadden gesproken, zei Gerard op eens
zonder inleiding : a Juffrouw, neem mij niet kwalijk, dat
ik zoo vrij ben dit te vragen, maar heeft u wel meer ontmoetingen met den jongen graaf in het bosch? u
Een donker rood overtoog het gelaat van het jonge
meisje, en zij gaf niet dadelijk antwoord. Ten laatste zagzij hem met een toornige uitdrukking in de anders zod
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zachte oogen aan en zei : « Waar bemoei jij je mee? Je
behoeft mijn gangen niet na te gaan ! »
« Ik ga uw gangen niet na ; maar ik zag u eens met
hem zitten op de bank bij den vijver, toen ik aan den overkant voorbij wandelde. 't Is misschien ongepast van me er
over te spreken, maar ik wilde u waarschuwen ; want een
_ander had daar evengoed voorbij kunnen komen en.... u
bepraten.
a Neen, jij zult er geen misbruik van maken, dat weet
ik wel, » zei Eugenie, wier boosheid spoedig was geweken,
a en nu je mij toch met hem gezien hebt ., wil ik 't je wel
vertellen, als je me niet verklapt ; want 't is nog een
geheim, weet je. Ik hen in stilte met hem geëngageerd, »
voegde zij er zacht met een verhoogden blos bij.
Gerard was doodsbleek geworden en niet in staat iets te
antwoorden.
De stilte deed Eugenie ten laatste pijnlijk aan ; zij zag op
en zei met een lachje : e Nu, hoe is 't, feliciteer je miJ
niet? D
a Neen, ik zou den kerel kunnen vermoorden, » barstte
'Gerard op eens uit en stond driftig van zijn stoël op. Zijn
,donkere oogen schoten vuur en hij beheerschte zich met
moeite om niet nog meer te zeggen ; want hij schrikte zelf
-over zijn uitval.
Eugenie zag hem eerst verwonderd, daarna zeer toornig
aan en zei : « Je moest je schamen om zoo tegen me te
spreken, dat past je volstrekt niet! Maar dat komt er van,
.als men vriendelijk jegens zijn minderen is, dan veroorloven zij zich vrijheden en durven alles te zeggen. »
« Ik kan niet verdragen, dat u ongelukkig wordt, en ik
ben zeker, dat de graaf er niets van meent ; hij heeft al
:.zoovele meisjes ongelukkig gemaakt. »
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« Mijn geluk gaat jou niets aan, daar kan ik zelf wel
voor zorgen, » ging Eugenie steeds driftiger voort, a en 't
past je volstrekt niet als je gelijke tegen me te spreken, je
bent maar een tuinmansjongen. »
« Liever een tuinmansjongen met eere, dan een schurk
van een graaf, » antwoordde Gerard, wien haar toornige,
minachtende woorden zeer griefden, eveneens driftig.
e Ik wil niet meer naar je hooren, maak maar gauw dat
je wegkomt, D zei Eugenie, terwijl zij hem den rug toedraaide, en bij het venster ging staan.
Eene uitdrukking van diepe smart en innig medelijden lag
in] zijn donkere oogen, toen hij ze eenige minuten op de
slanke gestalte liet rusten. Zoo had dan zijn waarschuwing
niets gebaat en enkel de uitwerking gehad, dat zij misschien
voor altijd boos op hem was ! Hij zuchtte, zette zijn stoel
weg, en nam zijn hoed op om heen te gaan, zooals zij hem
bevolen had ; hij wachtte nog even, of zij ook iets zeggen
zou ; doch dit gebeurde niet.
a Dag, Juffrouw, » zei hij.
e Dag, Gerard, 't ga je goed, » antwoordde Eugenie zonder zich om te wenden op een toon, die evengoed kon
beduiden : « 't ga je slecht. »
Zóó heengaan kon hij evenwel niet. Hij naderde een
weinig en zei deemoedig : « Wees niet meer boos op me,
Juffrouw, vergeef mij mijn ongepaste woorden, het is mijn
belangstelling in u, die ze mij deed spreken. »
Eugenie wendde zich om en zei : « Nu, ik zal je dan maar
vergeven, ik ben ook driftig geweest; maar, bemoei je in
't vervolg nooit meer met de liefdegeschiedenissen van een
ander, daardoor maak je maar kwade vrienden, en 't helpt
toch niet ; ik houd veel te veel van den graaf om er iets van
te gelooven.
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Iets als een dof gekreun ontsnapte aan de borst van den
jongen man, en zijn stem beefde toen hij sprak; e Vaarwel, Juffrouw ! God geve, dat ik ongelijk heb.
Eugenie bemerkte niets van zijn ontroering ; haar gedachten waren bij den man, die haar van zijn liefde had
gesproken, en zijn teedere woorden klonken haar weer in
de ooren. Zij zei met een vriendelijk lachje: e Als ik Mevrouw de Gravin ben, zal je wel zien, dat ik het goed met je
meen en niet boos meer ben. Dag, Gerard. »
Toen hij tehuis kwam, zag hij er zóó ontdaan uit, dat
zijn moeder van zijn bleek gelaat ontstelde en begreep, dat
er iets met hem gebeurd was ; zij smeekte om zijn vertrouwen, en Gerard, verlangend zijn hart uit te storten, barstte
in een hartstochtelijk snikken uit en vertelde haar alles.
Twee dagen later ging met verbazende snelheid de mare
door het dorp, dat Juffrouw van Rhaden met den graaf was.
weggeloopen.
Gerard was verpletterd, en het eerste, wat hij deed, was.
naar den notaris te gaan om de waarheid te vernemen.
Hij werd daar niet ontvangen ; maar aan de waarheid
behoefde hij niet lang meer te twijfelen, daar de treurige
tijding maar al te spoedig werd bevestigd, door een paar
lieden van het dorp, die hen samen aan het station van de
stad, waar de graaf woonde, hadden gezien. De jonge man
was geheel verslagen en had nooit aan de mogelijkheid van
zulk een misstap gedacht; maar toch verontschuldigde hij
het geliefde meisje in zijn hart, daar hij wist, dat haar
vader, hoewel een eerlijk en rechtschapen man, een streng
koel verstandsmensch was, niet in staat een teeder gemoed
als het hare te begrijpen ; dat haar moeder een kleingeestige, alledaagsche vronw was met een slecht humeur en een
kijfachtigen aard, zoodat zij, die met haar wilde, ondeugende
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broers niet kon omgaan, steeds zoo goed als alleen was opge-

groeid met haar enthousiastische verbeelding, haar gevoelvol
hart en haar liefde voor schoonheid en poëzie, waaraan zij
maar al te veel voedsel had gegeven in de uren van eenzame
droomerijen en stille afzondering, zoodat het minder haar
schuld dan die harer opvoeding was, dat zij zich door de
verleidelijke schoonheid van den graaf en zijn vleitaal zoo
gemakkelijk had laten bekoren en in de onschuldige reinheid van haar hart niet wist, dat er mensehen zijn, die
liefde huichelen en met fraaie woorden de ledigheid van
hun hart bedekken.
Zelfs te midden der hevige smart, die hem bijna waanzinnig maakte, toen hij zijn ideaal zag vernederd en door
iedereen veracht, was er voor haar geen verwijt, noch
Benige bitterheid in zijn ziel ; maar een onuitsprekelijke
woede vervulde hem voor den man, die hem zijn levensgeluk had ontroofd. Doch veel tijd om zich aan zijn smart
over te geven had hij niet ; want reeds denzelfden middag
moest hij vertrekken om zijn studies te beginnen. Met
een bezwaard hart nam hij afscheid van zijn moeder, die
met een bezorgden blik op het doodsbleek gelaat van haar
kind met tranen in de ooggin zei : e Ik wou, dat ik met je
mee kon gaan, mijn jongen. »
In de diepe droefheid van zijn hart terwijl het leven
hem zoo doelloos en eenzaam voorkwam, had hij ook wel
gewild, dat hij zijn moeder bij zich kon houden, maar
vond het onmannelijk daaraan toe te geven, te meer daar
hij wist, hoe zij aan haar dorp gehecht was, waar zij
geboren was en gelukkig geweest ; daarom zei hij met een
glimlach : « Och moeder, maak u over mij niet bezorgd,
ik ben een man en moet mijn weg alleen vinden door de
wereld, u die buiten gewend zijt, zoudt u op een kleine
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kamer in een vreemde stad niet gelukkig gevoelen. »
« Och kind, waar jij was, zou ik altijd gelukkig zijn,
antwoordde de oude vrouw met een snik.
« Dat weet ik wel, moedertje, » zei de jonge man, en
daar hij bij het zien van hare tranen zich niet langer kon
goedhouden, omhelsde hij haar nog eens voor 't laatst en
was spoedig daarna verdwenen.
De vroolijke zonneschijn lag over bosch en weide, en de
bloemen geurden in den vollen glans harer rijke schoonheid ; maar voor beiden had de natuur geen glimlach ; de
jongeling, die zonder vreugd en hoop de wereld inging,
nadat hij voor altijd zijn geluk begraven had, gevoelde
niets dan de pijn en de ledigheid van zijn hart, en de moeder
leed met haar kind mee.
Zij zou hem echter spoediger weerzien dan zij gedacht
had, doch helaas onder treurige omstandigheden. Toen zij
den volgenden dag na een slapeloozen nacht te hebben
doorgebracht eenzaam en verlaten op haar plaats voor liet
venster zat uit te zien naar den brief, dien Gerard beloofd
had haar dadelijk na zijn aankomst te zenden, werd haar
olie ten laatste gebracht en haastig met bevende vingeren
maakte zij hem open.
Hoe ontstelde zij, toen zij zag dat Gerard wel begonnen
was, maar eelt vreemde hand het blad had volgeschreven.
Eerst kon zij van schrik niets zien ; de letters dansten haar
voor de oogen en daarna las zij met veel moeite door hare
tranen heen de weinige regels door de weduwe, waar
Gerard zijn kamer had,geschreven. «Uw zoon is dadelijk bij
zijn aankomst door een hevige koorts aangetast, hij wilde
u nog schrijven ; maar 't was hem niet mogelijk, de dokter
vreest voor typhus, en zegt dat herstel of dood van een
uiterst zorgvuldige verpleging afhangt ; ik kan hem die niet
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geven, daar ik mijn winkel niet kan verlaten, kom dus zoo,
spoedig mogelijk over, ik zal zorgen, dat er iemand aan deit
trein is om u af te halen. »
Eenige oogenblikken zat de arme vrouw als versteend,
en wist niet, wat zij beginnen moest ; doch al spoedig begot
zij in allerijl hetgeen zij voor een waarschijnlijk lang verblijf noodig had bij een te pakken en verliet onmiddellijk
haar huis, bracht den sleutel bij een buurvrouw met verzoek
haar nog 't een en ander te willen nazenden.
Hoe zij, die nooit gereisd had eigenlijk in de stad, waar
Gerard woonde, was aangekomen, wist zij zelve niet; want
zij zag of hoorde niets om zich heen, en slechts eene
gedachte vervulde haar onophoudelijk : « Als ik hem nog
maar vind, » en de angst misschien te laat te komen verliet haar niet gedurende de lange, treurige reis.
Gelukkig vond zij hem nog levend, maar bewusteloos en
nu en dan allerlei onsamenhangende woorden en wanhopige
klachten uitstootend, die de arme vrouw door de ziel sneden.
Het scheen evenwel, dat haar stem en haar nabijheid
Benige kalmte op hem uitoefenden, en na een paar bange
weken sloeg hij voor 't eerst met bewustheid zijn oogen op,
zag haar aan en glimlachte.
Na dien tijd nam hij dagelijks in beterschap toe, en,
hoewel zijn volkomen herstel nog geruimen tijd op zich
liet wachten, was toch het gevaar geweken, en konden
moeder en zoon zich weer met een dankbaar hart in elkanders bezit verheugen.
Er waren reeds eenige maanden verloopen en steeds kon
de oude vrouw niet besluiten haar zoon te verlaten, die
reeds lang zijn krachten terugh id, en ijverig was begonnen
te studeeren om zijn schade weer in te halen.
Zij zag niet alleen verschrikkelijk tegen de reis op, die
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veel uitlokkends had, maar zij kon het verlangen om bij
haar zoon te blijven niet weerstaan, en wachtte dus tot hij
zelf er over beginnen zou.
Dat hij dit niet deed, sprak van zelf; gehecht als hij was
aan zijn moeder, was hij veel te gelukkig door hare nabij-.
heil, hare teedere, zorgvolle liefde, die hem zooveel goed
deed om haar niet gaarne bij zich te behouden, en zoo
bleef het dus van dag tot dag en van week tot week,
zonder dat de moeder er toe kon besluiten van haar kind te
scheiden.
Eindelijk na lang aarzelen zei zij toch op een kouden
regenachtigen novemberdag tot Gerard : « 't zal wel haast
tijd worden, dat ik weer eens terug ga, eer 't weer nog
,slechter wordt, hé ? »
Gerard zag haar aan en glimlachte.
« Hebt u 't hier niet goed bij me? vroeg hij schertsend. »
Willen we niet liever bij elkaar blijven, moedertje? we
hebben toch niets dan elkander op de wereld. »
« Meen je dat, mijn jongen ? Zou je 't waarlijk niet vervelend vinden, als ik bleef? » riep de oude vrouw met een
blijden glans op haar gelaat uit.
« Vervelend vinden ? waar denkt u aan ! »
« Ja, zie je, ik ben maar een eenvoudige tuinmansvrouw
en als je af en toe van die heeren bij je hebt, zooals laatst,
kon je wel eens denken.... A
« Neen, neen, » viel hij haar in de rede, « ik denk niets,
en schaam me volstrekt niet voor mijn moeder, daar is zij
veel te lief en goed voor; ik had al lang u willen voorstellen
hij me te blijven, maar vreesde, dat u hier misschien niet
kondt aarden en ter liefde van mij uw oude woonplaats zoudt
opofferen, daarom sprak ik er maar niet van, en dacht :
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zoolang Moeder er zelve niet over begint, moet 't maar zoo
blijven. »
((Jaen ik wou er ook al lederen dag over spreken en stelde
het telkens uit ; had ik 't nu maar eerder gedaan, D antwoordde de oude vrouw met een liefdevollen glimlach haar
zoon aanziende.
a U vindt het dus heusch niet naar te wonen op zoo'n
bovenkamer en zult geen heimwee krijgen naar de frissche
weiden en de groene boomen van ons dorp? n vroeg de
jonge man.
Wel neen, 't zou me daar nu toch te eenzaam zijn zonder
jou ; en waar jij kunt wonen, kan ik 't ook, al is 't dan ook
niet zoo vroolijk als in ons lief huisje. A
Zoo bleven moeder en zoon dus bij elkaar tot groote vreugd
-valt beiden, daar zij te zeer aan elkaar gehecht waren
om bij eerre langdurige scheiding gelukkig te kunnen zijn.

Verscheidene jaren zijn verloopen. Gerard Willmans is
als advocaat in de stad R... gevestigd en heeft voor een
eerstbeginnende reeds veel practijk,
daar reeds zijn Bisser.
tatie, benevens enkele brochures over veel besprokene
rechtsquaesties, de aandacht op hem gevestigd en in hem
Iemand had doen zien, van wien men veel verwachten kon.
Hij had zijn tijd aan de academie dan ook goed besteed,
en in plaats van het leven te genieten zooals vele zijner
medestudenten, had hij gewerkt, hard gewerkt, waardoor
hij in veel korteren tijd dan den gewonen kon promoveeren.
Eerst was hij met zijn moeder op kamers blijven wonen,
maar daar hij als advocaat in een kleine stad niet snel
genoeg vooruitk wam, was hij naar R.... verhuisd, waar hij
door tusschenkomst van een vriend en medestudent, die
8
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daar als dokter gevestigd was, reeds vrij spoedig bekend
werd.
Hij had binnen kort een lief, klein huis op een goeden
stand betrokken en vervulde met ijver en energie zijnebezigheden, zoodat hij spoedig vooruitkwam.
Zijn moeder, die zich verheugde in den naam, dien haarzoon reeds had en in de eer, die hem van de knapste menschen te beurt viel, zou volkomen gelukkig zijn geweest,.
als zij niet had geweten, dat ondanks roem en eer toch het
ware geluk niet in het hart van haar kind wonde ; dat hij,
nooit den zegen van een eigen familiekring, nooit de innige
liefde van vrouw en kind zou ondervinden, en de arme moeder dacht er met smart aan, hoe eenzaam en verlaten hij,
zich zou gevoelen, als zij er eens niet meer was, om hem met
haar liefde te koesteren en te verwarmen.
Hij had eens, toen zij over dat onderwerp spraken, stellig
verklaard, dat hij nooit trouwen zou, en zijn moeder had
van dat oogenblik af, voor zoover haar eenvoudig goedig
hart voor haat vatbaar was, Eugenie van Rhaden als deoorzaak daarvan gehaat, en zich eenige harde woorden,
omtrent het jonge meisje laten ontvallen.
« U moet dat niet zeggen, Moeder D had Gerard toerr.
geantwoord, a zij is meer te beklagen dan te veroordeelen,
wie weet, hoe ongelukkig zij is en hoeveel berouw zij.
heeft. »
Zij hadden nooit meer iets van haar vernomen sedert den
dag dat zij met den graaf was weggeloopen, en daar beiden iet meer op het dorp waren geweest, hadden zij ook vare
niemand inlichtingen omtrent haar kunnen inwinnen,
zoodat Gerard zich menigmaal verdiepte in het ongelukkig
lot, dat haar hoogst waarschijnlijk getroffen had.
Korten tijd na zijn herstel van de ernstige ziekte, die
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hem de aandoening en de smart over den val van het
geliefde meisje berokkend had, las hij in de courant, hoe de
notaris van Rhaden zich had dood geschoten en het later
bleek, dat zijn zaken geheel in de war waren.
Uit verdriet over den misstap van zijne dochter, had hij
zijn zaken verwaarloosd, heette het, was daarna aan het
speculeeren gegaan om er zich weer bovenop te helpen ; dit
was niet gelukt en zijn droevig uiteinde kwam op rekening
zijner dochter; zoo oordeelde de wereld en de jonge man,
die er steeds aan dacht, wat zij moest lijden door dit
verwijt kon niet gelukkig zijij te midden van den voorspoed
en den zegen, die hij in zijne betrekking ondervond.
Hij had alle couranten, die hij tijdens zijne ziekte verzuimd had, onmiddellijk na zijn herstel ingezien om zich te
overtuigen, of Eugenie met den graaf getrouwd was ; doch
•dit had hij nergens gevonden, en hoe zeer hij ook een
huwelijk met een lichtzinnigen wereldling zou betreurd
hebben, nu zou dit een groote verlichting voor hem zijn
geweest, daar haaf eer dan ten minste gered was ; doch
wat was er nu van haar geworden ?
Hij had er wel eens over gedacht naar de stad te gaan,
waar de graaf woonde, en zich te vergewissen waar zij was,
doch dit plan onmiddellijk weer opgegeven ; met welk recht
kon hij zich met die zaak bemoeien ? Immers met geen;
eens had hij leergeld betaald en was teruggestooten
geworden, toen hij haar had willen waarschuwen, zoodat
hij begreep, dat het dwaas zou zijn zich aan eene ontmoeting
met den graaf te wagen, die zeker slechte gevolgen zou
hebben, daar hij niet voor zich zelven instond, als hij den
schurk, dien hij haatte en verachtte voor zich zag.
Toen hij bemerkte hoezeer het hart zijner moeder met
bitterheid jegens Eugenie vervuld was, sprak hij niet meer

-- 106 —

over haar, en zij, als ware het een zwijgende overeenkomst
tusschen hen evenmin; en toen haar naam niet meer
genoemd werd, en Gerard soms zoo opgewekt over zijn
voorspoed in zijn werk kon spreken, hoopte zij, dat hij haar
vergeten mocht en neet een ander meisje gelukkig worden.
Wij zouden in de oude vrouw nauwelijks de voormalige
tuinmansweduwe herkennen : want om haar zoon a de
advocaat » geen schande aan te doen, zooals zij beweert,
heeft zij haar vroegere kleeding afgelegd en draagt nu
een eenvoudige zwarte japon, zonder eenige versierselen,
en een zwarte kanten muts, waaruit het witte haar aan
beide zijden te voorschijn komt en haar een eerwaardig
voorkomen geeft.
Zij is geheel de type van een lieve oude vrouw, zooals
zij daar zit, met haar goedig, eenvoudig gelaat, haar
vriendelijke bruine oogen, die vroolijk stralen, zoodra haar
zoon binnentreedt.
Zij is op dit oogenblik alleen en zit bij het open venster
te breien met de dikke, grijze poes naast haar op de vensterbank. In den tuin ontluiken de jonge blaadjes en bloeien de
eerste bloemen weer, de vogelen zingen in de boomen en de
warme lentezon schijnt vroolijk in de gezellige kamer.
Nu en dan rusten hare ijverige handen en staart zij als
in gepeins naar buiten, of streelt het beest, dat zich die
liefkoozing vergenoegd spinnend laat welgevallen. Zij denkt
aan zoo menige lente van vroeger, aan haar kindsheid en
haar jeugd, die als in een droom reeds zoo ver achter haar
ligt; aan de gelukkige dagen van haar jong huwelijksleven
met den man, die haar, hoewel zij reeds lang haar eerste
jeugd voorbij was boven zoovele mooiere, rijkere en jongere
meisjes had uitverkoren.
Zij denkt aan haar jongen, haar eenigen, hoe hij als
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is geworden de vreugd en de trots van haar ouderdom is.
Hoe zij haar gansche leven voor hem heeft gezorgd,
gewerkt en gebeden, en hoe zij nu de vruchten van haar
moederliefde plukt en gelukkig is door de innige gehechtheid, die hij, de knappe, gevierde advocaat zijn eenvoudige
moeder steeds toedraagt.
En dan denkt zij verder met smart, hoe haar jongen niet
zoo gelukkig is als hij verdiende te zijn, hoe zij steeds
gehoopt had, dat hij eenmaal een lief rneisje zou beminnen,
dat hem waardig was ; hoe zij er naar verlangd had een
kleinkind op haar schoot te zien spelen en te liefkoozen, en
die hoop zou niet vervuld worden, hij zou het grootste
geluk des levens niet kennen, en wanneer zij was heengegaan, eenzaam achterblijven, eenzaam oud worden en
sterven.
En dat alles ter wille van een lichtzinnige deerne, die
hem niet waard was, maar die hij niet kon vergeten, omdat
hij haar eenmaal bemind had. Was het wonder, dat haar
moederlijk gevoel tegen die onrechtvaardigheid in opstand
kwam en wanneer in de eenzaamheid al die gedachten door
haar hoofd gingen zij met bitteren wrok vervuld werd
jegens haar, die er de oorzaak van was, dat haar kind niet
gelukkig mocht zijn zooals ieder ander?
Nadat zij zoo eenigen tijd heeft zitten peinzen, werd zij
gestoord door een jong dienstmeisje, dat binnentrad met de
boodschap, dat er een juffrouw was om haar te spreken.
a Laat ze maar hier, , zegt de oude vrouw ondanks de
waarschuwing van de meid, dat zij er zich maar niet mee
moest inlaten ; want «'t mensch » zag er heel armoedig uit,
dus 't was stellig om te bedelen.
De persoon, die daarop binnentrad was nog jong, maar zij
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zag er armoedig en door smart, ziekte en ontbering vervallen uit. Zij staarde de oude vrouw eenige minuten zonder
te spreken aan, en toen deze op een stoel wees en vroeg:
« Wat is er van uw dienst? » zei ze met haperende stem :
« Kent u mij niet meer? »
a Juffrouw van Rhaden ! » riep Gerard's moeder verbaasd
uit en begon zóó te beven en werd zoo bleek, dat Eugenie,
want zij was het inderdaad, er van schrikte.
Ja, » antwoordde zij en zweeg toen, zoodat er een pijnlijke stilte in het vertrek heerschte, daar de oude vrouw
niet in staat was iets te zeggen.
Met de snelheid der gedachte ging het echter der liefhebbende moeder door de ziel, hoe dit schepsel het levensgeluk
van haar kind voor altijd had verwoest, hoe zijn leven om
harentwil eenzaam en zonder liefde zou zijn en met een
toornige uitdrukking in de oogen en een scherp verwijt in
haar stem, ontvielen haar in de bitterheid van haar hart de
woorden. a Hoe durf je eigenlijk nog hier te komen ! D
Het bleeke gelaat werd nog bleeker en de kleurlooze lippen
drukten zich krampachtig op elkaar ; in de strakke oogen
kwam evenwel geen traan, slechts een zichtbare rilling
voer door de tengere, vermagerde gestalte.
« Wilt u mij even aanhooren ? » vroeg zij met bevende
stem. e Ja, » antwoordde de oude vrouw, die goedhartig
.als zij was terstond berouw over haar harde woorden had.
e Ik ben niet zoo schuldig als gij denkt ; want daar gij ons
dorp reeds zoo lang hebt verlaten, zult gij niets meer van
-mij gehoord hebben, begon zij, en onderstelt misschien,
dat ik een leven van oneer en schande heb geleid; maar
mijn hart is rein gebleven van elk kwaad, al heb ik ook
onvoorzichtig en dwaas gehandeld door mijn vertrouwen
te schenken aan een man, die ik moest weten, dat het slecht
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vader opzette, omdat deze van een engagement tusschen
,ons niet wilde weten.
Hij had mij herhaalde malen over zijn liefde gesproken
-en wij ontmoetten elkaar eiken dag in stilte, en eindelijk
stelde hij mij voor met hem te vluchten, hetgeen ik weigerde, waarop hij mij verweet, dat ik hem dan ook niet
liefhad. Na verscheidene vergeefsche pogingen om mij
over te halen, zei hij op zekeren dag, dat hij er wat op
gevonden had, en dat wij ondanks de tegenwerpingen van
zijn ouders en de mijnen toch konden trouwen.
Er woonde namelijk een tante van hem in de stad, daar
zou ik op zekeren dag heengaan met het doel er eenige
weken te logeeren ; die tante zou dan trachten den graaf en
4:l e gravin over te halen in het huwelijk toe te stemmen, en
zoo niet, dan zouden wij uit haar huis in stilte trouwen ;
want daar hij meerderjarig was, had hij de toestemming zijner ouders niet eens noodig en mijn vader zou om
schandaal te voorkomen natuurlijk alles zijn gang laten
gaan.
Ik was dom genoeg of liever blind door mijn liefde voor
hem, mij te laten bepraten, zoodat ik ten laatste toestemde,
hoe het mij ook tegen de borst stuitte mijn ouders te bedriegen, daar ik hun zeggen moest, dat ik bij een vriendin
ging logeeren, die ik er wel meer bezocht ; hij wist echter
met allerlei drogredenen en verzekeringen van zijn eeuwige liefde mijn geweten in slaap te wiegen.
Hij ging met den eersten en ik met den volgenden trein,
en daar was hij aan 't station om mij af te halen. Ongelukkigerwijze zag ik juist, toen ik in zijn rijtuig stapte een paar
lieden van ons dorp, zoodat ik met schrik vreesde, dat
hetgeen ik gedaan had niet lang geheim zou blijven ; want
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hadden.
0, hoe schaamde ik mij in dit oogenblik, en hoe diep vernederend kwam ik mij zelve voor, dat ik mijn ouders zó&
kon bedriegen. Ik kon nu evenwel niet meer terug, hoe
gaarne iK dit ook wilde, en weldra stonden wij stil voor
het groote, deftige huis, dat de oude graaf erg gravin
vroeger des winters bewoonden, maar dat bij zijne
meerderjarigheid op hun zoon was overgegaan.
Toen ik al spoedig na mijn aankomst vroeg waar zijn
tante was, begon hij te lachen, o zoo'n leelijke lach, die
mij het bloed deed verstijven, zenuwachtig en ontroerd als
ik reeds was, waarop hij mij meedeelde, dat er geen tante
was; dat hij dit maar verzonnen had, omdat ik hem
anders nooit gevolgd zou zijn ; hij praatte van vrije liefde
en zulke mooie dingen meer, ik begreep echter maar al te
goed, dat ik mijn hart aan een ellendige had geschonken,
en mijn goeden naam en mijn eer voor een nietswaardige
had op 't spel gezet.
Wat ik gevoelde laat zich niet beschrijven, ik was zo o.
ontsteld, dat ik bijna niet denken kon, maar gelukkig
verloor ik mijn bewustzijn niet, en in mijn angst en woede
maakte ik hem uit voor al wat leefijk is. Hij begon weer
te lachen en zei : « Ik zal je die leelijke woorden nu maar
vergeven; want ik begrijp je teleurstelling dat je geen
Mevrouw de Gravin wordt, en je hebt me toch te lief om e r
iets van te meenen. A
Hij dacht zoo zeker van mijn hart te zijn, de ellendige,
omdat hij wist, hoeveel invloed hij steeds op alle vrouwenharten oefende ; maar de betoovering was gebroken, en ik
verafschuwde hem misschien nog meer dan ik hem vroegen
bemind had.

Op eens ging de gedachte door mijn arm, verward brein,
dat mijn eenige kans tot redding bestond in te veinzen,
dat ik hem nog liefhad. Onder een stortvloed van tranen,
die hij voor berouw hield, maar die in waarheid door mijn
overspannen en geschokte zenuwen werden te voorschijn
gebracht, smeekte ik hem mij te vergeven, want dat ik
zonder hem niet leven kon; dat de titel van gravin mij niet
kon schelen, als ik zijn liefde maar behield, en nog meer,
wat de angst mij ingaf om hem te overtuigen. ik vroeg
hem, of ik een brief aan mijn vader mocht schrijven, en of hij dien voor mij op de post wilde doen. Hij stemde toe, ik
schreef den brief, dien ik hem liet lezen, eer ik hem sloot,
omdat hij er uit zien kon, hoe ik hem liefhad en alles voor
hem opofferde.
Ik wist zeer goed, dat hij dei} brief toch niet op de post
zou doen, maar den schijn zou aannemen, alsof hij aan
mijn verzoek voldeed, en terwijl hij weg was, had ik
besloten zijn huis te ontvluchten. Gelukkig viel hij in den
strik en ging met den brief de deur uit, zeggend, dat hij
tegen etenstijd terug zou zijn. Zoodra hij om den hoek (ierstraat verdwenen was, sloop ik het huis uit en stapte in een
tram, die in de richting van het station juist voorbijreed;,
in het kwartier dat ik daar moest wachten, eer er een trein
wegging, heb ik zooveel angst uitgestaan, als ik niet wist
dat een mensch dragen kon zonder zijn verstand te verliezen.
De trein, die juist zou vertrekken, ging evenwel niet naarons dorp ; op den eersten, die daar heenging zou ik nog 'e1
een paar uren hebben moeten wachten, en dit dorst ik uit
vrees voor ontdekking niet doen. Ik nam dus een kaartje'
voor de volgende stad, waar een kennis van mij woonde,
die ik hoopte, dat mij dien nacht zou willen logeeren ; want.
_
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ik was zóó vermoeid en voelde mij zóó onwel, dat ik geen
kans zag van daaruit weer naar huis terug te gaan, gesteld
dat ik nog tijdig genoeg aankwam om den laatsten trein,
die nog vóór negen uur in ons dorp aankomt, te halen.
Gelukkig werd ik bij mijn vriendin, wie ik de geheele
zaak in vertrouwen meedeelde, liefderijk ontvangen, en kon
ik dadelijk ter rust gaan ; want ik had de koorts en kon
mij bijna niet meer op de beenen houden.
Vóór dien tijd had ik nog in allerijl een klein briefje aan
mijn vader geschreven, waarin ik het gebeurde verhaalde,
zei, dat ik goed bezorgd bij een vriendin was, en hem vroeg
mij den volgenden dag te willen afhalen, daar ik mij te
ziek en ongelukkig gevoelde alleen te reizen.
Papa kwam, maar het was mij niet mogelijk met hem
mee te gaan en het werd mij ook door den dokter, die door
de familie van mijn vriendin ontboden was ten sterkste
afgeraden, zoodát ik er in berusten moest daar nog eenige
dagen te blijven, hetgeen mij niet onaangenaam was, daar
ik er zeer tegen opzag weer thuis te komen, de verwijtingen van mijn moeder te moeten aanhooren en de nieuwsgierige blikken van anderen te verdragen, die mij natuurlijk
veroordeeld en met de gewone liefdeloosheid bepraat en
door 't slijk gesleurd hadden.
Ik sidderde bij de gedachte in 't vervolg weer in hun
midden te moeten leven, blootgesteld aan hun minachting,
misschien gemeden door degenen, die vroeger vriendschappelijk met mij hadden omgegaan; doch het moest. Mijn vader
wilde zelfs ondanks het verbod van den dokter dadelijk
met mij heengaan om praatjes te voorkomen, en daar hij er
zoo bleek en treurig uitzag, gevoelde ik diep berouw over de
smart, die ik hem aangedaan had, en stond op ten einde
Aan zijn verlangen te voldoen.
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ik mij aankleedde, verloor ik mijn bewustzijn en moest weer
naar bed, zoodat mijn vad.,r genoodzaakt was zonder mij te
vertrekken, en ik eerst drie dagen later hem volgen kon.
De tijd, die daar op volgde, is de verschrikkelijkste van
mijn leven geweest, en de voortdurende kwelling, dat het
mijn eigen schuld was, maakte dien nog bitterder. Mijn
gezondheid herstelde zich door dat alles ook niet spoedig, en
ik bleef zwak en terneergeslagen, waartoe alles om mij
heen medewerkte.
Tehuis heerschte een sombere gedrukte stemming; mama
knorde en vitte den heelen dag en gewoonlijk waren de uit-.
barstingen van haar slecht humeur op mijn persoon gericht;
mijn vader was stil en bleek en sprak bijna niet. Hoe
weinig opwekkelijk de omgeving binnenshuis dus was,
toch verdroeg ik die dag in dag uit ; want mij in het dorp
te vertoonen en de onbeschaamde blikken van de menschen
-te ontmoeten, daartoe kon ik nog veel minder besluiten.
Zoo waren er een paar maanden verloopen en had de
verschrikkelijke gebeurtenis plaats, die u ongetwijfeld
vernomen hebt. Vader was met den dag stiller en somberder
geworden, en toen ik eens met hem alleen was, smeekte ik
hem onder tranen mij toch te vergeven en er niet zoo
ongelukkig uit te zien.
Hij zag mij toen eenige oogenblikken aan, nam mij
daarop in zijne armen, kuste mij met zooveel teederheid,
-als ik nooit van hem had ondervonden en zei : a Kind, ik
heb je al lang vergeven ; ik heb andere dingen, die mij
hinderen, trek het je maar niet aan, en -- voegde hij er
.na eenige oogenblikken van stilte bij -- wat er gebeuren
.moge, jij hebt er geen schuld aan, kind : 't was al vóór
dien tijd.
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hoofd en een diepen zucht het vertrek.
Ik begreep op dat oogenblik niet, wat hij bedoelde; maar
later werd het mij duidelijk. Reeds denzelfden avond had
het ongeluk plaats, en, zooals 't gaat bij zulke vreeselijke
gebeurtenissen, men kan niet denken, niet gevoelen, d&
schok overweldigt ons geheel en al.
't Is jou schuld -- zei mijn moeder en overlaadde mij met
verwijtingen en harde woorden; 't is jou schuld, zei mijn
familie ;'t is jou schuld, las ik in de oogen van vreemden, die
ons kwamen bezoeken, en die mij duidelijk genoeg hun
afkeer en minachting toonden.
Hoe dankbaar ik mijn vader was, voor 'tgeen hij mij dien
laatsten dag gezegd had, is niet uit te drukken; want dit,
bespaarde mij de wroeging, die ik mijn geheele leven niet
ware te boven gekomen, te moeten denken, dat ik de oorzaak van Papa's dood was.
In 't eerst rechtvaardigde ik mij wel ; maar men geloofde
mij toch niet, zoodat ik er ten laatste in berustte, en 't mij
niet meer schelen kon, wat de menschen van mij zeiden.
Daar er van al onzen rijkdom zoogoed als niets was
overgebleven, moest ik er toe overgaan eene betrekking te,
zoeken om in mijn onderhoud te kunnen voorzien ; Mama
zou bij eene zuster gaan wonen, en de broers besloten in
Amerika hun fortuin te beproeven.
Het gelukte mij ten laatste na vele vernederingen en
teleurstellingen eindelijk een betrekking te vinden, waar
ik evenwel niet lang bleef ; de menschen waren trotsch en
onvriendelijk en de kinderen ondeugend, zoodat ik het er
niet kon uithouden.
Het lag misschien ook wel eenigszins aan mij, daar mijn
opvoeding als de dochter van den rijken notaris, evenals
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mijn verwende jeugd er veel toe bijdroegen, mij in een
ondergeschikte betrekking, waar ik mijne vrijheid miste
en bovendien onvriendelijk behandeld werd, niet op mijn
plaats te gevoelen.
Ik zal u niet vermoeien met alles wat ik in die jaren
ondervonden heb, hoeveel moeite het mij kostte, zoodra
men wist, wie ik was een fatsoenlijke betrekking te krijgen, en hoe liefdeloos en wreed ik door de meeste menschen
werd behandeld.
Mijn gezondheid leed zeer onder dat alles, en daar ik
telkens ziek was, moest ik mijne betrekking bij den een
opzeggen, omdat 't mij te druk was en bij den ander kreeg
ik zelve mijn ontslag, omdat men het te lastig vond een
kinderjuffrouw te hebben, die ziekelijk was.
Zoo sleepte ik mijn treurig bestaan voort, werd hoe
langer hoe ongevoeliger en onverschilliger voor alles wat
de menschen mij aandeden en zag geen vreugde, geen
uitkomst meer in het leven, maar verlangde met eiken dag
meer, dat ik sterven mocht en rust hebben.
De laatste betrekking, die ik na veel vergeefsche moeite
eindelijk kreeg was bij eene familie, waar ik voor 't eerst
liefde en genegenheid ondervond ; maar er waren acht
kinderen, de man paste slecht op en dronk, zoodat er van
het toch niet groote inkomen niet veel overbleef, en ik met
mijn zwakke krachten niet berekend was voor de taak,
die mij was opgelegd.
Toch bleef ik er uit medelijden voor de arme moeder,
die om haar kinderen te kunnen kleeden en voeden het
geld uitzuinigde, dat haar man verkwistte. Zij onthield zich
zelve van het noodige en zat tot laat in den nacht te werken
om mij mijn salaris te kunnen betalen ; ik heb dit echter
nooit willen aannemen, en smeekte haar het voor zich en de
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kinderen te gebruiken. Het was slechts een klein bewijs van
dankbaarheid voor de vriendelijkheid, die zij een ongelukkige bewees, waar anderen slechts minachting en hoon
voor mij hadden.
Ik verstelde mijn oude kleeren zoo goed mogelijk, om
geene nieuwe noodig te hebben ; 't kon mij toch niet schelen,.
hoe ik er uitzag, ik ging nergens heen, en naaide van den
ochtend tot den avond om ten minste in dit ongelukkig
gezin eenige verlichting aan te brengen. Vandaar mijne
armoedige kleeding, waarvoor ik mij nu bijna schaam
iemand mee onder de oogen te komen ; maar ik bezit niet
anders tot ik weer wat verdiend heb om iets nieuws te
koopen. D
« En hebt u nu een andere betrekking ? D vroeg Vrouw
willmans, toen Eugenie zweeg en vermoeid achterover in
haar stoel leunde.
a Neen, nog niet ; ik las voor een paar dagen een
annonce in de courant, waarin iemand werd gevraagd tot
gezelschap eener oude dame en ik besloot met het weinigje
geld, dat ik nog had, hierheen te reizen, daar men zich in
persoon bij die dame moest vervoegen. Ik hoopte, dat het
misschien goed zou uitkomen ; want eene betrekking als
kinderjuffrouw durfde ik niet meer op mij te nemen, daar
mij die te druk was.
Doch op nieuw wachtte mij een teleurstelling; zoodra de
dame, die heel rijk en voornaam scheen te zijn, vernam wie
ik was, zei zij met een hardheid, die mij ongelukkig en
radeloos als ik reeds was, geheel verpletterde : a 0 neen,
ik moet iemand hebben op wie niets te zeggen valt, D en
meteen schelde zij den knecht om mij uit te laten.
Zoo iets had ik vroeger ook meermalen ondervonden;
maar nu trof het mij dubbel hard, omdat ik tot het laatste
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een tehuis zou vinden, waar ik nuttig kon zijn en geel
behanrield zou worden. 0, wat zij n de menschen toch liefdeloos en wreed voor iemand die ongelukkig is, u eindigdezij met een zucht, terwijl haar oogen strak en onverschillig
in den tuin staarden, waar de blijde zonneschijn over de,
bloemen scheen en de vogels hun vroolijk lentelied zongen.
U moet den moed maar niet verliezen, u zult nog
wel een goede betrekking vinden, » zei de oude vrouw
medelijdend.
a Ik begin er aan te twijfelen, en ik geloof, dat ik niet
lang meer leven zal. D
a Kom, u is nog jong en zult wel weer sterk worden. »
Q Neen, dat zal ik niet en ik verlang ook niet te leven ;
ik voel mij zoo oud en verlaten, mijn hart is versteend en
niets trekt mij meer aan ; het leven heeft geen waarde meer
voor mij en in den dood is rust. Ik ga straks weer terug
naar het ongelukkig huisgezin, waar ik ten minste hartelijkheid heb ondervonden en waar ik een onderkomen heb}
als ik zoo ziek en zwak word, dat ik niet meer werken kan.
Vóór dat ik weer vertrok, had ik echter behoefte u nog
eens weer te zien, want ik wist dat u hier woonde ; ik kon
het verlangen niet weerstaan nog eens iemand uit den tijd
van vroeger, toen ik gelukkig was, te spreken en mijn hart
uit te storten ; daarom was ik zoo vrij even bij u aan te
komen, en hoop niet dat ik u gehinderd heb, of verveeld
met mijn lang verhaal.
a 0 neen, ik wou, dat ik iets voor u doen kon : ik zal aars
mijn zoo» vragen, of hij misschien niet een goede betrekking
weet, hij kent nog al veel menschen hier in de stad. D
a 0 ja, uw zoon ! Hoe gaat het hem ? a
Q Best ; hij is nu een groote meneer en gaat met de voor
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naamsten uit de stad om; hij is heel knap en nog altijd
even lief voor zijn oude eenvoudige moeder, D eindigde ziJ
met een glimlach, die al den trots en de liefde voor haar
eeenig kind uitdrukte.
Eugenie zuchtte; zij dacht er aan, hoe zij den armen
tuinrnansjongen eens had afgesnauwd, toen hij haar voor
den graaf waarschuwde, zich verheffend op haar meerderheid boven hem, en nu, wat was zij nu ? —
« Daar komt hij juist aan, » zei zijn moeder, toen een
voetstap in den gang weerklonk, en de deur spoedig daarna
werd geopend.
Gerard trad binnen. Hij is in die jaren niet veel veran(lerd; alleen is zijn houding flinker en mannelijker, zijn
gelaat niet meer zoo mager en hoekig, maar dezelfde ernst
ligt nog in de groote donkere oogen, die als men ze goed
beziet, een onmiskenbare uitdruking van smart in hun
diepten verbergen en aan het gelaat een weemoedigen trek
geven. Het leed had hem niet gebogen, noch somber gesternd, maar hem wel verouderd; want niemand zou hem
voor een jonginan van even dertig jaar gehouden hebben.
De vriendelijke glimlach van vroeger kon zijn gelaat nog
wel voor een kort' n tijd verhelderen en er een jeugdigen
glans aan geven, maar de meesten zagen dien glimlach niet,
alleen zijn moeder; want zij moest denken, dat hij gelukkig
was.
Eugenie was opgestaan, toen Gerard binnentrad, en stond
met gebogen hoofd zonder iets te zeggen voor den jongen
man, die haar niet herkende en meende, dat het eene arme
vrouw was, die zijn raad kwam inroepen.
a Ga zitten, » zei hij.vriendelijk en nam zelf ook een stoel.
a Mijnheer Willmans, D begon Eugenie, terwijl zij bleef
staan en verlegen naar hem opzag.
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hebben herkend !
Hij deinsde verschrikt eenige schreden achteruit ; eerre
doodelijke bleekheid overtoog zijn gelaat, zelfs zijne lippen
werden wit en konden geen geluid voortbrengen. Hij her-.
stelde zich evenwel spoedig, daar hij zag, hoe Eugenie, toen
hij zoo plotseling achteruitging, beschaamd haar oogen
neersloeg; want hij vreesde, dat zij dit als een bewijs van
afkeer vóor haar persoon zou beschouwen, daar zij natuurlijk niet kon weten, waarom deze onverwachte ontmoeting
hem zoo ontstelde.
e Juffrouw van Rhaden ! U ? » riep hij uit, en onmiddellijk
stak hij haar beide handen toe en zei hartelijk : a Wees
welkom hier ! D
Eugenie legde aarzelend haar hand in de zijnen en zag
op in het edel gelaat, dat geen minachting uitdrukte in de
trouwe, bruine oogen, die geen verwijt inhielden; en''zij
stamelde verwonderd : « U veracht mij dan niet? »
e Neen. A
Hij voelde, hoe haar hand begon te beven ; hij zag, hoe
haar bleeke lippen zich zenuwachtig vertrokken, en leidde
haar zacht naar den stoel, waarvan zij zoo even was opgestaan.
Toen wendde hij zich haastig om en ging bij het venster
staan ; de aandoening overmeesterde hem , de tranen
kwamen hem in de oogen, en een diep medelijden vervulde
zijn ziel, nu hij haar, die hij zoo schoon en stralend, zoo
vroolijk en gelukkig had gekend, zó6 moest weerzien.
Eugenie bedekte haar gelaat met beide handen en barstte
in een hartstochtelijk snikken uit.
Wat de hardheid eener meedoogenlooze wereld, de herhaalde teleurstelling en ontbering, en bij haar komst de
9
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verwijtende woorden van Gerards moeder niet vermocht
hadden, werkte de vriendelijke ontvangst van den jongen
man uit; het ijs, dat zoolang haar hart had omgeven,
zoodat het onverschillig bleef voor alles wat haar omringde, smolt weg, en een weldadige tranenstroom verlichtte het gemoed van het arme schepsel, dat haar onvoorzichtigheid zoo zwaar had geboet.
Na een geruimen tijd van stilte klonk eindelijk de stem
der oude vrouw : « Gerard. »
« Moeder ? D
« Kom mee, mijn jongen, en ik zal je zeggen, wat de
Juffrouw mij verteld heeft: »
Gerard bewonderde het fijn gevoel van zijne eenvoudige
moeder, die begreep, hoe pijnlijk het voor het jonge meisje
moest zijn, als zij dit in zijne tegenwoordigheid had moeten
anhooren ; hij dankte er haar in zijn hart voor, nam haar
arm liefdevol in den zijnen, en leidde haar in den tuin,
waar hij alles vernam, wat Eugenie zoo even aan zijn
moeder verhaald had.
Aan den glans, die zijn gelaat verhelderde, en aan de
vreugd, die uit zijn oogen straalde, zag de oude vrouw
genoegzaam, hoe onveranderd en innig zijn liefde nog was,
ondanks alles, wat hij door haar geleden had, en hoewel zij
bezorgd het hoofd schudde, zei zij toch : a Willen we haar
maar hier houden, tot dat ze eene betrekking heeft gevonden?
Ze heeft hier meer kans om beter te worden dan in dat
ongelukkig gezin, waar zij misschien maar half genoeg
eten krijgt »
« U is een engel, moeder, n riep de jonge man uit, en
kuste haar verscheiden malen, a ik kan u nooit genoeg
danken : ik had er ook al over gedacht, maar wist niet, of u
't goed zou vinden. »
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Toen moeder en zoon daarop weer binnentraden, en
Eugenie, die zich intusschen hersteld had, zich gereed
maakte tot vertrekken, zei de oude vrouw ; « Wilt u nog
niet wat blijven en wat uitrusten? »
« Neen dank u, dan kom ik misschien te laat aan den
trein. »
a Misschien zou u wel hier willen blijven, tot u wat
sterker zijt, dan kunt u op uw gemak naar eene goede
betrekking uitzien, daar zal Gerard u dan wel aan helpen. » Vervolgde zij.
Een plotselinge glans verspreidde zich over het bleeke,
treurige gelaat ; de tranen kwamen haar weer in de oogen
en zij stamelde : « 0, u is wel goed, maar.... »
« Komaan, geen maren, » viel Gerard in, a wij zullen u
wel weer gezond maken ; u blijft hier, niet waar ? er is nog
plaats genoeg, al is ons huis klein. »
« Nu dan heel graag, als ik mag, ik gevoel mij zoo
zwak, dat uw aanbod mij te zeer aanlacht om er voor te
bedanken. »
« Komaan, dat is goed, doe nu uw hoed en mantel af, en
gebruik eerst wat om u wat te versterken. »
Toen de oude vrouw haar daarbij behulpzaam was en
vriendelijk tegen haar glimlachte sloeg Eugenie hare
armen om den hals der weduwe, en kuste haar, terwijl zij
zeide : « 0, ik kan u nooit genoeg danken voor uwe liefde.
Nu zal ik tere minste niet eenzaam en verlaten sterven. »
« Sterven? u mag niet van sterven spreken, wie weet,
hoe gauw u weer vroolijk en gezond zult zijn ! »
« Neen, ik kan niet lang meer leven, heeft de doktor
gezegd, ik heb een hartkwaal, en soms krijg ik zulke
verschrikkelijke benauwdheden, daar kan ik wel eens in
blijven, zei hij. Vroeger zou ik het vreeselijk gevonden
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naar rust. »
Zij sloot vermoeid hare oogen en de oude vrouw, die vol
angst haar zoon gadesloeg, zag, hoe zich een wanhopige
droefheid over zijn gelaat verspreidde, en hoe hij met moeite
zijn kalmte bewaarde.
Haar hart bloedde om zijnentwil, en met een diepen
zucht verliet zij het vertrek om spoedig daarna met een
glas sherry en een paar beschuiten terug te keeren.
Eugenie was in dien tusschentijd zoo akelig bleek geworden, dat de oude vrouw er van schrikte en deelnemend
vroeg : « Is u niet goed ? »
Eugenie schudde het hoofd en zei met flauwe stem,
terwijl zij moeielijk ademhaalde : « lk krijg weer zoo'n
benauwdheid, laat me maar stil zitten,.. misschien gaat
't weer over en anders.... D
« 0 God ! moeder, zij sterft! » riep Gerard uit, en de
wanhoop in zijn stem sneed haar door de ziel ; want zij kon
hem niet helpen, en stond machteloos bij de smart, die zij
zelve wel had willen lijden om ze van haar kind af te
nemen.
Hij was snel naderbij getreden en ondersteunde het hoofd
van het jonge meisje met zijn arm ; want in eene hevige
vlaag van benauwdheid, was zij bewusteloos achterover in
haar stoel gevallen, en het uitgeteerde gelaat was zoo strak
en bleek, dat beiden twijfelden, of zij nog wel leefde.
Gerards oogen vestigden zich eerst vol deernis en ver-.
twijfeling op de roerlooze trekken, die, eens zoo jeugdig en
schoon, nu zoo veranderd en vervallen, bijna geen gelijkenis
meer met de stralende Eugenie van vroeger aanboden, en
daarna met een blik vol hulpeloozen angst op zijn moeder,
als verwachtte hij van haar redding.
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a Houd je kalm, mijn jongen, » zei ze, ik zal wat aether
halen, misschien komt zij wel weer bij. »
De jonge man knielde bij den stoel neer om haar zoo
gemakkelijker te kunnen ondersteunen en beschouwde de
tengere, onbeweeglijke gestalte met een teederen blik. Zijn
oog viel op het dikke glanzende haar, het eenige dat nog
van haar vroegere schoonheid was overgebleven, en ook
daar had het leed zijne merkbare sporen nagelaten ; want
het was met verscheidene zilveren draden doorweven. Hij
drukte er door een onweerstaanbaar gevoel gedreven zijn
lippen op en fluisterde met tranen in de oogen : « Mijn
liefste, mijn alles, moet ik u weer vinden om u terstond
weer te verliezen. »
Zijn moeder was spoedig terug; doch de aether had de
gewenschte uitwerking niet, en de oude vrouw zei :
a Draag jij haar even naar boven, dan kan ze te bed
komen, en laat Betje even naar den dokter gaan. »
Dit gebeurde. Gerard liep daarna zelf naar zijn vriend
den dokter, die niet thuis was, maar, zoodra hij kwam,
naar hem toegezonden zou worden.
Toen zijn moeder na Eugenie ontkleed en te bed gebracht
te hebben weer beneden kwam, vroeg Gerard, die rusteloos
en gejaagd de komst van den dokter verbeidde, dadelijk :
« Hoe is 't ? »

Nog 'tzelfde ; je moet je goed houden, mijn jongen, ik
geloof niet, dat zij beter wordt, » antwoordde de oude
vrouw, « 't is wel hard, dat ik dit zoo zeg ; maar toch beter,
dat je 't nu van mij hoort, dan dat je later onvoorbereid
voor de treurige werkelijkheid staat. »
a 0 moeder, » riep Gerard uit, en zijn stem beefde,
« waarom kan ik niet voor haar sterven, zij is nog zoo
jong. »
a
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« En ben jij dan niet jong, en is jou leven, niet veel meer
waard dan het hare ? n vroeg zij, en de smart verleende een
bitteren klank aan haar woorden ; doch toen zij de treurige
uitdrukking in zijn oogen en de pijnlijke trek om zijn mond
gewaarwerd, voegde zij er dadelijk zachter bij : a Je moet
je haar dood niet al te zeer aantrekken, mijn jongen ; zij
zelve verlangt er naar, en wat heeft zij ook aan haar leven,
arm en verlaten als zij is ? D
a Nu zou zij niet meer arm en verlaten zijn geweest,
moeder; ze heeft mij nu immers, en ik heb haar nog lief;
zij zou aan mijn hart en in mijn huis altijd een veilige

schuilplaats hebben gevonden. Was zij maar wat eerder
hier gekomen. »
« Arme jongen, D zei de moeder medelijdend en, verliet
het vertrek om een waakzaam oog op de patiënte te houden
en in de eenzaamheid haar leed uit te schreien.
Gerard wachtte intusschen met ongeduld op zijn vriend,
en het scheen hem toe, alsof hij nooit zou komen, en toen
hij eindelijk binnentrad, klopte zijn hart alsof het barsten
zou en bleef hij, in plaats van hem te gemoet te snellen,
sprakeloos zitten.
« Wel zoo, ouwe jongen, » zei de dokter op dien bemoedigenden toon, waarmee men tot een zieke spreekt, ten
einde hem wat op te vroolijken, a wel zoo, kom je nu
eindelijk ook eens onder mijn behandeling. Je hebt je steeds
als een echte stijfkop hardnekkig op een afstand van mijn
doctorale bemoeiingen gehouden, dat ik heel blij ben nu
eens wat aan je te verdienen. Maar komaan, alle gekheid
op een stokje, wat scheelt er aan, vriend ? »
Dit zeggend vatte hij Gerards hand om hem den pols te
voelen.
Deze schudde de hand van zich af en zei : a Ben je
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noodig. »
« Scheelt je niets ? maar man, je ziet er uit, alsof je... »
a Hoe ik er uit zie, komt er op 't oogenblik niets op
aan, D viel Gerard hem in de rede, en duwde hem met
angstige gejaagdheid de deur uit en de trap op, terwijl hij
zeide : e Ga maar naar boven, daar is moeder, die zal je
wel op de hoogte brengen. »
De dokter gehoorzaamde zijn vriend, maar keerde half
op de trap nog eens om en zei : a Ik volg nu op 't oogenblik
je bevelen, gestrenge Heer Advocaat ; maar je bent zoo goed
niet, of je moet straks een drankje van me slikken. »
. Hij is gek met z'n drankjes, » fluisterde Gerard, toen
hij weer in de woonkamer teruggekeerd was, volstrekt
niet in een stemming om lust aan grapjes te hebben, hoewel
hij anders gaarne in de gulle scherts van zijn vroolijken
vriend deelde.
Na een kwartier, dat aan Gerard, die in angstige spanning den uitslag afwachtte, langer dan een uur scheen
geduurd te hebben, keerde de dokter terug, en Gerard kwam
hem bij de deur te gemoet met bevende stem vragend :
e Leeft zij nog ! »
a Ja zij leeft nog, maar dat zal zoo lang niet meer
wezen, D antwoordde de dokter.
Hij zei dit wel niet ongevoelig, maar toch met die onverschillige kalmte, waarmee iemand, die dagelijks stervenden
ziet, dit ten laatste als iets zeer natuurlijks beschouwt, en
daarbij niet met dat pijnlijk gevoel, dat een ander in de
tegenwoordigheid van den dood overvalt, bezield wordt.
Hij had bij menig sterfbed gestaan tot tranen toe bewogen, als hij de droefheid der omstanders zag, en zijn
eigen machteloosheid om een dierbaar leven te redden moest
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met een treurig verleden achter en een hopelooze toekomst
vóór zich, dat zelve naar den dood verlangde, spoedig uit
haar lijden verlost zou zijn, daarover kon hij geen leed
gevoelen.
Den armen Gerard echter sneden die koele woorden door
de ziel, en op zijn vriend toeloopend hem smeekend aanziende, terwijl hij diens handen in de zijnen drukte : « riep
hij uit » 0 God, Henri, 't is toch niet waar? kunt ge haar
niet redden? Zij mag niet sterven, o zeg, dat het nog niet
te laat is.... »
Meer kon hij niet uitbrengen, en de dokter, die hem eerst
met een paar verbaasde, wijdgeopende oogen had aangestaard, en niet wist, wat hij van dien hartstochtelijken
uitroep moest denken, begon iets van de waarheid te vermoeden.
« Arme vriend, is het zóó met je gesteld, dat wist ik
niet, » zei hij meewarig « dan had ik dit niet zoo op eens
gezegd; ik dacht, dat jij en je Moeder haar uit medelijden
in huis hadden genomen, en dat je alleen ter wille der
menschelijkheid je aan haar lot gelegen liet liggen. »
« Neen, ik zal je later alles wel vertellen ; maar, ik bid je,
beproef al het mogelijke, of zij nog te redden is, en ik zal je
mijn geheele leven zegenen. D
a Ik zal mijn best doen. »
« Kan een badplaats haar helpen ? of het Zuiden? dan
moet zij er heen, al moest het ook schatten kosten en ik
er tot in den nacht voor werken om ze bijeen te krijgen. »
« Neen, vooreerst heeft ze niets van dien aard noodig; rust
en versterkend voedsel is 't voornaamste, en dat kan zij
hier krijgen. »
« Kan men van een hartkwaal wel genezen? vroeg
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Gerard na eenige oogenblikken, toen alles met betrekking
tot de verpleging der zieke was afgehandeld.
« Hartkwaal ? Wat blief je ? Wie zegt je dat zij een
hartkwaal heeft ?
« Zij zelve, daar had zij die benauwdheden van, waar zij
eens in blijven zou, had haar dokter gezegd. »
« Welk kostelijk exemplaar van een aesculaap heeft haar
dat wijsgemaakt? » riep de dokter verontwaardigd uit.
« 0, zeker zoo'n busdokter, die maken gewoonlijk niet veel
werk van hun arme patiënten, waarvan niets te halen is, D
.zei Gerard op bitteren toon bij de gedachte, hoe zij misschien verknoeid was geworden door verkeerde middelen.
« Zeg eens, oude jongen, je moest niet zoo minachtend
over busdokters praten, dat ben ik ook geweest in mijn
jonge jaren, en ik verzeker je, dat ik mijn arme patiënten
even zorgvuldig heb behandeld, wanneer ze een ernstige
ziekte hadden, als hen, die mij betaalden. »
« Nu ja jij, dat wil ik wel gelooven, ik zeg ook niet, dat
allen zoo zijn, maar de meesten ; je weet toch wel, dat het
grootste gedeelte van de menschheid egoïstisch en baatzuchtig is, en dat geld de spil is waarom alles draait, waar
men dikwijls zijn edelste beginselen aan opoffert, en waarvoor velen hun gevoel, hun eer en hun deugd verzaken. »
« Ik kan me niet begrijpen, hoe iemand met zoon best,
liefdevol hart als jij, zoo pessimistisch over zijn medemenschen kan denken, » zei de doktor, die op dit punt blijkbaar
nog niet veel wereldkennis had opgedaan, of zoo dit het geval
ware geweest, het zich niet scheen te hebben aangetrokken.
« Ik ben volstrekt niet pessimistisch, maar heb reeds
veel ondervinding in mijn leven gehad ; want in mijn
betrekking leert men veel menschen kennen ; ik heb goede
maar ook vele slechte ontmoet, bij wie slechts eigenbelang
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de drijfveer hunner handelingen was, en dan kan het
gemakkelijk gebeuren, dat men zijn geloof aan de menschheid verliest. n
a Kom, daar ben jij nog te jong voor. Maar om op
Juffrouw van Rhaden terug te komen, zij heeft evenmin een
hartkwaal als jij of ik ; 't is haar zenuwgestel, dat in de
war is, en daar had al veel eerder iets aan gedaan moeten
worden. Ik zal intusschen al het mogelijke aanwenden haar
in 't leven te behouden ; ik breng nu zelf even 't recept weg,
en dan moet zij er dadelijk mee beginnen, van avond kom
ik nog eens kijken ; vaarwel vriend, houd je goed. »
In de volle overtuiging van de kunde zijns vriends en in
de zekerheid, dat het haar aan niets zou ontbreken, wat tot
haar herstel noodig was, ging Gerard na het vertrek van
den doktor met een verlicht hart naar boven om aan zijn
moeder te vertellen, dat Eugenie, geen hartkwaal had, en
d'at er misschien nog wel hoop was,
IV.
Eugenie van Rhaden stierf niet ; wel zweefde haar leven
eenige weken in groot gevaar, maar door de zorgvuldige
behandeling van den dokter en de liefdevolle verpleging van
Gerards moeder herstelde zij, nadat de crisis voorbij was,
spoediger dan men verwacht had, hoewel zij langen tijd
zeer zwak bleef.
Zij had zich in dien tusschentijd zeer aan de oude vrouw
gehecht, en was haar innig dankbaar voor de trouwe zorg,
waarmee zij haar had opgepast, en waaraan zij naast den
dokter ongetwijfeld haar herstel had te danken.
Waarmee heb ik • al die goedheid verdiend, dacht zij
menigmaal en zoodra zij weer iets sterker was, zocht zij in
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haar dankbaarheid te toonen. Ook de weduwe Willmans
hechtte zich aan het jonge meisje en kreeg haar lief; toen
de zorgvolle dagen, die een ernstige ziekte vergezellen,
.voorbij waren, en de patiënt dagelijks in beterschap toenam,
vond zij het zeer gezellig iemand bij zich te hebben ; want
daar Gerard het gewoonlijk zeer druk had, was zij meest
alleen. Zij zou Eugenie gaarne voor goed bij zich gehouden
hebben; maar toen zij daar eens op gezinspeeld had, sprak
het jonge meisje zoo vast haar voornemen uit, noodra zij
geheel beter was een betrekking te zoeken, dat de oude
vrouw er niet meer op terug durfde komen. Toen zij er met
haar zoon over sprak, had deze gezegd : « U moet er maar
niet op aandringen, hoe gaarne ik haar hier zou houden,
kan ik haar geen ongelijk geven ; ik zou ook geen weldaden
van vreemden willen aannemen, zonder dat ik ze vergelden
kon. »
« Als we haar dan een jaarlijksch inkomen aanbieden, en
zij mij in 't huishouden helpt, dan kan ze toch evengoed
hier blijven als naar een andere betrekking gaan, »
meende zijn moeder.
« Dat doet zij toch niet, zij onderstelt dan toch, dat
wij dit uit medelijden voorstellen, en om zoo iets aan te
nemen, daarvoor is zij ondanks alles, wat haar getroffen
heeft, te fier. »
« Nu het spijt mij zeer, dat ik haar niet houden kan, ik
was al zoo aan haar gewend. »
« Mij spijt het ook ; maar ik eer er haar te meer om, dat
dat zij een moeitevoller werkkring verkiest boven een
rustig, gemakkelijk leven op kosten van anderen. D
« Maar Gerard, als je gevoel voor haar nog hetzelfde is,
en dat dit niet veranderd is, heb ik heel goed gemerkt,
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waarom vraagje haar dan niet tot vrouw, dan is alles immers goed, zij is dan bezorgd, jij bent gelukkig en ik krijg
een lieve dochter. D
« Och moeder, » antwoordde hij en een blos kleurde zijn
wangen, terwijl een pijnlijke trek over zijn gelaat gleed,
« zij is het meisje niet, dat om bezorgd te zijn met iemand
zal trouwen, dien zij niet liefheeft, en vooral nu zou zij denken, dat ik haar uit medelijden vroeg, en dan was alle kans op
eens verkeken. Misschien dat ik later haar liefde nog eens
win ; maar ik vrees, dat zij niet veel vertrouwen meer op een
man zal hebben, nu zij eens zoo bitter is te leurgesteld
geworden. In ieder geval wil ik mijn zaak door overijling
niet bederven ; als we haar maar kunnen bewegen hier in
de stad een betrekking aan te nemen, dan zien wij haar
ten minste nu en dan. »
Zoo werd dus het onderwerp van bij hen te blijven niet
meer aangeroerd tegenover Eugenie, die daar zeer blij om
was; want de verzoeking was groot bij lieve menschen,
waar zij zich te huis en gelukkig gevoelde, te blijven, in
plaats van een onzekere toekomst onder vreemden te gemoet
te gaan.
Zoo gingen de weken in kalme rust en ongestoorden vrede
voorbij, en op een schoonen, warmen September namiddag
vinden wij haar terug, terwijl zij in den tuin onder den
kastanjeboom zit met een geopend boek op haar schoot.
Zij heeft nu bijna haar vroegere krachten terug, en hoewel zij er juist nog niet heel sterk uitziet, prijken haar
wangen toch weer met een zachten, rooskleurigen blos en
hebben de mooie, blauwe oogen den zonnigen glans van
vroeger weer, terwijl een lieve glimlach het kortgeleden
nog zoo strak en vermagerd gelaat nu en dan met iets van
du oude vroolijkheid verheldert,
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Die vroolijkheid is evenwel, ondanks het gelukkig gevoel
van vrede, dat haar met een innige vreugde bezielt, geheel
verdwenen. Men hoort haar nooit meer zingen, en zelden weerklinkt de zilverheldere lach van vroeger van haar
jeugdige lippen.
Terwijl zij in den laatsten tijd op verscheidene advertenties heeft geschreven, opdat zij eindelijk weer in haar eigen
onderhoud zou kunnen voorzien, overstelpt haar menigmaal
een weemoedig gevoel bij de gedachte Gerard en zijn moeder,
die zoo lief voor haar zijn geweest, te moeten verlaten.
Nu denkt zij er ook weer aan, terwijl zij met het open
boek voor zich niet leest, maar peinzend voor zich uitstaart alsof zij de zonnestralen bestudeert, die door de
wiegelende takken op de rozen schijnen; haar oogen volgen
droomerig een paar vlinders, die vroolijk van bloem tot
bloem dartelen, en zij denkt aan de dagen van vroeger, toen
zij ook zulk een blij en zorgeloos vlinderleven leidde vol
weelde en poëzie, vol zonneschijn en illusies...
Nu is dat alles voorbij, en hoewel zij nog jong is, schijnt
het haar toe, dat zij met het leven en zijn vreugde heeft
afgedaan, dat zij nooit meer gelukkig zal worden.
Zij denkt er aan, hoe zij, misschien reeds na eenige
weken, weer het juk der dienstbaarheid zal torsen, hob
zij weer onder vreemden onverschilligheid en onvriendelijkheid zal moeten verdragen, en het leven schijnt haar zoo
prozaïsch, somber en eenzaam toe, als de natuur op een
grauwen, mistigen Novemberdag.
Hoe zal zij alles missen, wat tot nu toe zoo weldadig
op haar arm, geschokt gemoed heeft gewerkt, zoodat het
weer herleefd is als een verwelkte bloem door een koesterende had verzorgd !
Een traan welt op in haar oogen, terwijl die gedachten
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haar geest voorbijgaan ondanks den moed, dien zij zich zelve
telkens toespreekt, maar die haar wel eens dreigt te begeven bij het vooruitzicht van de lange, vreugdelooze toekomst
in het verschiet.
Zij kon zich evenwel niet lang aan haar droevige overpeinzingen wijden ; want zij werd daarin gestoord door
Gerard, die bij haar in den tuin kwam; het gebeurde wel
meer dat hij, terwijl zijn moeder haar middagdutje doet, en
als hij het niet te druk heeft, haar gezelschap kwam houden;
meestal las hij haar dan voor, terwijl zij zat te borduren of
te naaien.
Heden schenen beiden evenwel meer geneigd tot praten
dan tot lezen. Gerard bespeurde al ras de weemoedige uitdrukking op het gelaat van het jonge meisje, en wenschte
die te verdrijven, hetgeen hem in den loop van het gesprek
ook spoedig gelukte.
Hij verbeeldde zich, dat zij ondanks alles nog steeds
liefde voor den graaf gevoelde, en dat dit de reden vare de
afgetrokkenheid én moedeloosheid was, die hij meermalen
bij haar opmerkte. Hoewel *dit haast niet denkbaar was,
fluisterde de jalousie jegens zijn voormaligen medeminnaar hem telkens in, dat de graaf eene ongewone schoonheid
bezat, die voor de meeste vrouwen onweerstaanbaar was.
Hij bracht ongemerkt het gesprek op hem, en toen hij
zag, hoe zij van kleur verschoot, zooals altijd, wanneer zijn
naam genoemd werd, zei hij op bitteren toon, terwijl
iets van haat in zijn oog gin glinsterde : e U houdt dus nog
altijd van hein? »
a 0 neen, denk dat niet ; zoodra ik geene achting meer
voor hem had, is ook mijne liefde gestorven ; ik geloof eigenlijk, dat het nooit liefde is geweest : mijn ijdelheid werd
door zijn vleitaal gestreeld, en ik vond het veel poëtischer
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door een graaf te worden bemind, die mij verzen en bloemen zond, dan het hof te worden gemaakt door een stijven
candidaat-notaris en een pedanten domine's zoon, die heel
deftig eerst door hun vaders accés hadden laten vragen
en toen zelf met • een, prozaïschen brief voor den dag
kwamen, waarin zij mij ten huwelijk vroegen. Wat ik
echter ooit voor hem heb gevoeld, nu is er niets dan haat
en afschuw in mijn hart. »
Gerard was op dit punt dus tevreden gesteld, en zij spraken daarna over allerlei onderwerpen tot hij eensklaps zei
« Waarom noemt ge mij altijd zoo deftig » mijnheer « en
U » ? Vroeger noemde u me altijd bij den naam. »
« 0 vroeger ! » begon Eugenie en zuchtte.
« Vroeger, » ging zij voort, toen Gerard niet dadelijk
antwoordde, » was ik uw meerdere en nu is u mijn
meerdere. »
« Wat een dwaasheid ! Daar is niets van aan. »
« Ja wel — U is een man, die zich door eigen vlijt een
mooie positie in de maatschappij heeft verworven, en ik ben
een vrouw, die door eigen schuld de achting van de wereld
verloren heeft en die.... »
« Houd op ! D viel hij haar in de rede, « we zullen er nu
maar niet over kibbelen, wie meerder of minder is ; maar
wilt u mij het pleizier doen mij bij mijn naam te noemen ? »
« Ja, Gerard, » zei het jonge meisje zacht.
« Ik dank u, mag ik u Eugenie noemen, die naam
klinkt veel mooier dan het stijve » Juffrouw « en we hebben elkaar al zoo lang gekend. »
« Zeker, dat moogt ge, we zijn zoo goed als broer en
zuster met elkaar, » antwoordde zij en speelde als in gedachten met de bladeren van haar boek.
Het stond Gerard niets aan, dat zij hem als haar broer
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het hoofd afwendende.
Toen hij haar na een poos weer aanzag, stonden haar
oogen vol tranen en met een uitdrukking van diepe smart
hief zij ze naar hem op en zei :' e 0, Gerard, had ik toen
maar naar je raad geluisterd, dan zou ik nu zoo diep rampzalig niet zijn ! »
a Kom, mettertijd zult ge nog wel weer gelukkig worden, » en toen zij treurig het hoofd schudde, voegde hij
er schertsend hij : a Maar het is niet heel vleiend voor
een gastheer te hooren, dat zijn gast zich in zijn huis
e diep rampzalig b gevoelt. D
« Neen, zoo meen ik het niet; ik had dit zoo niet moeten
zeggen : dat schijnt ondankbaar, en ik ben hier zoo gelukkig
geweest, maar o, je weet niet, wat ik er voor zou willen
geven om alles ongedaan te maken. D
a Eigenlijk ben ik heel blij, dat ge niet naar mijn raad
hebt geluisterd, A begon Gerard, en toen Eugenie hem verwonderd aanzag, ging hij glimlachend voort : e Ja dit klinkt
zonderling, niet waar? en ik ben ook niet blij om de smart,
die je geleden hebt, die zou ik ook wel on gedaan willen
maken ; maar toch ben ik blij, dat alles zoo gebeurd is. »
a Hoe zoo? »
a Wel, als ge niet op den graaf waart verliefd geraakt,
waart ge 't waarschijnlijk op een ander geworden ; daar
waart ge mee getrouwd en dan... en dan... A
« En dan ? » vroeg zij zonder erg, toen hij ophield, en
zag hem vragend aan.
Wat zijn lippen niet hadden durven of misschien in dat
oogenblik niet kunnen zeggen, drukten zijne oogen duidelijk genoeg uit, en Eugenie had geen vrouw moeten zijn, als
zij niet begrepen had, wat die hartstochtelijke, innige blik

-- 135 --beduidde. Zij schrikte en begon te beven; een donkere blos
.overtoog haar gelaat, zij sloeg in verwarring de oogen neer
.en wilde opstaan.
a Neen, ga nu niet heen, » smeekte hij hare hand nemend, en toen zij hem die niet onttrok, ging hij voort : »
Merk je iets van 'tgeen er omgaat in mijn hart, Eugenie?
Begrijp je, waarom ik . blij ben, dat je met geen ander
getrouwd zijt, en ik je nog mag zeggen, hoe innig veel ik
van je houd, en hoe ik je mijn heele leven heb liefgehad,
.00k al mocht ik er niets van laten blijken ; hoe die liefde
onveranderd is gebleven, en hoe ik steeds gesmacht heb naar
het oogenblik het te kunnen zeggen? »
Hij voelde, hoe hare hand • beefde, drukte die nog vaster
in de zijne en toen zij niets antwoordde, ging hij voort:
« Zou je denken, dat je mij later ook zoudt kunnen liefhebben ? Ik wil geduldig wachten; maar geef me een weinigje
hoop, zou je mij kunnen liefhebben, Eugenie ? »
a Ik denk het wel, » antwoordde zij, en zag hem met een
álimlach aan. —
« Zou 't heel lang duren ? » vroeg hij eveneens glimlachend, aangemoedigd door iets in haar gelaat, dat hem
met een zoete hoop vervulde en zag haar diep in de oogen.
• Neen, niet lang, » zei ze zacht en sloeg haar oogen
voor zijn teederen blik neer.
« Och, 't is eigenlijk flauw om 't niet te zeggen, » her-.
nam zij een oogenblik later, haar verlegenheid overwinnend. » Je hoeft volstrekt niet te wachten, want ik heb je
nu al lief, Gerard, ik wist dit zelve niet... ik heb nooit over
zoo iets gedacht, maar nu... nu... »
« Nu heb ik je op weg geholpen, is 't niet ? » zei hij
schertsend haar verlegenheid bemerkend.
Daarna zag hij haar eenige oogenblikken met hartstoch!o
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telijke teederheid aan, drukte de kleine hand, die nog in de'
Zijne lag Benige malen aan zijn lippen en fluisterde:
e Mijn Eugenie ! »
a Waarmee heb ik zulk een edele, trouwe liefde verdiend ! » riep liet jonge meisje getroffen uit, d ik ben die
niet waard en een geheel leven van toewijding is niet voldoende je er voor te beloonen en je het leed te vergoeden,.
datje om mijnentwil hebt geleden. »
e Door je liefde ben ik genoeg beloond, daar heb ik
immers al dien tijd op gewacht, » antwoordde Gerard"
eenvoudig, « en nu naar moeder -- ons lief moedertje, niet
waar Eugenie ? »
De oude vrouw was reeds wakker, en vond, dat de «kin
deren » erg lang in den tuin bleven ; zij wilde hen juist gaan
roepen, toen beiden hand in hand binnentraden. Gerard

lachte zijn moeder bij de deur reeds toe, en aan den glan s,
van geluk, die als een zonnestraal ziin gelaat verhelderde
en het jeugdiger en schooner maakte dan zijn moeder het
ooit gekend had, begreep zij dadelijk wat er gebeurd was.
Zij uitte een kreet van blijdschap, en toen Gera' d zijn armen om haar hals sloeg en lachend zei :
a Kijk mij eens aan, moedertje, hoe ziet een gelukkig
inensch er uit ? » kuste zij hem met tranen in de oogen en
zei : » Eindelijk ! Goddank, dat ik dit nog beleven mocht ! D.
Daarop trad Eugenie nader, knielde bij haar neer en
zei geroerd : a Moeder, wilt u mij als dochter hebben ? »
De oude vrouw nam het lieve jeugdige gelaat in beide
handen, kuste het krullende haar en zei met bevende stem:
« Mijn kind, mijn lief kind, ik dank je, dat je mijn jongen
gelukkig hebt gemaakt. »
ADELHEID

's Hage, November 1880.

C.

HORCH.

NOG EEN WOORD OVER HET DIETSCHLANDISME.

Naar aanleiding van de bezwaren, die ik onlangs in dit
tijdschrift tegen de zoogenaamde Dietsche Beneging, vooral
met het oog op hare mogelijke gevolgen, heb gemeend te
moeten opperen, laat de Heer Dr. C. J. Hansen, de aanvoerder van het (nog niet bestaande) Dietschgezinde leger
hier te lande, in de Nederlandsche Dicht- en Kunsthalle
een lang opstel verschijnen, waarin hij zijn best doet, niet
zoo zeer om zijn standpunt te verdedigen, als wel om
den vijand zelven aan te randen en hem eenige duchtige
steken toe te brengen, welke ongetwijfeld van aard zijn
om dien « bekrompen geest » den mond toe te snoeren. En,
tot overmaat van ramp, het blijkt, dat Dr. Hansen zijnen
vriend Prof. Klaus Groth, den hoofdman van het « hoopje
geleerden en dichters », die in Duitscllland de Platduitsche
tongvallen beoefenen, d la rescousse heeft geroepen, ten
gevolge waarvan de gevierde Kieler hoogleeraar de gansch
nuttelooze moeite neemt mij, in eenen brief « aan eenen
Vlaamschen letterbroeder, » op gansch onmeedoogende
wijze over den hekel te halen.
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zonderlijk aan de lezers van het N1lederlandsch Museum,
aan wie ik nu en dan zoo vrij ben mijne gedachten omtrent
enkele der vraagstukken, die ons aanbelangen, onbewimpeld mede te deelen, reken ik mij tot plicht hier nog eenige
uitleggingen te geven, alhoewel ik er niet aan denk eene
polemiek voort te zetten, welke de Heeren Hansen en
Groth onmiddellijk op het gebied der persoonlijkheden
hebben gebracht.
En hoe ware het trouwens mogelijk eenen ernstigen pennestrijd aan te vangen met iemand, die van de gedachte
uitgaat, dat er, te Gent of elders, een soort van geheime
samenzwering bestaat om de Dietsche Beweging beurtelings a dood te zwijgen, dood te slaan en dood te praten, »
en dat mijn onschuldig artikel in het Museum niets anders
is dan eene nieuwe poging der listige vijanden, die de
Iietsche legermacht, ik meen den Heer Hansen, onophoudend lastig vallen !
De Heer Hansen mag gerust zijn. Eene cabale tegen zijne
Dietsche Beweging bestaat niet, om de zeer goede reden
dat die Beweging zelve tot de klas der nieuwerwetsche
mythen behoort, zoodat het eene onvergeeflijke moeite- en
tijdverkwisting zou wezen tegen illusies te velde te trekken, die feitelijk alleen in het brein van den Heer Hansen
leven.
Men wachte zich echter wel hieruit het gevolg te
trekken, dat ik onlogisch gehandeld heb, als ik eene studie
schreef om bepaaldelijk de mogelijke gevaren van het
Dietschlandisune te doen uitschijnen. De Dietschgezinde
partij moet nog geboren worden ; maar voor de critiek
is het een recht — en zelfs een plicht — zich bezig te houden met de stelsels, welke de Heer Hansen verkondigt, te
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meer daar het op den duur tergend wordt den onzin te
hooren en te lezen, die ons regelmatig door de Dietschlandisten wordt voorgediend. Men zou waarlijk denken, dat die
Heeren zich inbeelden, dat onze bereidwilligheid om alles,
wat men ons vertelt, blindelings te gelooven geene palen
kent.
Geheel de Dietsche Beweging immers berust op een
voorbedacht misverstand. Vlamingen en Noord-Duitschers
hebben feitelijk weinig of geen betrekkingen met elkander,
en men misbruikt die wederzijdsche onbekendheid met de
gedachten en strekkingen van den buurman om, aan de
Noord-Duitschers te doen gelooven, dat gansch het Vlaamsche volk onder de Dietsche banier van den Heer Hansen
geschaard is, en aan de Vlamingen diets te maken, dat in
het Noorden van Duitschland millioenen Platduitschers aan
den gang zijn om iets tot stand te brengen, dat aan het
verzet van de Czechen tegen de Duitschers of van de Kroaten
tegen de Magyaren zal herinneren.
De waarheid is intusschen, dat er in Noord-Duitschland
geene Dietsche Beweging bestaat, althans in den zin, dien
men gewoonlijk aan het woord geeft, wanneer men b. v.
van de Vlaamsche Beweging spreekt. Er zijn in Duitschland
letterkundigen en taalgeleerden, die de Platduitsche dialecten beoefenen, er is niemand die zich benveegt om de rechten
der mythische Platduitsche taal tegen over de aanmatigingen van het Hoogduitsch op staatkundig en maatschappelijk gebied to doen gelden. Die zoogenaamde Beweging
is nu reeds meer dan dertig jaar oud en de Heer Groth
erkent met loffelijke openhartigheid dat de practische uitslagen van dat streven . 0. Dat laat zich begrijpen : hij
kent de Noord-Duitschers heel weinig, de man die zich
inbeeldt, dat het mogelijk zou wezen aldaar te roepen, dat
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men Q aan de verdrukking van Teutonia door Suevia(I)
een einde wil stellen. De openbare verontwaardiging zou
dadelijk bewijzen, hoe weinig het Noord-Duitsche volk met
dergelijke onvaderlandsche pogingen gediend is.
Ziedaar den waren toestand in Duitschland. En in ons
Vaderland staat het nog erger. Het Dietschdom wordt er
vertegenwoordigd door eenen generaal zonder soldaten,
die zich, wel is waar, sedert lange jaren enorm veel beweegt, maar tot dusver er nog niet in gelukt is recruten
voor zijn toekomstig leger aan te werven. Want de Heer
Hansen zal toch in ernst niet beweren, dat de taalgeleerden,
die zich met de vergelijkende studie der Nederlandsche en
Nederduitsche tongvallen onledig houden, ipso facto in
ijveraars voor zijne Dietsche zaak worden herschapen, en,
wat de enkele dichters en schrijvers aangaat, die bij gelegenheid eenige blijken van platonische deelneming geven,
autant en emporte le vent. De Heer Pol de Mont b. v. ziet
er geen bezwaar in een Platduitsch versje aan Klaus
Groth te dichten, maar hij wacht zich wel zijnen bundel
in e aldietsche D spelling te laten drukken, omdat hij zeer
goed weet, dat hij, in dit geval, tevergeefs naar eenen uitgever en naar lezers zou uitzien. Wanneer de Heer
Hansen onze letterkundigen -- of zelfs enkelen onder
hen — zal bewegen hunne werken in « aldietsche A spelling uit te geven, wanneer hij in België een in zijn
Dietsch geschreven dagblad of tijdschrift zal laten verschijnen — en meer dan €ene week in leven houden, -(1) Suevia (Zwaben) bevat den Elzas, Baden en W rttemberg; Teutonia
is Noord-Duitschland, dus Pruisen, Oldenburg, Mecklenburg, enz.
Welke van beiden zwaait tegenwoordig in Duitschland den staf'
Daarbij is het letterkundig Hoogduitsch, ik herhaal het, van het
Zwaabsch ten minste zoo verwijderd als van het Nedersaksisch.
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dan, maar dan alleen, zal hij mogen zeggen, dat zijne zaak
hier ondersteuning vindt en veld wint. Al het overige is
wind, ijdele klanken, die de eigenliefde van dezen of genen
:zekerlijk vleien, doch tot niemendal leiden (1),
Maar ik vergeet, dat, volgens Prof. Groth zelven, die
zonderlinge Dietsche Beweging er niet op uit is practische
uitslagen te verkrijgen.
Hoe het zij, ik heb mij veroorloofd zoo goed als ik kon te
bewijzen, waarom, volgens mij, de pogingen der Dietschlan,disten onvermijdelijk tegen onoverkomelijke hinderpalen
schipbreuk moesten lijden, waarna ik, gesteld men ooit het
beoogde doel mocht bereiken, aangewezen heb, wat ons
onbetwistbaar wachtte, namelijk zedelijke en misschien
ook wel stoffelijke opslorping door onzen overmachtigen
buurman, al was het maar krachtens de aantrekkingswet,
adie gansch het heelal, dus ook de Dietschlandisten, regeert.
Dat die mijne zienswijze aan den Heer Hansen en aan
.zijne vrienden weinig bevalt, geloof ik gaarne. Maar, indien
zij het noodig achten eene discussie te beginnen, vraag ik

(1) Men weet — of men weet niet -- dat de Heer Hansen de uitvinder
is van eene nieuwe Aldietsche spelling en dat de Dietsche Beweging,
.zooals hij dezelve begrijpt, hoofdzakelijk tot doel heeft die nieuwe
spelli n g algemeen te doen aannemeu, ten einde Platduitsche uitgaven
voor Nederlanders en, wederkeerig, Nederlandsche uitgaven voor Plat
duitschers lees- en verstaanbaar te maken. Het koddige van de zaak is
Intusschen, dat volstrekt niemand onder de Dietschlandisten de Hansensche spelling gebruikt. In Duitschland zijn Klaus Groth en zijne
vrienden aan hunne oude Platduitsche schrijfwijze trouw gebleven. In
België spreken en schrijven de Dietschlandisten niets dan gewoon
Nederlandsch — hetgeen onlogisch is — en als b. v. de Heer Pol de Mont
zich bij uitzondering veroorlooft een Platduitsch dichtje te schrijven,
dan wacht hij zich wel de Aldietsche spelling van Dr. Hansen te bezigen
en volgt eenvoudig die van Klaus Groth. Waarom, zoo niet omdat hij
oordeelt, dat de Hansensche spelling even vreemd aan Platduitschers
als aan Vlamingen zou voorkomen ?
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dat zij met bewijzen en niet met scheldwoorden of flauwe
aardigheden voor den dag komen.
De Heer Hansen begint met op het oordeel van tweeanonieme vrienden van hem te wijzen. De eerste, een
a welbekend Vlaamsch letterkundige, D vindt mijne studien
a niet zeer belangrijk ; onderscheidene beweringen houden
geen steek, zoodra men Winkler's Dialecticon openslaat ;.
voor 't overige, 't is Gentsche waai. » Die a welbekende, D
maar toch naamlooze letterkundige houdt blijkbaar Gent en.
de Gentenaars in geringe eere. Het staat hem vrij ; doch ishet niet ietwat onredelijk vanwege eenen Gentenaar iets
anders dan c Gentsche waar » te vergen ? Wie geeft
wat hij heeft, is waard dat hij leeft, Mijnheer de letterkundige.
De andere briefwisselaar van den Heer Hansen is een
Bataaf. Die Heer verzekert met veel goedheid, dat mijnebijdrage a eene doorloopende dwaasheid » is; maar hij,
vergeet die apodictische uitdrukking van zijne zienswijze tebewijzen.
De Heer Hansen, hij, is van meening dat de zoo even
aangehaalde oordeelen van zijne beide Arcadische vrienden
volstaan oni mij te verpletteren. Edoch neemt hij nog de.
moeite, een zesbladzijdenlang vertoog te schrijven ten eindeden vollen pijlkoker der beangstigde wederpartij onderde ooggin te brengen, al was het maar om te doen zien,.
hoe onschadelijk die wapenen zijn. »
Op dien Dietschen boterham heb ik weinig of niets te
antwoorden, en wel namelijk om de volgende redenen.
Ten eerste berust grootendeels de bewijsvoering van
mijnen tegenspreker op eene onnauwkeurige of onvolledige.
opgave van de beweegredenen, die ik in mijne studie hebingeroepen, zoodat het volstaan zal den tekst van mijn
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artikel in het Nederlandsch Museum te raadplegen om den
lezer in staat te stellen met zekerheid te oordeelen.
Vervolgens heeft de Heer Hansen de slechte gewoonte
een aantal stellingen, die met zijne zienswize
j strooker,
maar meer dan betwistbaar zijn, als axioma's uit te roepen, terwijl hij andere punten, welke algemeen als geijkte
waarheden beschouwd worden, stoutweg loochent. Die
manier van redeneeres is zeer gemakkelijk, doch sluit ongelukkig de mogelijkheid van eene wetenschappelijke bespreking van het vraagstuk volstrekt buiten (1).
Eindelijk moet ik ronduit bekennen, dat de toon van den
Heer Hansen mij niet bevalt. Het is een kenteeken van den
dweper — en letterkundige dweperij is bijna zoo erg als
godsdienstige geloofsijver —, het is een kenteeken van den
dweper, dat hij geene tegenspraak duldt, en het spijt mij te
moeten vaststellen, dat duidelijke sporen van eene verre-

(1) Een enkel voorbeeld zal volstaan om te bewijzen, met welke verre_
gaande lichtzinnigheid Dr. Hansen gansch onhoudbare stellingen
vooruitzet. Volgens hem a zijn er nog altijd 5-6 millioenen Platduitschers, die geen Hoogduitsch spreken n, en, natuurlijk, nog minder
bekwaam zijn om Hoogduitsch te lezen of te schrijven. Welnu, ieder,
die een beetje op de hoogte der toestanden in Duitschland is, weet 1° dat
de schooldwang aldaar sedert het begin dezer eeuw werd ingevoerd,
zoodat alle kinderen zonder uitzondering tot op zekeren ouderdom de
scholen bezoeken ; '?° dat in alle scholen van Duitschland het onderwijs,
in alle vakken uitsluitend in het Hoogduitsch wordt gegeven ; 3° dat,
ten gevolge van dit algemeen schoolbezoek, het getal der ongeleerden
('t is te zeggen van hen, die geen Hoogduitsch kunnen lezen en schrijven) in Noord-Duitschland uiterst gering is en zelden meer dan 1 °J ° bedraagt, behalve in streken, waar een groot gedeelte der bevolking tot
den Slavischen volksstam behoort en diens volgens de verhouding der
ongeletterden tot lO à 15 ./0 klimt.
Ziedaar officieel vastgestelde feiten Men trachte deze in overeenstemming te brengen met de onverwachte bewering van den Heer
Hansen, dat, in Noord-Duitschland, 5-6 millioenen inwoners dus
33 0/0 der totale bevolking, geen Hoogduitsch verstaan.
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gaande onverdraagzaamheid ook bij den Heer Hansen
worden aangetroffen. Wien met -hem is, wordt het wierookvat tot walgens toe onder den neus gehouden ; zijnen tegenstanders wordt de geesel der satire, bij gebrek aan eenen
doelmatigeren bliksem, onbarmhartig toegediend. Zij, die
aan het Dietsch Evangelie gelooven, zijn edeldenkenden,
groote geesten, echte vaderlanders ; de ketters, die de
apostels van de nieuwe leer zoo maar niet op hun woord gelooven, zijn ezels, lafaards, landverraders.
Ik had de vraag van het Dietschlandisme, buiten alle
quaesties van personen, objectief behandeld, zorgvuldig
alles vermijdende, dat op eenen aanval tegen wien ook
mocht gelijken. Hierop antwoordt de Heer Hansen, niet
door eene wetenschappelijke wederlegging, maar door eene
karrevracht Dietsche kwinkslagen en dito hatelijkheden,
welke stellig niet zeer ernstig zijn, doch blijkbaar tot doel
hebben mij voor alles, wat Teelijk en belachelijk is, uit te
maken.
Met gelijke munt hadde ik den Heer Hansen rijkelijk
kunnen betalen en gerust afwachten, wie van ons beiden
ten slotte een mal figuur zou trekken. Maar, ik zeg het
in ernst, van persoonlijkheden heb ik eenen afkeer, vooral
wanneer mijn tegenstander een Vlaamsche medestrijder en,
op den koop toe, een man van jaren is. Onder mijn eigen
volk schiet ik niet.
Ik acht mij echter verplicht hier een enkel voorbeeld
aan te halen, dat genoeg getuigt, wat een gebrek aan zelfbeheersching en redelijk besef der toestanden bij den Heer
Hansen op te merken was, als hij zijne driftige ontboezeming
aaneenflanste. Het krielt in dat stuk van heftige aanvallen
tegen het a Romaansch stamverraad, » tegen de a Franschelaars, » die « wierook voor den erfvijand branden, o
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tegen de a Franschelarij in lezen, spreken en schrijven. »
Tot dusver heb ik niets te zeggen; maar de Heer Hansen
laat duidelijk verstaan dat er geen ander alternatief bestaat
dan Dietschlandist of H Franschelaar n en dat lij bepaaldelijk al zijne tegenstanders en in 't bijzonder den ondergeteekende voor verstokte Franskiljons houdt.
Mij van Franschgezindheid te beschuldigen is een uitgelezen comble, die bezwaarlijk elders dan in een Aldietsch
brein kon ontluiken. Maar daarnaar dient bijtijds gezien
te worden ; want soortgelijke verschijnselen verraden eenen
Ziekelijken toestand der hersenen, die, op den duur, gevaarlijk mocht worden.
Op het schrijven van den Heer Klaus Groth heb ik nog
minder te antwoorden.
De Heer Groth is een taalgeleerde van naam, een alom
gevierde schrijver, alhoewel zijne werken, hoe beroemd
ook, tot hiertoe weinig of geene lezers in België hebben
gevonden, zooals zijn uitgever het kan bevestigen. Zulks
beduidt natuurlijk niet dat die werken het lezen niet overwaardig zijn ; het is alleen een gevolg van liet feit, dat
duizenden personen alhier in staat zijn Góthe en Schiller
te genieten, terwijl men er met moeite twee dozijnen zou
ontdekken, bekwaam om zonder onaangename geestesinspanning een Platduitsch boek te ontcijferen.
Welnu, de Heer Groth heeft ongelijk misbruik te maken
van zijne verheven stelling om eenen onbekende, die hem,
hoe beleefd ook, durft tegenspreken met eene geringschatting te behandelen, welke den toon herinnert, waarop een
schoolmeester zijne leerlingen terecht wijst.
De Heer Groth denkt zeker, dat het volstaat den Vlamingen toe te roepen : e We"

klug ist, lerne schnveigen und
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gehorchen ! D Hij dwaalt. De Vlamingen houden van geen
« gehorchen; D de Vlamingen willen niet « schoveigen. »
Dat laten zij aan zekere rassen, die gaarne gemuilband
loopen, en hoe meer men er op tjakt, hoe ootmoediger de
zweep kussen. Wij, Vlamingen, leven in een vrij land,
waar wij absoluut alles, wat wij willen, mogen zeggen,
schrijven en doen. De Heer Groth, die in zulk een land niet
leeft, houde zich overtuigd, dat wij, die op godsdienstig en
staatkundig gebied voor niemands gezag bukken -- nach
Canossa gep en TV IR nicht! — even weinig, wat taal en
letterkundige vraagstukken betreft, geneigd zijn het jnrare
in verba magistri te huldigen.
De Heer Groth heeft nog grooter ongelijk mij onder den
neus te steken dat een man als Dr. Hansen, een naamhaft
(is dat Dietsch?) Vlaamsch dichter, een geleerde, wien
zijne werkzaamheid op dit gebied den doctorstitel (in absentia) eener Duitsche hoogeschool toebracht, » de Dietsche
zaak behartigt, zoodat de minder naamliafte personen, dier
als ik, geenen anderen doctortitel bezitten dan dengene.
dien zij (na afgelegde examens) op eene Belgische universiteit hebben verworven, vernuftig zouden handelen, indien
zij zwijgend voor het gezag van zulk eenen man bukten.
Ik heb stellig den grootsten eerbied voor Duitsche diploma's, zelfs voor degene van Rostock en Greifswalde, die,
indien ik mij niet bedrieg, eenigen tijd geleden tot eenes
zeer lustige bespreking in den Rijksdag te Berlijn aanleiding gaven ; maar ik waag het te vragen, of het aan hen,
die geene oorkonden van dat soort kunnen vertoonen, verboden is den mond te openen ?
Er is overigens iets naïefs in de bewering van den Heer
Groth, dat het vertalen van enkele zijner werken door
Vlaamsche letterkundigen tot den triomf van het Dietsch-
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dom veel zal medebrengen. Hij kan zich immers toch
niet inbeelden, dat hij alleen de eer eener Nederlandsche
overzetting heeft genoten. En omdat Frans de Cort de
schoonste liedjes van Robert Burns vertaalde ( 1 ), omdat Jan
Ferguut zijne keurige Mahamen en Ghazelen in het licht
gaf, omdat honderd anderen le dessus du papier der buitenlandsche letterkunde in ons Nederlandsch vertolkten, heduidt zulks, dat wij ons op eene Engelsche, Fransche, Italiaansche of Persische Beweging moeten voorbereiden?
De Heer Groth heeft daarbij, precies als zijn vriend
Dr. Hansen, eene uiterst gemakkelijke manier om zich
bij eene discussie uit den slag te trekken. Wie aan de
practische verwezenlijking van het Dietsch ideaal niet
gelooft, is een « dommerik » en « tegen de domheid kampen
de Goden zelven tevergeefs. » Prof. Groth geeft zich ook
de moeite niet te « kampen D. Hij dondert gelijk wijlen
Neptunus een minachtend quos ergo, en daarmede uit.
Het ware nochtans nuttig eens wel vast te stellen, waar
wij heen willen. De Dietschlandisten beweren, dat Vlamingen en Platduitschers elkander mondelings verstaan, en
als ik feiten aanhaal, die het tegendeel bewijzen, dan antwoordt Prof. Groth dat hij aan het oordeel « der onwetende
menigte D geene de minste waarde hecht, dat « the mob
(letterlijk : het opgeruide kanalje) hem niet aangaat, A dat
« hij overal slechts van en met beschaafde lieden spreekt. »
Ik was niet bewust, dat ik met zulk een slecht gezelschap
verkeerde ; doch, hoe verheven en puik de aristocratische
gevoelens van den Heer Groth ook mogen wezen, ik zal zoo
(1) Opmerkenswaardig is het, dat de Schotsche tongval weinig meer
van onze taal verschilt dan de meeste Platduitsche dialecten. Zullen de
Dietschlandisten ook Schotland inpalmen ?
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'Vrij zijn hem te doen opmerken dat die « blinde menigte,
dat opgeruid kanalje « eigenlijk !iet volk is, en dat hij, die
niet voor het volk, maar slechts voor een klein kapelleken
van « beschaafde D lieden spreekt en schrijft, bezwaarlijk
op den naam van volksdichter aai nspraak mag maken.
Ziedaar in elk geval een beduidend verschil tusschen
de Vlaamsche Beweging en het Dietschlandisme. Onze
Beweging is bij uitnemendheid democratisch ; zij spruit uit
het volk, richt zich tot het volk, werkt voor het volk en
wordt ook precies door het volk behartigd en ondersteund.
De Dietschlandisten daarentegen verachten het volk, « th e
mob gaat hen niet aan D, het janhagel mag « gehorchen n ,
maar niet spreken ; zij, Dietschiandisten, zijn « een kleine
hoop geleerden en dichters D, een kapelleken hoovaardige
mandarijnen, « die slechts van en met beschaafde lieden
spreken D. En uit die beschaafde lieden sluiten zij nog al
degene, die tot de alleenzaligmakende Dietsche kerk niet
behooren en in het koor van wederkeerige aanbidding der
wierooklievende kudde niet willen medezingen : wie de
« vooroordeelen der onbeschaafden D deelt, verdient met
het gespuis in Benen adem verdoemd te worden.
En is Prof. Groth wel zeker, dat beschaafde Vlamingen
en Hollanders zijn Platduitsch mondelings verstaan? Hij
beroept zich op zijne persoonlijke reisherinneringen uit
Nederland en voornamelijk op de voordracht, die hij in 1872
te Leiden in het studentengezelschap Doctrina hield. Maar
ik herinner mij destijds in de Vox Studiosorum en in het
Studenten-Weekblad artikels over die voordracht gelezen
te hebben, die de zaak geheel anders voorstelden dan de Heer
Groth nu doet. Deze heeft zich ongetwijfeld laten misleiden
door de toejuichingen der vergadering; hij heeft uit het oog
verloren, dat die hulde den man en geenszins de zaak
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gold, en dat men zeer wel eenera talentvollen schrijver met
onderscheiding mag onthalen zonder in het minst zijne
zienswijze te deelen. Hoe anders zou men den bijval uitleggen, welke, in hetzelfde gezelschap, sprekers, die gansch
tegenovergestelde richtingen vertegenwoordigden, beurtelings genoten? Hoe zou men de schitterende huldeblijken
verklaren, welke een Fransche schrijver van naam, Ernest
Renan, bij de ontsluiering van Spinoza's standbeeld in
Holland mocht inoogsten?
De persoonlijke herinneringen van den Heer Groth
kunnen overigens niet opwegen tegen de herinneringen
van de honderden getuigen, die de ongelukkige poging van
Dr. Theobald uit Hamburg om op het Nederlandsch Taal- en
Letterkundig Congres Platduitsch te spreken, hebben bijgewoond. Het gold hier geene vergadering van e onbeschaafden », maar wel van taal- en letterkundigen of,
ten minste, van lieden, die onze taal tot voorwerp van
hunne studiën hebben gekozen. Welnu, het is eene daadzaak dat Dr. Theobald's Platduitsch door niemand verstaan
werd, hetgeen aan Prof. J. A. Alberdingk Thijm eene uitmuntende gelegenheid verschafte om zeer topisch te doen
opmerken, dat Dr. Theobald door niet verstaan te gvorden
een afdoend bewijs had geleverd tegen de stelling van
Dr. Hansen.
Want men lette wel op, dat het gansche stelsel der
Dietschiandisten berust op het postulatum, dat Nederlanders
en Platduitschers elkander mondelinge verstaan. Verstaan
zij elkander niet,, dan blijkt het zonneklaar dat zij dezelfde
taal niet spreken en bijgevolg zijn er geene redenen meer
om naar middelen uit te zien ten einde eene gemeenschappelijke of « Aldietsche » spelling in te voeren.
Wie zich trouwens bij zijne eigene ooren van de waar-
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heid wil overtuigen raad ik aan, den eersten den besten
Noord-Duitscher te verzoeken zijn dialect te willen spreken. Doch ik voorzie dat het moeielijk zal vallen Prof.
Groth te beletten onze getuigen te wraken. Komen wij met
mannen uit het volk, zijn antwoord is gereed : Oei vulgum,
pecuset arceo ! Richten wij ons tot e beschaafde n Duitschers,
er is groot gevaar, dat zij hun vaderlijk Platduitsch met
geringe zuiverheid zullen spreken. Een bewijs hiervan
levert de zoo even vermelde redevoering van Dr. Theobald.
Wat die geachte ijveraar voor de Dietsche zaak voordroeg
was noch Dietsch, noch Duitsch, maar een erbarmelijk
mengelmoes van beiden, een echt Kouterwaalsch.
Doch het wordt tijd een besluit te trekken.
Van twee dingen een : ofwel zijn Platduitsch en Nederlandsch twee feitelijk verschillende talen en, in dit geval,
heeft de Dietsche Beweging geene reden van bestaan;
ofwel is het Dietsch absoluut dezelfde taal als de onze en
dan is er geen nood om eene nieuwe spelling te verzinnen,
want niets zou de Platduitschers moeten beletten, evenals
Cremer en andere dialectdichters, eenvoudig de voorschriften der Nederlandsche spelling aan te nemen en te volgen.
Als men, vijf-en-twintig jaar geleden, zonneklaar bewezen heeft, dat Vlaamsch en Hollandsch eene en dezelfde
taal waren,, wat hebben de Vlamingen gedaan? Hebb n zij,
om tot de gewenschte eenheid van taal te geraken, voorgesteld, dat men, benevens de reeds bestaande Vlaamsche
en Hollandsche schrijfwijzen, nog eene nieuwe d Alnederlandsche » spelling zou verzinnen? In het geheel niet : zij
hebben eenvoudig hunne verouderde Vlaamsche spelling
aan den kant gelaten om het Hollandsch stelsel aan te
nemen, zooals het door de opstellers van het groot Nederlandsch Woordenboek werd vastgesteld. En zoo mocht
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men zonder slag noch stoot het beoogde doel bereiken.
Dat de Platduitschers hetzelfde doen! Dat zij Nederlandsch schrijven en spreken, indien zij kunnen -- en
indien zij willen — ; maar dat zij zich wachten te vragen
dat wij, om hun te gelieven, onze taal en onze spelling
zouden verdietschen of verduitschen !
Nog een woord.
In mijn vorig artikel heb ik uiteengezet, waarom ik eene
nauwere aansluiting met Duitschland op taal- en letterkundig gebied voor minder wenschelijk hield.
De Heeren Hansen en Groth drijven den spot met mijne
bezorgdheid zij lachen en schimpen naar hertelust mët de
a vreesachtigheid, I) met den e ongezonden schrik » van de
sukkels, a die het goesvleesch, kiekenvleesch of kippevel
krijgen a.....
Ik zal mij vergenoegen met hen te verzenden naar het
boek van Graaf Adalbert Baudissin over den SleeswijkHolsteinschen opstand van 1848. De Heer Hansen, die van
Deenschen oorsprong is, en de Heer Groth, zelf een
Sleeswijk-Holsteiner, kennen ongetwijfeld den verdienstelijken Sleeswijk-Holsteinschen Patriot, dien ik zooeven
noemde, en zijn niet minder verdienstelijk werk. Welnu,
in dat werk treft men een lang vertoog aan, dat zich tot
doel stelt het recht van Duitschland te bewijzen om ook
het Deensch sprekende gedeelte van Sleeswijk in te palmen, omdat... de Deensche taal toch eigenlijk zoo weinig
van het Platduitsch verschilt !
Ik herhaal het nog eens, er is geen sprake van haat, afkeer
of vrees ten opzichte van Duitschland. Alles wat wij wenschen is, dat ons landeken uit den weg zou blijven van de
groote mogendheden, waarmede wij onmogelijk op gelijken
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voet kunnen verkeeren. Wat wij willen is, dat onze Teutomanen dezelfde onvoorzichtigheid niet begaan, welke, in
1830 en later, ons Vaderland met zedelijke en stoffelijke
opslorping vanwege Frankrijk heeft bedreigd.
En daarom is het, dat ik aan den Heer Hansen de verzekering geef, dat elke poging om in onze Nederlandsche
Congressen Duitsch te komen spreken, op den meest
hardnekkigen wederstand mag rekenen.
A. PRAYON-VAN ZUYLEN-NYEVELT, advt.
Gent, Juli 1882.

P. S. Een opstel van den Heer Kollewijn in de Nederlandsche Dicht- en Kunstkalle, door eenen onbekende, die,

natuurlijk, geen ander kan zijn dan Dr. Hansen, op eene
vrij eigenaardige manier besproken, wordt mij te laat
medegedeeld oin nog in deze aflevering onderzocht te worden. Later lullen wij zien of zulks wel noodig is.
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moeten in onze verbeelding een heelen stap terug
doen, en ons verplaatsen in het jaar onzes Heeren een
duizend vierhonderd en negen en vijftig, op een der dagen
van Lentemaand.
Nu dien schijnbaren tour de force is verricht, valt het ons
gemakkelijker, om de plaats waar wij ons stellen moeten
te bereiken, door ons terug te denken naar het dorp van
den Haghe, dat in 1500 volgens een handvest van Hertog
Philips als een plecke, vermaerd in vreemde landen werd
aangewezen, een halve eeuw later als de achttiende stad
in de rij der Hollandsche steden, uit het grafelijk tijdperk,
schitterde, en nu, zeshonderd dertig jaar na zijne stichting,
de vorstelijke residentie van Nederland mag heeten, de
derde der groote steden van dat kleine doch gelukkige land.
Hoewel de lente binnen weinige dagen hare intrede zal
doen, bij het uitrijden van den zonnewagen uit liet beeld
der Visschen in dat van den Ram, en oud en jong zich
I
Wij
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deswege verheugen, is het heden alles behalve een lentedag.
Het is waar, de zon is dezen morgen op haar gewonen
tijd opgestaan, en der Hellenen roosvingerige Eoos heeft
bosch en veld, paleis en hut met alle tinten, van het schitterend karmozijn af, tot het helblinkend goud toe getoetst,
maar de dagvorstin had te vroeg geschenen. Zij kon den
strijd niet volhouden, met de noordwesten stormvlagen die
het zwerk doortrilden en drommen van wolken opdrongen
en heen voerden. Deze onderschepten haar licht, terwijl zij
voorbij vlogen, onder het werpen van groote slagschaduwen
op den maar even bevroren bodem.
En toch was de zon niet moede geworden om het dichte
nevelfloers te doorboren eh vonken van goud met gulle
hand alom te strooien.
Zij deed dit vroolijk en dartel op het paleis en het lustslot
van den Vorst, dat zich spiegelt in den effen en helderen
vijver; tintelend en vonkelend op de tinnen en transen van
kerk en dorpshuis ; vrijgevig en mildelijk op de woningen
van baljuw en schout, van justicieren en officieren, van
notabelen en rijken ; rustig en kalm, maar niet minder
kwistig op de daken en de in lood gevatte ruitjes der
lagere huizen van de gemeene buren van den dorpe van den
Haghe, waarvan zij in alle kleuren terugkaatsen naar den
donkeren grond van zand en gruis, dat nog door geen
plaveisel gedekt en geëffend is. De zware houten luifels beletten wel hier en daar het binnendringen , maar dan
stuiven de vonken en het spelende licht naar elders heen.
De speelzieke jonkvrouw, die den windwijzer van den
toren van gindsche parochiekerk in gouden gloed had getooid, waardoor de gebroken lichtstralen langs het leien dak
als een vuurregen naar beneden gleden, moest het moei-
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Westen had verlaten, als ware hij den kamp moede, en als
wilde hij met één zwaren slag den strijd beslist zien, met
reuzenkracht een wolkenmassa aanvoerde, welke opgestuwd en nagejaagd door andere den hemel overdekte, het
heldere blauw verduisterde, der zonne licht verdoofde en
een akeligen halven schemer over de zoo straks nog helder
verlichte straten en wegen van den Haghe uitwierp.
De kolossus had zijn doel bereikt. Hij scheen tevreden.
Luchtlaag op luchtlaag welfde zich in één; de wolkenvaart
verminderde, en naar mate het uitspansel grauwer en
donkerder werd, en den horizont aan 't oog onttrok, nam
zijn suizen en blazen, zijn gieren en loeien in kracht af,
als wilde hij het sombere door niet het minste geluid
verstoren.
Zelfs de nog hier en daar verspreid liggende dorre bladeren van boom en struik, moesten hun kinderspel, dat zij
den geheelen morgen gespeeld hadden, eindigen. Noode
gaven zij het op, maar telkens en telkens, onttrok zich
een daarvan, en het langzaam en traag voortritselen op
het open plein of om den hoek eener woning, kon den gestaakten rondedans niet weder verlevendigen, het gebroken
spel niet doen hernieuwen. Ze staakten dan ook die poging.
Ik heb genoeg gedaan, zoo zucht en fluistert eensklaps
de Noorman, en meteen drijft hij de windvaan om en om,
en geeft aan zijn buurman een gedeelte van zijn taak over,
welke voor dezen lentemaandsdag schijnt te bestaan in het
door ruwheid en guurheid martelen van de ingezetenen
van den Haghe en Haagambacht. Wat hij eigenlijk wilde
zullen wij zoo dadelijk ontwaren.
Al meer en meer heeft zich de lucht verdikt en verduisterd. Waren er eerst nog lichtschakeeringen in het
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donker grijs, nu zijn ze in elkaar geloopen, om ten laatste
één effen tint te vormen. De lichtkringen, die zoo even
den stand der zon aanwezen, zijn ook geheel verdwenen.
Het bijt op sneeuw.
Zoo nu en dan, als voorbode van de vele, die in aantocht zijn, kentelt een haast onzichtbaar sneeuwvlokje,
mat en lusteloos naar omlaag. In zijn tuimelzucht warleed
en dwaalend, wentelend en zwevend, zeilend en keilend,
strijkt het ter aarde neder, half duizelig van die vlucht.
Het wil zich hier en daar hechten, maar de bevroren
grond, noch de kurkdroge daken geven eenig houvast, en
een enkel zuchtje van den kouden noordoostenwind is voldoende om zijn spoor onder het opgestoven stof en zand te
bedelven, zijn bestaan uit te wisschen.
Somtijds schijnt liet sneeuwvlokje een hagelkorrel, zoo
hard en vast als het is. Dan huppelt het van de eerre verhevenheid naar de andere, die lager gelegen is, om ten
laatste steun en beschutting te vinden achter een vooruitstekenden steen of tegen een houten deurdorpel.
De windwijzer even aarzelend als sneeuwvlok en hagelkorrel, beproeft zich los te wringen uit zijn rust, om dan
in vlugge vaart uit te schieten naar het Oosten, of door het.
kille Noorden heen, te krimpen tot het Westen, ja misschien in dolle drift een toer te maken naar het Zuiden
waaruit hij bij ondervindig weet, dat de lente komt.
Nu, hij behoeft niet lang te wachten en in rustelooze
rust te blijven ; want was daar zoo even de stilte in harmonie met den effen gekleurden hemel, thans wordt zij
afgebroken, en de oostenwind jaagt met zijn killen adem
een sneeuwvlaag om ons henen.
Het haantje vangt wind en sneeuw met zijn breed uit-.
gespreiden staart op en steekt zijn kop met hardnekkige
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lang verdwenen, en had hij zich met den hemel in rouwgewaad getooid, nu heeft hij het helderwitte sneeuwkleed
zich om de lendenen gehangen en steekt daardoor scherp af
tegen het aschgrauwe zwerk.
Wordt de sneeuw door de jeugd met vreugde begroet, —
jongens en meisjes zingen, al gierende langs de glijbaan,
of onder het werpen met den sneeuwkloot, een welkomlied te harer eer ; -- niet alzoo in de kleine woning, die wij
even binnen stappen om ons te bergen voor de lawine, die
langs de pannen der onaanzienlijke huizingen afglijdt, om
zich op nieuw met de sneeuwjacht te vereenigen en in verdubbelde woede het aangezicht en de handen van hen, die
zich op straat bevinden, te prikken en te snijden.
Het is een meisje van ongeveer twintig jaar, dat ons oog
treft. Met den rug naar den haard gezeten, het spinnewiel
voor zich, terwijl zij zoo even nieuw vlas op den stoel heeft
gelegd, laat zij nu hare anders zoo bezige handen lusteloos
in den schoot hangen. Zij staart door de kleine verweerde
ruiten naar den weg, om de jagende en dwarrelende
sneeuwvlokjes te bespieden, die naarmate zij fijner en
kleiner en dus kantiger zijn, haar oog droeviger en somberder stemmen.
Het is alsof zij het tweepen van wind en sneeuw voelt ;
alsof zij mede lijdt met hen, die buiten zijn, en die gedwongen worden, om op den vlakken weg, misschien uren
achtereen, zonder eenige beschutting den striemslag te
verduren.
En toch is haar haard zoo warm en wel gevoed. De
blokken hout op de vuurplaat gestapeld, hartsachtig als
zij zijn, knetteren en spatten, en werpen roodgele vlammen

158 --

omhoog, die het zoo donkere vertrek, telkens in rossen
gloed hullen en spookachtig licht geven.
Het vriendelijk koesterende haardvuur heeft voor Aagte,
des voldersdochter, geen aantrekkingskracht. Haar blik
blijft hangen aan het trillende klapvenster, dat met elke
windvlaag een opening laat om de fijne jachtsneeuw door
te laten en als een stuifregen op de eikenhouten tafel
heen te strooien.
Heeft zij ons bij het binnenkomen, de reden als bevroedende, met een vriendelijk hoofdknikken en een noodend
handgebaar de bij den haard staande schabel tot zitplaats
aangewezen, hare gedachten bepalen zich niet langer bij
ons, en schijnen op nieuw heen te dwalen naar die grijsgrauwe lucht, die de sneeuwvlokken in wilde vaart en
klimmende drift naar beneden jaagt.
Aagte weet nog niets van de weelde van het haardvuur,
die wij kinderen der negentiende eeuw kennen en genieten,
ten minste wanneer geen angstig droomen of drukkende
gejaagdheid ons in hare stemming brengt.
Dat eerste koesteren bij den haard toch, dat eerste
vuurtje, dat wordt aangelegd, al eischt dit reeds Wijn,
maand, wekt vertrouwen, werkt opvroolijkend. Het verwarmt niet alleen ; het maakt gezellig, het ontspant. Het
zingt een lied, omdat het weet, dat bij de eerste koude de
zang der vogelen verstomt.
Niettemin heeft ook dat eerste vuur iets weemoedigs.
Het zegt ons, dat het uit is met de schoone zonnige dagen
van den zomer. Hij heeft uitgeleefd, en wat de herfst
betreft, ook hij gevoelt zich reeds ziek, en maakt plan
om voor den winter plaats te maken.
Maar dat sombere, dat droevige, dat wel eens ontkiemt,
het verliest zich bij die liefelijke en heldere rood blauw-
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spelende met de toestroomende lucht. En dan ook, welk
een genot brengt het haardvuur. Daarmede is ook de
tijd gekomen der gezelligheid. Partijen, diners en soupers,
schouwburgen en bals wisselen elkaar af.
In het eerste vuurtje dat knapt, liggen de herinneringen
aan het genot van vorige winters. Men danst opnieuw de
quadrilles van het vorige jaar. Die herinneringen doemen
nog eenmaal voor den geest op, en met den wind, die door
den schoorsteen loeit, en dele rook in zijne aanraking wegvoert, hoort men een vaag geluid, dat aan het stemmen
der violen, en aan het oploopen der gamma's van onzichtbare vingeren doet denken.
Het eerste vuur komt ook aan het onlangs verschenen
boek, uitstekend te stade. 's Zomers heeft men geen tijd om
te lezen. De dagen zijn dan te lang. Wel is waar heeft men
het eens doorbladerd, grasduinende of aan het strand gezeten, maar hoe spoedig heeft men het nedergelegd, omdat
het veel aangenamer is den blauwen hemel, het groene
bladerdak, of de witgekuifde golven te aanschouwen, dan
zijn oogen blind te staren op de witte bladen. Nu is het de
rechte tijd. De rosachtige gloed van het haardvuur, het
witte zachte licht van de lamp, geven een buitengewone
aantrekkelijkheid aan de letters, die zich als tot beelden
voor ons vormen. Niets leidt ons nu af. Het gewoel van de
buitenwereld, stoort ons niet, om die kleine menschenwereld, in woorden gepenseeld, waar te nemen. Integendeel het verhoogt slechts de waarde van dit eenzaam rustig
genieten.
Wij kinderen dezer eeuw roepen dan ook het eerste
vlammende houtblok, of het gloeiende koolvuur een welgemeend vees gegroet toe. Een mees gegroet, dat uit het hart
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komt, want de haard is het, die het huisgezin bijeen
brengt, die den vriendenkring daarom heen schaart.
Is er des zomers niets dat aangenamer is dan te dolen
door bosch en beemd, over veld en duin, de winter geeft het
gezellige haardvuur, dat wakend doet droomen, en wanneer
slechts de vlammen lekken en spelen, dan deert ons geen
grijs grauwe lucht, dan geven we niet om het bulderen van
den storm, het plassen van den regen of het snijden van de
sneeuwjacht.
Bij Aagte had misschien het eerste vuur deze en diergelijke gedachten gebracht, toen de winter naderde, nu
echter bij de scheiding van winter en lente, maalde haar
iets geheel anders door het hoofd.
Had zij een ontevreden humeur gehad, dan zou zij
hebben zitten te morren en te klagen, en het gure weder
hebben verwenscht, dat haar zoo'n reden van bezorgdheid
gaf. Haar stille onderworpen natuur deed haar echter berusten, en slechts mijmeren, waarom het op dezen dag nu
juist nog zoo streng moest winteren. Maar zij was tevreden
en bleef dit, en zij hoopte slechts, hoopte • vurig, dat de
Maartsche zon weldra het sneeuwpad mocht banen en
effenen, zoo niet geheel doen verdwijnen. Zelfs zouden we
zeggen, dat hare lippen wat prevelden. En dan, we weten
het, kon het niet anders zijn, dan een gebed tot de Moedermaagd opgezonden, nadat zij het crucifix aan de lippen had
gebracht, dat rust vond op den zwellenden boezem.
De kerktoren doet zijn slagen hooren. Aagte telt. Eén,
twee, drie, vier, vijf, zes, zeven, acht, negen, tien.... Het
zijn er elf. Nu fluks opgestaan en den pot te vuur gezet,
nadat een beukeblok is bijgeworpen, lat tot steun strekt
van de anders naar eene zijde overhellende kookpan. Nu
schijnen hare sombere gedachten wat te wijken, en haar
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gezicht klaart op, al naarmate de damp uit den ketel
opstijgt, en den geur van de hutspot door he,t vertrek verspreidt.
— e Warm eten en een warme kamer, dat zal vader
goed doen op zijn moeielijken tocht, A zegt Aagte, en bij
die laatste woorden, zou zeker het weemoedig peinzen van
daar even, weder zijn teruggekomen, ware het niet, dat een
luid : « goên dag Aagte A, hare gedachten een anderen
loop had gegeven.
Zij heeft nog even den tijd om een traan met haar voorschoot weg te vagen.
In een oogwenk is de tafel aangerecht om te middag-.
malen. De tinnen borden, kroezen en lepels blinken, niettegenstaande het halflicht, dat heerscht, en weerkaatsen de
vlam van den haard, waarbij zich Jan Jacobsen, de volder,
heeft neergezet.
Na eene korte pooze is de pot uit den haak van den ketting in den schoorsteen gelicht, deze aan een der schalmen
vastgemaakt, en den inhoud overgeschept in het warmoesteljoor, dat het middelpunt uitmaakt van den disch, terwijl een
groote aarden kruik met tinnen lit de dorstigen moet laven.
-- « Wat schaft Aagte, A vraagt vader, die reeds door
den reuk geraden heeft, dat zijn kind hem zijn lievelingskost
heeft bereid.
-- a Dat heeft vader al lang kunnen bevroeden, A ant-.
woordt zij, min of meer afwijkend, maar vleiend. « Kom,
voegste aan tafel, en ik ben zeker, dat liet u wel zal
smaken. A
Meteen werpt de oude Jacobsen een blik op de tafel en
zegt :
— u Fij mijn kind, waarom zullen wij ons beiden, nu
du zoo goed voor mij schafs, met water vernoegen. Kom,
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eerzaam poorter betaamt. Al dekt een kaproen mijn grijze
haren, en al moet ik met mijne handen den kost winnen,
zoo ben ik met een schuimenden dronk even gelukkig als de
Magistraat, ja zelfs als mijn Vorst. Aan hem den eersten
dronk gewijd. »
-- a Fij, waarom toefs du zoo lang, D vervolgde hij.
e Is er misschien wijn in de kruik, en wilt du mij als met
de bruiloft, die onze Zaligmaker bijwoonde, wijn voor
water schenken. »
-- a Eilacy, hoe gaarne zou ik dij vader dat genoegen
willen geven. Een onderdaan behoort zijn vorst te Peren,
maar... du weet, dat kan nu niet. D
Aagtes opgeruimdheid was geweken, nu zij haar vader
moest weigeren, wat zij hem anders zoo gaarne gegeven
had. In plaats van het heldere water, zou zij hem gaarne
het schuimende bier, of liever nog, den parelenden wijn
hebben toegediend, maar...
-- e Bilo, wat kan nu niet ? Verdien ik minder dan
anders? rept het weefgetouw zich niet even hard, zoodat
ik handen vol werks heb, om het schoone laken te vollen ;
breng ik geen ponden en grooten genoeg mede, dan dat ik
water zou moeten drinken. »
- e Ja, vader, D en meteen schept Aagte het tinnen
bord vol met de rookende spijs, als wilde zij hem daarmede
paaien. « Ja, maar vader, ons wacht zoo'n groote poene,
die ge beloopen hebt, en die toch gekweten moet worden. »
-- a Bilo, du spreeks waarheid; ik had daaraan niet
gedacht, en het is heden ook de dag der boete. »
— « Der boete, D vervolgde hij bitter... « Der boete,
voor hetgeen ik niet misdreven heb, maar waarin ik, ondanks mijn jaren en mijn grijze hoofd, ben medegesleept,
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door dien jongen man, wien ik eilaas, maar al te genegen
was. Bilo, hij zal mij nu niet meer schaden. hij zal den
dorpel niet meer betreden. Er is voor hem geen plaats meer
aan den haard. n
Aagte, die haar bord had gevuld, om van den warmen
kost te genieten, zag haar vader ernstig in 't gelaat.
-- e Zeg, dat du het niet meens, vader, » sprak zij, e o, ik
bid het dij. Jacob is dijn oudste, vader ! Grootvader was hem
tot peet, en dijn moeder hield hem voor den doop. Zouds du
hem de woning ontzeggen. Dat mag, dat kan niet, D ging
zij bij haar zelven voort, en toen luider vervolgende
— e Du heefs wel gesproken. Het is huiden een boetedag.
Ook hij zal zich moeten vernederen, met en nevens vader,
maar door die boete en die vernedering is de schuld kwijt,
maar zij tevens ook de veete uitgewischt, die tusschen
beiden is ontstaan. »
a Och vader, vloek niet het bloed van dijn bloed, het
vleesch van dijn vleesch. Onze moeder zaliger, dijn goede
huiswijf, had hem zoo lief. Laat 't om harentwille peis zijn
evenals het peis wordt tusschen de volders en den Magistraat. Het is nu eenmaal gebeurd, wellieve vader, toon
dan als onze Heiland te kunnen vergeven en vergeten. D
Jan Jacobsen heeft zijn lepel neergelegd, het bord weggeschoven, en ziet somber voor zich heen. Het woelt en
werkt bij hem. Zal de opwellende drift zegevieren, en het
verstand dooden, of zal het zacht gesproken woord het
hart openen en een traan in 't oog doen parelen? Het laatste
niet. Het is of eenmaal een schrikbeeld heeft plaats genomen in zijn breid. Zijn handen worden vuisten, welke
hij balt, en met een heftig gebaar ze neerslaande op de
tafel, waardoor deze schudt en kraakt, vliegt hij van zijn
zetel, en dondert de verschrikte Aagte toe : a Hebs du mij
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daarom mijn lievelingsgerecht voorgezet, opdat du het
zouds kunnen vergallen ; opdat ik na liet zeem te beter
prikkel zou hebben van den eek.
a Rep geen woord, Aagte, want, ook du kans mijn
woning verlaten en dijn geluk zoeken met den vriend
van Jacob. Ook hij was onder de tienen, die het verzet
pleegden, waarvoor zoo velen, ja waarvoor ik over eene
pooze na noen zal moeten boeten. D
Met driftige schreden liep Jan Jacobsen, de volder, de
woning op en neer, om zich ten laatste als uitgeput van zijn
drift, neder te werpen bij den haard. Een zetel, die daarbij
stond, diende hem tot rustplaats. Hij sliep weldra in,
terwijl zijn hoofd leunde tegen de schouw, en zijne voeten
zich koesterden aan de vuurplaat.
Aagte ruimde de tafel op. Zij deed dit zoo zacht zij dit
maarkon, en opende en sloot bijna onhoorbaar de glazenkast,
waarin het tin- en vaatwerk te pronk stond.Van tijd tot tijd
wierp zij een blik op vader, die zijn kalmte had herkregen
door een verkwikkend middagslaapje ; zijn gelaat had zich
ontplooid.
Aagte mocht tevreden zijn ; toch was zij dit niet geheel.
Beurtelings droeg haar blik de sporen van angst en medelijden.
Angst, dat zij hem zou storen, en hij daardoor weder
toornig zou zijn; medelijden met den moeilijken tocht, dien
hij zoo straks zou moeten ondernemen, en waartoe hij, hij
had waar gezegd, niet uit zich zelven, maar door anderen,
jongeren dan hij , die hem hadden medegesleept , was
gekomen.
De kerktoren sloeg het halfuur. Dit verheugde haar;
want nog dertig minuten had hij tijd, en zij behoefde hem
dus niet te wekken, hij zou uit zich zelf wel wakker worden.
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Maar toch een half uur is gauw vervlogen, en dan moest
toch gebeuren, wat de magistraat en de officieren van den
gerechte hadden verordonneerd.
Reeds meende zij, dat zich al meerder volks dan gewoonlijk langs den weg bewoog, en hoewel de Maartsche
sneeuw in dikke natte vlokken was overgegaan, bevonden
zich daaronder vrouwen en kinderen, die allen wilden
genieten van een anders leed. De mensch is nu eenmaal
zoo. Zelfs eene begrafenis lokt nieuwsgierigen en kijkers,
die niet de plechtigheid, maar alleen het gewoel zoeken.
Alles ging voorbij de woning, en repte zich naar de Sint
Antonysbrugge, van waar de tocht een aanvang zou
nemen.
De woning van Jan Jacobsen was gelegen op de Ververssloot, die uitkwam op den Burgwal, de uiterste zuidelijke,
grens van de residentie in den jare 1459. Wat nu de
eerste Wagenstraat heet, werd toen het Zuideinde genoemd,
en dit was van den moergrond gescheiden, door eene
gracht, toen Burgwal geheeten, die nu gedempt is,
doch waartoe een brug gemeenschap gaf. Die brug zou
het eigenlijke tooneel zijn van hetgeen op handen was.
Gelegen in de nabijheid van de voldersbuurt, het gedeelte
der stad, waar de wevers, volders en ververs woonden,
die zich met de nering der draperie onledig hielden,
moesten zij zich aldaar verzamelen, om vandaar uit den
moeilijken tocht te ondernemen, waarover Aagte ten
opzichte van haar vader zoo bezorgd was, en die aanleiding had gegeven tot verwijdering in het anders zoo
gezellige en vreedzame huisgezin.
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De nering der draperie, waaronder het ambacht der

volrije behoort, was reeds in de vroegste eeuwen een
groote bron van welvaart voor den dorpe van den Haghe,
hoewel zij in de 166 eeuw geheel was te niet gegaan. Reeds
ten tijde van Philips van Bourgondië, die onder de weidsche
titels van Bij der gratie Gods Hertog van Bourgondie, van
Lotharingen, van Brabant en van Limburg, Grave van
Vlaanderen, van Artois, van Bourgondie, Paladijn van
Henegouwen, van Holland, van Zeeland en van Namen,
Markgraaf des Heiligen Rijks, Heer van Friesland, van
Saims en van Mechelen, -- Holland regeerde en in den
Haag resideerde, was zij in vollen bloei.
In het jaar onzes Heeren een duizend vier honderd vier
en vijftig, gaf hij op den tienden dag van Oogst een oirkonde, welke baljuw, schouten den gerecht van den Haghe,
in afschrift, terstond op alle gewoonlijke plaatsen deed
kondigen, opdat niemand om onwetenheid zich hierin ontschuldigen mocht. Het hoofdoel van dat stuk was om de
vete te herstellen, die in den boezem van het ambacht
der volrye was ontstaan.
Als landvorst stelde Philips de Schoone hoogen prijs op
deze nering en vóór alles meende hij dan ook maatregelen
te moeten nemen, om de onderlinge geschillen en vechterijen, om zekere zake wille spruitende, tegen te gaan en
hun, die aanleiding daartoe hadden gegeven boete op te
leggen.
Die boete was voor die tijden niet gering. Vijftig ponden
van veertig grooten waren daartoe in den ouden bezegelden
brieve beschreven. De vorst meende echter, dat eene poene
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alleen in geld bestaande, niet voldoende was, om de oproerige bewegingen tegen te gaan ; want hij deed in het
handvest duidelijk uitkomen, dat ook verbeurte van lijf
en goed van de twistzoekers als straf op verdere onruststokerij was gesteld. Hij had den vrede echter nog liever,
want maande tevens allen aan voortaan tevreden te zijn en
genoegen te nemen met al de pointen voor het voldersambacht beschreven en naar uitwijzing van dien te handelen.
En hoewel het straffen der misdadigers voorts geschiedde
tot een exempel, en ook om alle anderen daarvan terug te
houden, was echter vijf jaar later een nieuwe publicatie
noodig, die ons de stof tot deze novelle aan de hand doet.
Hoewel de oproermakers ten heiligste met opgerichte
vingeren gezworen hadden zich te zullen onthouden van
eenig verzet, en de plechtige belofte deden, dat, welk
geschil, gebrek of tweedracht zij onderling hadden ten aanzien van hunne volrye en ambachte, dat zij dit aan den
schout en den gerechte van den Haag zouden openen en
te kennen geven, die dat berechten en beslechten zouden,
naar gelegenheid der zaak en hare uitwijzing van de statuten
en ordonnancien, had echter een tiental der volders opnieuw
eigenmachtig gehandeld en groot verzet gepleegd.
Het zoo rustige en vreedzame dorp van den Haghe, dat
vrij wel buiten den strijd bleef, zelfs met de grootste wisseling der landvorsten, zag op zekeren dag in de maand
januari van het jaar 1459 een beweging ontstaan, die als
uitgangspunt de Volderswijk had, maar zich verbreidde, en
zelfs uitbreidde tot de parochiekerk aan den Heiligen
Jacobus gewijd, waarin de gilden hunne zaken bewaarden
en tevens heiligden.
Niet tevreden met de verschillende bepalingen betreffende
hun ambacht, en uit naijver op de verschillende onderdeelen
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van dezen tak van nijverheid, als wevers, ververs, volders
en kammers, meenden Jan Dircksen, Jan van Bruessel,
Wouter Claes zoon, Ewout Hugens zoon, Jan Jacobsen,
Jacob Jan Jacobsen zoon, Andries Sassebout, Gijs van
Maestricht, Gregorius Hendrickzoon, en Claes die Wael, het
werk te moeten staken en bij verzet geweld te plegen.
De Taveerne, welke tot uithangschild Het rustend
Weefgetouw droeg, gelegen bij de St Anthonysbrugge was
de gewone verzamelplaats der voldersgezellen. De dikke
waard, hoewel met dubbel krijt kunnende schrijven, was
om zijn krachtig en schuimend bier, en vooral om zijn
vrbolijken kout, gunstig bekend. Hij kon door zijn aardige
verhalen den schaterlach bij de gezellen doen uitbarsten,
waardoor de kelen droog werden en een nieuwen dronk
eischten.
Hetbevreemdde Aelbrecht Gillessen nu eenigszins,dat met
het late avonduur, nadat zijn herberg reeds leeg was
geworden, deze met name genoemde gezellen nog tot hem
terugkeerden en opnieuw om een dronk vroegen. Nu, hij
schonk dien gaarne en hij lachte in zijn vuist, zonder
verder om de reden, van dat vreemd bezoek te denken.
Een lange houten tafel draagt de bierkroezen, terwijl het
tiental flink gebouwde mannen, in allerlei karakteristieke
houdingen zitting heeft genomen op de bijgeschoven banken. De hoofden worden geheimzinnig en dicht bij elkaar
gestoken. Het lijkt wel, dat zoo al geen belangrijke besprekingen plaats hebben, zij in elk geval van ernstigen
aard zijn. Ook schijnt het onderwerp aan allen bekend, en
slechts een voortzetting te zijn van vroegere beraadslagingen. Het gesprek werd eerst zacht en half fluisterend
gevoerd, maar al naarmate het bruine opwekkende vocht,
door den gullen waard in de kroezen wordt gegoten, en deze
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worden de stemmen luider en verwarder, en neemt de opgewondenheid van oogenblik tot oogenblik toe.
Niet alle volders, die hier bijeen zijn wijden aan het
gesprek dezelfde aandacht. De jonkman met blonde haren,
blauwe oogen, en tengere, hoewel gespierde leest, dien wij
met den naam Andries Sassebout hooren noemen, heeft rich
ten minste afgekeerd, en het eene been over de bank geslagen om des te beter naar de binnentredende, uit het achtervertrek te zien, nu de deur opengaat.
Wij kunnen hem geen ongelijk geven.
Geerte, de jongste dochter van Aelbrecht Gilles zoon,
ziet er ten minste lief genoeg voor uit. Zij zal vader een
oogenblik vervangen, nu hij zijn avondeten nuttigt, en zij
onderwijl de bierkan zal vullen. Bovendien Geerte wil ook
weleens een praatje houden, met het meèrendeel jonge manvolk, dat in de herberg leven geeft en voordeel aanbrengt.
Zij heeft den geheelen dag in het donkere achtervertrek
gezeten, en nu het huiswerk is afgeloopen wil zij ook wel
eens eenige afleiding zoeken, in haar overigens eentonig
leven.
Geerte is nog niet doordrongen van de preutschheid der
tegenwoordige meisjes en gaat regelrecht op den jonkman
toe, die haar bij 't binnentreden reeds vriendelijk heeft toegeknikt.
Zij reikt hem de hand, die hij welmeenend drukt. Een
gulle lach van Geert klinkt door de taveerne, en roept voor
een oogenblik de aandacht der mannen, die verrast als zij
zijn door de lieve verschijning allen een vriendelijk woord
of een kwinkslag ten beste hebben, voor liet wellieve kind
van den waard. Enkele uitdrukkingen doen haar blank
gelaat met een lichten blos bedekken. Vooral Gijs van
It
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Maestricht spant hierin de kroon, maar het afgewende
hoofd van Geerte en een krachtigen vloek van Andries
doen hem de laatste regelen in den mond houden, welke
hij aan den roman van de Roos ontleende, en die zelfs voor
die eeuw zeer onkiesch mochten heeten.
— a Geerte is eene eerbare Deern, en gij vuile Limburger zult dijn gezwets voor dij houden, of... » zegt Andries.
Gijs van Maestricht schudt zijne zwarte lokken als de
leeuw zijne manen. Zijn donkere oogen stralen vuur. Hij
zwijgt echter, want hij heeft reeds meermalen, hetzij uit jok
of ernst, in een strijd van man tegen man, de gespierdheid
van Andries zien zegevieren boven de kracht van zijn zwaar
en breed gebouwd, en daardoor misschien ietwat log
lichaam.
Hij zwijgt, hoewel met verbeten spijt. Hij weet maar al
te goed, dat waar kracht en gespierdheid te kort schieten,
list moet worden aangewend, om, zij 't dan ook in 't geniep,
den vijand te verpletteren. En vijanden waren zij reeds
voorlang. Hoewel nu bij elkaar aanzittende en overleggende
wat er gedaan moest worden, om tegenover het gezag geweld te gebruiken en te plegen, hadden zij niettemin dezen
avond hunne bierkroezen niet eenmaal aángestooten. Beiden
zochten dit telkens te ontwijken. Minnenijd was in het
spel. Andries Sassebout en Gys van Maestricht hadden
beiden Aagte, des volders dochter, lief, maar de Limburger, misschien wel door zijn donker uiterlijk, ofwel door
zijn vreemd dialect, hoe hartstochtelijk zijn liefde ook
uitende, verloor het even als in den strijd, die zoo dikwijls
om Aagte had plaats gehad. Hij meende nu niet beter te
kunnen doen, dan alle deernen liet hof te maken, en als een
kapel van de eene maagdelijke bloem naar de andere te
zweven.
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De frissche Hollandsche meisjes, trokken den zuidelijken
nabuur aan, en nu een van haar zijn liefde had geweigerd,
meende hij zijn wraak te moeten koelen, door er zoovelen
ongelukkig te maken als hij slechts kon. Het was nu
Geerte, op wie hij zijn zinnen had gezet, en die telkens het
doel was van zijne dubbelzinnige aardigheden en versjes.
Ook zij vreesde den ruwen Limburger, en hoewel niet
schuchter om met dezen en genen jonkman, in alle eer en
deugd een praatje te houden, ten dans te gaan, of te dartelen
met losse woorden, vermeed ze dit met Gijs van Maestricht,
zonder hem nu juist een kwaad hart toe te dragen.
Toen zij hem dan ook onder de voldersgezellen had opgemerkt, meende zij dan ook niet beter te kunnen doen, dan
zich tot Andries Sassebout te wenden.
Vooreerst wist zij, dat deze jonkman met Aagte omgang
had, en dat het huwelijk werd te gemoet gezien ; zij gevoelde
zich dus vrijer tegen over hem. Maar ten andere had hij
zooveel aantrekkelijks voor haar, —• en welk oog zoekt niet
het schoone, — dat zij met hem, zonder Andries afvallig te
willen maken van zijn Aagte, gaarne keuvelde en den
bal terug kaatste, dien hij haar toewierp.
Ook nu weder was Geerte oog en oor voor Andries. Gijs
van Maestricht, die zich had afgewend en aan 't gesprek op
nieuw deelnam, schijnbaar niets opmerkende, van 't geen
aan de andere zijde van de tafel voorviel, nam echter ter
sluiks alles nauwkeurig waar. Hij smeedde een plan om
door verraad en laster zijn haat aan Andries te koelen.
Aagte zou het weten, dat Geerte zoo gaarne met Andries
koutte. Zij zou het weten, dat hij Bene ondeugende plagerij
van Geertes zijde, welke den jonkman had geprikkeld, deze
was opgestaan, met de rechter hand haar middel had omvat,
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de andere hand in haar keurslijf had gestoken,en terzelfder
tijd een kus had gedrukt, op den kleinen mond, die zich
daartoe als een roos had ontplooid. « Morgen aan den dag,
zal uw jokkernij uw ongeluk zijn, » zoo dacht hij.
Had de Limburger zich niet laten medeslepen door zijne
berekeningen om een gelukkig paar onheil te berokkenen,
waarvoor hij al zijn aandacht gebruikte, dan had hij den
ouden Jan Jacobsen kunnen hooren roepen : « Bravo
Andries, bravo, zoo moeten de deernen op heur plaats worden gezet. Gij moet haar een dubbele poene opleggen. »
Maar Andries meende, dat het al genoeg was geweest.
Hij hernam zijn plaats op de bank, hield den dikken
waard, die onder deze scherts was binnengekomen zijn
kroes voor, ledigde hem met een teug en wenkte Geerte,
terwijl haar vader bij de anderen rond ging om hem nog
eenmaal te vullen.
Geerte schudde lachende van neen, doch deze min of
meer uitdagende beweging, die waarschijnlijk bij velen erg
bij Gijs van Maestricht zeker, doel zou hebben getroffen,
had niet het gewenschte gevolg.
De plagerij werd niet voortgezet, e n Andries luisterde
weder naar hetgeen werd verhandeld, vooral ook omdat
Fouter Claes zn, die naast hem zat, spottend deed hooren
a Meisjesgekken hebben geen armen aan 't lijf om de bij 1 te
hanteeren en daarop kon het nog wel eens aankomen. n
Jan Jacobsen sprak onderwijl luide en luider. Zijn
grijze haren hingen verward en ontdaan om zijn hoofd. Hij
was bovenmate opgewonden en beaamde ten volle de woorden, welke zijn zoon Jacob Jan Jacobsen zei, die tegenover
hem zat, sprak.
Hoewel de oude man eerst weifelde om zijne meening te
doen kennen, en hij steeds vergoelijkend oordeelde over de
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zaken, die hun toorn hadden opgewekt, was hij echter van
lieverlede opgewondener geworden, vooral door dat zijn
zoon hem voortdurend den gevulden beker had toegeschoven, en door zijn noodend aanstooten had opgewekt.
En Jan Jacobsen had niet veel noodig. Hij was prikkelbaar van gestel en liet zich gemakkelijk overhalen om het
schuimende vocht te gebruiken. Hij was dan ook weldra,
in vergelijking van zijn hoogen leeftijd in hartstochtelijkheid de jongste der aanwezigen, en ten laatste opstaande,
en den in een teug geledigden tinnen bierkroes op tafel
nederslaande, met een kracht, waardoor de bodem ter zijde
uitweek, het oor zich kromde, en het lit rinkinkte en klepperde, riep hij :
-- « Byloo, laten wij het werk haastelijk verrichten.
Wij willen het zegel van onzen ambachte verbreken, een
uitgang doen, en ons los maken van alle statuten en ordonnanciën. Op, ten Sint Jacobskerke ! D
Allen zijn opgestaan, en verlaten de taveerne.
Geerte ziet niet zonder eenige onrust naar de tien door
den drank verhitte en opgewonden mannen, van wie enkele
niet heel vast op de beenen stonden, en bij wie zij zoo
gaarne Andries Sassebout, den slanken jonkman,had gemist.
De waard ziet met welgevallen naar de lei, waarop menig
streepje getuigt van den dorst, dien hij heeft moeten laven.
Niettemin was hij blijde, bij het vrij late avonduur, dat zijn
herberg werd verlaten, en merkt enkel aan Geerte op, dat
deze mannen niet veel goeds in den zin schenen te hebben,
en dom waren zich tegen den Magistraat te verzetten, daar
het kwaad vechten was tegen de edelen.
Wij volgen het tiental. Het Zuideinde is bij het heldere
maanlicht, op den hard bevrozen grond, spoedig afgelegd,
en de Hoochstraat doorloopen. Op de Warmoesmarkt aange-
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komen wordt een pooze stand gehouden. Wat te doen?
Jan Jacobsen wil dadelijk kerkwaarts.
Ewout Hugenssn is van eerre tegenovergestelde meening.
Hij heeft het grootst aantal bierkroezen geledigd ; waardoor
zijne schreden het minst vast zijn, en zijn tong zwaar is
geworden
Naar meer verlangende, en betoogende, dat bij geweld
gereedschappen noodig zijn, stelt hij voor de Torenstraat
in te gaan en in de Dronkemansbuurt of Korte Hoochstraat
bij Kolijn Pietersen den smid een moker te halen, om de
ijzeren kist open te breken, waarin het zegel werd bewaard.
Hij meende, dat Kolijn nog wel wakker zou zijn, en de
smidse in vollen gang, omdat hij het ijzeren hek smeedde,
dat op de trappen van het dorpshuis moest worden gesteld.
Het plan vond bij allen toejuiching, vooral bij Ewout
Hugenssn zelven, die wist dat dicht bij den smid, nog een
lekkeren dronks te verkrijgen was in de taveerne, waar
Sinte Jacob uithangt.
Een plan beramen en een plan uitvoeren zijn twee. Geen
half uur later of in het schip der St-Jacobskerke, dicht bij
het kleine altaar, vinden we de tien mannen terug. Tegen
het verzet van den koster in, die deze woeste mannen
vreest en slechts lijdelijken weerstand biedt, wordt de
ijzeren kist te voorschijn gehaald om te worden geopend.
Nu deinzen enkelen terug.
Het waslicht,dat op 't altaar brandt bij de moedermaagd,
en een bleek licht door de hallen der kerk werpt, geeft iets
spookachtigs. De moedigsten te voren zijn nu de vreesaclitigsten. Het groote gesneden kruishout, waarop de Chris-.
tus is genageld, doet de besten hunner voor een oogenblik
tot nadenken komen. Zij buigen een knie en maken het teeken. Onder hen is Jan Jacobsen.
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Ware op die stonde een stemme van een engel nedergedaald, och ware Aagte slechts verschenen, -- en zij zou
het gedaan hebben, had zij slechts kunnen bevroeden, wat
zou gebeuren, — dan hadden zij zich allen op de knieën
geworpen en vergeving gevraagd voor de heiligschennis,
die zij van plan waren te plegen.
De goede Genius kwam echter niet, en de kwade deed
zich hooren. Het kind zette den vader aan tot misdaad.
— a Geef vader den moker ; hij heeft ook het meeste
onrecht gedragen, D sprak de zoon van Jan Jacobsen, en het
woord bij de daad voegende, rukte hij het werktuig uit de
onvaste handen van Ewout Hugensn, en gaf het aan zijn
vader. a Waartoe langer gemart ? »
Een luide goedkeuring begroette deze handeling. Het
scheen wel dat hiermede ook de moed terug kwam. De
hartstochten waren weder geprikkeld. Het zien van het
voorwerp om de misdaad te plegen, werkte als het bloed
bij den tijger, als de kruiddamp in den strijd.
Jan Jacobsen aangezet door die woorden en de daaraan
gepaarde toejuiching hief niet zonder inspanning, met door
opgewondenheid gespannen spierkracht, den moker in de
hoogte en verbrijzelde met 44n slag de kist. Het geweld
was gepleegd. De tien mannen hadden op dit oogenblik lijf
en goed verbeurd.

Het is de twaalfde dag van Lentemaand 1959.
De toren der parochiekerk heeft zoo even het middaguur
aangegeven.
Alle handwerksgezellen haasten zich naar hunne wonin-
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gen om zich door den warmen middagkost voor hun verdere
dagtaak te versterken.
Zij die het dorpshuis niet voorbij behoeven te gaan,
vinden weinig aanleiding om hun tred in te korten.
Vooreerst was het echt Maartsch wêer, en ten andere was
er niets op hun weg, dat daartoe aanleiding kon geven.
Zij, alleen, die hunne woning, door langs het Hof te
gaan, moesten bereiken, zagen ter loops naar de kraampjes,
die daar waren opgeslagen en allerlei koopwaar hadden
uitgestald.
Bovenal kon een vreemd Sinjeur uit Brabant de aandacht
hebben getrokken, omdat hij met volle stem den volke
verkondigde, dat hij allerlei medicamenten, ter genezing
van de meest uiteenloopende kwalen te koop had, welke,
zonderling genoeg, uit dezelfde pot of flesch hun oorsprong
schenen te nemen.
Toch had ditmaal Sinjeur Valoos niet veel aantrekkingskracht. Hij was reeds sedert lang bekend, en zijn snoeven
bezat dus niet den prikkel der nieuwheid om veel toeschouwers te trekken. Slechts zieken, manken en kreupelen, die
bij den barbierchirurgijn geen heul hadden gevonden, raadpleegden hem, waaronder zoo nu en dan een persoon voorkwam, die door zijn pijnlijke trekken en den gezwollen mond
of wang, aantoonde, enkel en alleen de hulp van een
kiezentrekker te behoeven.
Ook de vleesch- en ponsbanken liep men stillekens voorbij . De wakkere en kloeke gezellen wisten maar al te goed,
dat hunne vrouwen reeds hare inkoopen hadden gedaan,
en dat bij hunne tehuiskomst, het met zorg toebereide
vleesch -hen dampend en rookend zou wachten. Bovendien
was bij velen hunner nog vleesch in de kuip, waarvan de
scherpte van de pekel door een flinken dronk biers kon
worden verzacht.
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Bij de vischbanken op de kleine markt was het wat
levendiger. Versche en gulle mooten kabeljauw of blanke
schelvisch, zoo even van Scheveningen, over den mullen
zandweg, langs het Noordeinde, aangevoerd, vonden gereede koopers bij de suppoosten van het Hof of de dienstmaagden van edelen en notabelen. De gemeene buren
van den Haghe gebruikten enkel visch op de vastendagen.
Hoeveel aantrekkelijks de vischmarkt dan ook bood,
werden niettemin de verkoopsters met haar waar alleen
gelaten, toen zich 't klokgeslag van het dorpshuis deed
hooren. Dit was het teeken, dat de vorst of stedehouder,
zijne raden, of de magistraat eene publicatie deed kondigen,
welke steeds aller belangstelling wekte.
Vooral ditmaal was de belangstelling groot. Het was toch
in den Haghe algemeen bekend geworden, dat de gezellen
der volrije, opnieuw weder, als vóór vijf jaar, ongeregeldheden hadden gepleegd. Een tiental mannen had zelfs
geweld gebruikt, en de straf, daarop gesteld, was niet
gering : verbeuring van lijf en goed.
Die gestrenge straf, zou zeker zijn ten uitvoer gelegd,
ware het niet, dat eenige 'van den gerechte, notabelen en
andere buren van den Haghe,waren gekomen bij den stedehouder en zijne raden en hem ootmoediglijk hadden gebeden,
voor en uit naam van de schuldigen, dat deze reize nog de
gestrengheid van rechte zoude worden overgeslagen en hij
gratie en genade in deze zaak doen en bewijzen wilde.
De stedehouder had voor die bede een geopend oor gehad. Hij wist maar al te goed, welk een welvaart het
ambacht der volrije in het dorp van den Haghe aanbracht,
en altijd getoond hebbende meer geneigd te wezen tot
gratie en genade, dan tot gestrengheid en rigeur van rechte,
13
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inzonderheid tot instandhouding en bloei van de gemeene
neringe, maar ook ingevolge de bede en het ootmoedig
gevolg geven van het gedaan verzoek, had hij de straf wel
willen wijzigen. Men had daarvan reeds iets gehoord, maar
waarin de straf veranderd zou worden of welke boete zou
worden opgelegd wist men niet. Wel had men gehoord,
dat de magistraat met de raden waren vergaderd geweest,
en onderhandeld hadden, doch van deze besprekingen wasniets anders ruchtbaar geworden, dan dat zij hadden plaats
gehad, en nog altijd duchtte men het ergste.
Was het dus wonder, dat toen het klokgeslag te twaalf
uren door de op de markt aanwezigen, en door hen, die
zich in de nabijheid van het Dorpshuis bevonden, werd
vernomen, dat allen zich met haastige schreden heenspoedden naar de puie van het dorpshuis om toch niet een
enkel woord der publicatie te missen.
Wij vinden de schuldigen hier niet. Hun was dezen

morgen, op eene vergaderinge van den magistraat, waartoe
zij geciteerd waren te compareeren op verbeurte van

hoogere straffe, mededeeling gedaan van de bijzondere gratie, die de vorst aan hun bewees, en hoewel zij aan vrienden
en bekenden hiervan reeds kond hadden gedaan, waren
dit slechts enkelen uit de velen, die uit belangstelling of
nieuwsgierigheid, zich repten om den inhoud der publicatie te leeren kennen.
Kolijn Pieterssn de smid, bevond zich met zijne gezellen
in de voorste rijen der aangroeiende menigte. Hoewel misschien onbewust, had hij toch aandeel gehad in het gepleegde
geweld, en had zich daarom reeds verheugd, toen hij ten
dorpshuize, bij het stellen van zijn kunstig gesmede hek,
door enkele praatzieke suppoosten, zoo iets gehoord had,
dat gratie zou worden gepubliceerd. Te nauwernood had
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de smidse, met zijn volk, dat ging schaften en stond nu
met uitgerekten halze naar de voorlezing te luisteren.

De publicatie, waaraan het groot zegel van den vorst- .
stedehouder Philips van Bourgondië hing, was zeer uitvoerig. Niet enkel werd er eerst op gewezen, hoe zeer
voor vijf jaren de volders, na 't plegen van daden van
geweld onderling, plechtig hadden gezworen nooit meer in
die fout te zullen vervallen, waaraan zij zich niettegenstaande dien duren eed niet hadden gehouden, maar ook
werd duidelijk hoorbaar het gepleegde feit den volke kenbaar gemaakt.
Met verheffing van stem en onder aller aandacht, klonk
het :
« Zoo is ter onzer kennisse gekomen, dat eenige van de
volders, bij nacht en bij ontijde, gekomen waren in onzen
kerke van den Haghe en hebben de kiste, daarin dat zegel
van hun gewoon ambacht in was, forcelijk en met krachte

opengeslagen en gebroken, en datzelve zegel daaruit genomen; en zijn voort het meerendeel verhardende in hunne
kwaadheid, bij maniere van conspiratie op denzelven nacht
gestreken uitter Haghe en hebben eenen uitgang gemaakt,
zonder eenige deugdelijke of rechtveerdige redenen te
hebben, want hun altijd gepresenteerd en geboden is, goed
recht en justitie te laten geschieden op hunne gebreken,
die zij onderling gehad mogen hebben, zonder dat hun
recht geweigerd is. »
Hier haalde de afkondiger even adem, en zette de voorlezing voort, die eerst toen weder belangstelling begon te
wekken, toen de namen der oproerlingen met vollen nadruk
werden uitgesproken.
Zoo waren dan nu de tien mannen, die wij in Aelbrecht
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Gillis' taveerne : Het rustend Weefgetouw hebben zien vergaderen om te conspireeren, en die wij in de St. Jacobskerke hebben gevolgd, om hun daad van geweld bij te
wonen, voor eeuwig geschandvlekt, ten aanzien en ten
aanhoore van het geheele dorp van den Haghe, Haagambacht en Scheveningen, want ook vele buren van die nabijgelegen plaatsen bevonden zich onder de aandachtige
hoorders.
Bij den naam van Jan Jacobsen, en bij dien van zijn
oudsten zoon Jacob Jan Jacobsen zn, ging een dof gemompel
,onder de menigte op.
Jan Jacobsen was bij oud en jong bekend. Hij, de man,
die altijd een voorbeeld was geweest van rustige werkzaamheid en dienstvaardigen eerbied voor zijne meerderen,
was tot misdadiger gestempeld. Hij moest over zijn grijze
haren, welke hij tot heden zonder schandvlek had gedragen, een storm van wee zien opgaan. Hij, de kloeke poorter,
die hoewel dienstbaar, vrank en vrij het hoofd kon opsteken, moest een vernederende straf ondergaan, vernederender naarmate zij door genade en gratie was veranderd
in eene harde en smadelijke boetedoening.
Welke wist men nog niet, maar met zooveel te meer inspanning ving men de woorden op van den voorlezer, wiens
stem op nieuw langzaam en duidelijk klinkt.
« Zoo hebben wij, onze voorzegde Stedehouder en Rade
deze reize en op dezen tijd de voorzegde volders, alzoo zij
hiervoren genoemd zijn, in submissie en gratie genomen en
ontvangen, en uitspraak gedaan in dezer maniere hier navolgende.
a Eerst, dat alle die voorzegde volders, gelijk zij hier
voren genoemd staan, komende dage op na noen vergaderen
zullen op Sinte Antonysbrugge in het Zuideinde van den
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Haghe, en daar vergaderd wezende, komen twee aan twee
te zamen, blootshoofds en barrevoets, elk een bloot zwaard
of lang mes in de hand houdende, en alzoo komen voor onzen
Stedehouder en Rade voorschreven, zeggende op hunne
knieën, dat zij erkennen, dat zij, vermits den voorzegden
uitgang, hun lijf en goed verbeurd hebben, en met den
zwaarde gerecht te wezen, en biddende door die minne
Gods, dat men hen deze reize gratie en genade doen wil,
en dat zij dit nimmer meer doen zullen op die verbeurnisse
van hun lijf en goed.
4 Dit gedaan wezende zoo zullen dezelfde volders blootshoofds komen in het huis van den Haghe voor den Schout en
Schepenen aldaar, hunlieden biddende, dat zij hun om Gods
wil vergeven wilden van 't geen zij tegen hun en den buren
van den Haghe misdaen mogen hebben, zeggende, dat zij
niet meer doen zullen.
« En hiermede zullen die voorzegde volders van de voorzegde misdaad op dezen tijd van vrij en « quit u wezen en
vergeven hun dit met onzen brieve.
« Maar ware het, dat zij hier namaals te eeniger tijd
eenigen uitgang maakten, dat zoude wezen op die verbeurnisse van hun lijf en goed, en indien zij uitstedig waren
zoo dat men hunne personen niet krijgen konde zoo zouden
zij metterdaad gebannen wezen tot eeuwigen dage uit onze
voorzegde landen van Holland, Zeeland en Vriesland. »
Deze laatste zinsnede wordt niet meer door allen verstaan.
Nauwelijks is de boetedoening bekend, en heeft het volk het
« en vergeven hun dit met dezen onzen brieve » vernomen, of
velen stroomen huiswaarts, hetzij om zich te goed te doen
aan het hun wachtende middagmaal, of om hun verloren
tijd in te halen, hetzij om in hun kring het gehoorde mede
te deelen.
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Zij, die met hun tijd geen raad weten, blijven bij de pui
van het huis van den Haghe hangen, om niet één woord van
het slot te missen, terwijl anderen zich in groepjes verzamelen om den inhoud te bespreken en te beoordeelen.
Slechts met den ouden Jan Jacobsen had men medelijden.
Toch maakte men reeds plannen om den optocht der boetedoening bij te wonen.
Zoo het waar is, dat de stem van het volk de stemme
Gods is, dan vond Jan Jacobsen, de oude volder, de oudste
ook van het ambacht bij God zoowel als bij zijn vorst
genade. Die God zou hem dan ook wel sterken en steunen
op den moeizamen en pijnlijken tocht, dien hij genoodzaakt
werd te doen.
Ook Aagte had reeds van de boetedoening gehoord. Eerst
van haar vader, die met de negen anderen, dien morgen,
op het dorpshuis, voor dat de afkondiging plaats had,
zijne aanstaande vernedering had vernomen. Hij was echter
niet onder het wee bezweken, want de geldboete bij vroeger
handvest daarop gesteld kon hij wel betalen en zou hij wel
te boven komen, en wat de processie aanging, die zou zoo
moeilijk niet zijn.
Aagte dacht er echter anders over. Zij had immers niet
de verbittering van vader in 't gemoed, welke telkens opwelde bij Jan Jacobsen, wanneer hij aan de zaak dacht, en
zich de verleiding van zijn zoon herinnerde. Zij kon dus
met meer berusting nadenken over de in haar oog zeer
zware straf, welke genade moest heeten.
Het is waar, het leven van haar vader werd gespaard,
hunne goederen bleven behouden, maar bij de gedachte,
dat haar vader in het guurste gedeelte van het jaargetijde
dat den meesten invloed oefende op oude lieden, blootshoofds en barrevoets, het geheele dorp van den Haghe, van
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zijn zuidelijkste grens af, eerst naar het Hof, en daarna
naar het dorpshuis, moest doorloopen, kromp haar hart
ineen en was 't haar of vader daardoor zijn leven zou verbeuren. En dan nog daarbij de schande, die hem, en in hemp
ook haar trof.
Eenige oogenblikken later hoorde zij de bevestiging van
'tgeen vader haar had medegedeeld door Andries Sassebout, die, even de woning was ingeloopen, toen hij vader
zich had zien verwijderen, en tegenover Aagte zichzelf
strafte als boete voor zijne medeplichtigheid, door haar met
de eene knie ter aarde gebogen, nog eenmaal vergiffenis af
te smeeken. Zij had hem echter van haar afgewend, maar
had gewezen op het Mariabeeld, was toen naast hem nedergezonken, waarbij een stroom van tranen haar beangst gemoed lucht gaf. Die tranenvloed was de gloedrijkste en
woordenrijkste bede geweest, welke zij ooit had gestameld.
Terwijl zij na het vertrek van Andries was blijven
mijmeren en peinzen, onderwijl zij op vader wachtte, die
langer dan gewoonlijk zich voor het middagmaal liet
wachten, trad Gijs van Maestricht bij haar binnen.
Haar gelaat betrok eenigszins. Toch was zij te goedig en
te welwillend om onwellevend te zijn. Met hare gewone
vriendelijkheid schonk zij den binnentredende den wedergroet, waarbij zij hem de hand toestak.
De Limburger scheen daarmede niet tevreden. Hij had
het er opgezet heden van Aagte eens een kus te hebben, en
sloeg dan ook zijn arm om haar middel, om haar dien te
ontstelen. Zij ontging echter zeer behendig die beweging,
en ontvluchtte hem aan de andere zijde van het vertrek,
van waar zij niet zonder fierheid en met blozende kaken den
opgewonden jongeling aanzag.
— « Du weet wel Gijs, zeide zij zacht verwijtend, dat
dij daartoe 't recht gebreekt. »
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poogs du daarmede te zeggen. Ben ik niet even zoo goed,
als een ander jonkman. Heb ik u niet even lief als die
blonde, die voorgeeft dij te minnen, maar zich toch nog
liever met andere en veile deernen uit taveerne en stove
dan met Aagte ophoudt. A
Terwijl het gelaat van Aagte beurtelings bleek en rood
werd van aandoening of ontsteltenis, voerde zij hem te
gemoet : a In trouwe, du weet niet wat du zegs. Heb ik
Andries Sassebout liever dan dij, het is waarlijk niet
omdat ik een afkeer van du heb. Ik ken Andries zooveel
langer. Met hem ben ik opgegroeid, wij speelden reeds.
samen. Mijn moeder zaliger, haar ziele roste in vrede, —
hier sloeg zij een kruis, — zoogde hem en mij, en voedde
hem nevens haar Aagte op.
-- Zoo, mijn wellieve, zoo hoor ik 't gaarne. Du hebs
geen afkeer van me, du haats mij niet. Welnu geeft mij
dan eene enkele maal, wat dijn trouwe Andries zoo gaarne
aan anderen schenkt, wen hij weet, dat Aagte hem niet
kan zien of hooren.
--- Du spreeks laster, Gys van Maestricht, zegt Aagte
met nadruk, du spreeks laster, want Andries, mijn liefste
mijn, is mij als vroeger getrouw. Ik zweer 't bij de Heilige
moedermaagd.
-- Ha, ha, lachte de Limburger, schamper, dijn moedermaagd, ziet niet wat Andries, bij Geerte Aelbrecht Gilles
dochter doet, bij wien hij lustig den bierkroes laat rond
gaau, wanneer hij daar met zijn makkers vertoeft. Hij
weet het waarom hij hen alleen laat vertrekken, om als de
taveerne leeg is nog wat met Geerte te kouten en met haar
een dronk te drinken. Dijn moedermaagd hoe heilig ook is
er niet bij, en zij zal 't dij ook niet vertellen,— en hij lachte
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daarbij een schaterlach, dien de borst van de vrome Aagte
verscheurde, — zij zal 't dij waarlijk niet verhalen welke
liefkoozingen en zoete woordekens Andries voor haar over
heeft. Bylo 1 du hebs wel gezegd, ik zweer 't bij de moedermaagd, — want dijn moedermaagd is van steen, en wat
van steen is, zal toch wel niet de klappende zoenen hooren,
evenmin als de oogen zien kunnen, -- hoe voorzichtig dijn
Andries, dijn trouwe minnaar, den halsdoek van Geerte
weet weg te schuiven, alsof het zijne vrouw ware.
Kom Aagte, vervolgde hij fleemend en zoet fluisterende,
van toon veranderende, terwijl hij zijn bitteren spot liet
varen, kom Aagte, laat dijn ontrouwen Andries loopen,
voeg dij bij mij hier bij den haard, laat ik dij kond doen
van mijne liefde, en zeg dan nog eens dat du geen afkeer
van mij hebs, dat du mij niet kaats.
En een stap voorwaarts doende, greep hij Aagte op-.
nieuw aan, als een slang de duive, beurde haar met den
forsch gespierden arm op en zette haar op de knie, terwijl
hij zelf op een schabel bij den haard plaats nam.
Dit was voor Aagte te veel. Haar rein onschuldig hart
was te diep gekwetst, dan dat zij zich niet sterk zou hebben
gevoeld, hoewel zij over haar geheele lichaam als een
espenblad trilde. Met bovenmenschelijke inspanning rukte
zij zich uit de gedwongen omarming los, wierp Gijs den
Limburger van zijn zetel, zoodat hij met zijn hoofd de
vuurplaat raakte, en ontvlood de woning, waarin haar
belager eerst brullende van pijn en woede, doch langzamerhand bedarende, met zijn hartstocht alleen bleef.
Hij begreep nu, dat hij te ver was gegaan. Dat zijn
kracht ook hier weder had gefaald, en dat hij dus beter
deed op nieuw tot list toevlucht te nemen.
Hij spoedde zich naar de voordeur, en zag Aagte in
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buitenlucht afkoelen.
Voor de buren scheen het. dat zij naar iemand uitkeek,
die weldra kómen zoude. Zij had een te goed hart, dart dat
zij het haar gedane onrecht aan de buren zou hebben
geklaagd en bij hen bescherming zou hebben gezocht. Die
de reden vroegen, kregen tot bescheid, dat zij naar vader
op den uitkijk stond.
a Aagte, D riep de Limburger zacht, a Aagte wiltu mij vergiffenis schenken, Och, laat 't pais tusschen ons zijn. Neen,
meer dan dat, liefde, vurige liefde. I)u moet weten hoe
lief ik dij heb. Aagte schenk mij slechts dat eenige, dat du
mij vergeven wilt, wat ik dij misdeed. »
Door deze op zoeten toon gesproken woorden, wekte hij
weder vertrouwen bij de deerne, die zich vermande om de
woning weer binnen te gaan, en nu van Gijs afscheid dacht
te nemen.
Hij wilde echter niet scheiden, voor dat hij Aagte den
galbeker tot den laatsten droppel had doen uitdrinken. Hij
meende daardoor Aagte te winnen, en won hij haar niet,
welnu dan was er nog niets verbeurd, dan zou Andries des
poorters dochter toch niet de zijne heeten.
- d Aagte, sprak hij, nog een enkel woord. Mijn liefde
voor dij is groot. Dijn geluk is mijn geluk. Dijn leven is
mijn leven. Zeg niet, dat ik laster. Ik zeg dij alles om dij
onheil te sparen. Ik kan het bewijzen Aagte. Vraag als
Jan Jacobsen, dijn vader, t' huis komt of ik waarheid heb
gezegd, dan wel logen. D
a Ik hoop Aagte, vervolgde hij, met gekunstelden ernst
dat du dijn schoone lichaam niet aan den onwaardigen
Andries zalt geven. Die blonde is als het stille water, dat
bedrieglijk en verraderlijk een diepen grond heeft.
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geweld te plegen, die hem in Gilles' taveerne benevelde,
die in zijne tegenwoordigheid Geerte liefkoosde, waarbij
dijn arme vader hem aanmoedigde om verder te gaan,
omdat hij zijn afgesleten lichaam nog jong voelde worden
bij het schuimende bier en de gloeiende konen van die
veile deerne. Andries is het, die ons allen heeft opgewonden
en aangezet. Hij heeft dijn vader en broeder, gelijk ons
allen, door zijn honigzoete woorden en rederijkerskunstenarijen overgehaald; hij heeft den moker bij Kolijn Pietersen,
den smid gehaald, hem ter kerke gebracht en hem dijn
vader in de hand gegeven om het geweld te plegen. D
Onderwijl dat Gijs van Maestricht, deze woorden had
gesproken, had Aagte met haar rug steun gezocht tegen de
deur van het kleine vertrek, en keek zij strak starende en
half wezenloos, naar den grond, dien zij, had zij daartoe
besef gehad, gewenscht zou hebben, dat zich opende om
haar, en alles wat haar omringde to verslinden.
Maar het zwakke lichaam kon zich niet staande houden.
Zij trilde als een door den wind heen en weer bewogen riet.
Haar hart was gebroken, haar vertrouwen geweken ; haar
geloof in waarheid en oprechtheid strandde op de klip van
laster en achterklap.
-- a Om der Heilige moedermaagds wille, houd op, kon
zij nog met moeite uitbrengen. Toen strekte zij de hand
naar de tafel, waarheen zij gewankeld was en zakte in één
op de zitplaats, welke bij het weefgestoelte stond.
Het heilige kruisbeeld ving eensklaps een straal der
Maartsche zon op, welke door een reet van den luifel het
vertrek binnendrong. Het verguldsel flikkerde en straalde
als vuur en wierp een licht en gloed op het wit marmeren
en ijskoude gelaat van Aagte.
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Heiligen Zoon en Heer den loodslaap sliep.
Gijs van Maestricht verliet het vertrek. Hij sloeg terloops een blik op de arme Aagte, die hij met één slag had
vernietigd.
Gelijk een misdadiger zijn slachtoffer, ontvlood de Limburger de woning, waar hij zooveel onheil gesticht had.
Inwendig huiverde hij over de gevolgen van het gesprokene.
Het droevig oog van den gekruisten Zaligmaker scheen
hem te volgen. Hij ontweek het, als een tweede Kaïn. Het
was alsof dat oog schreide bij -den bitteren spot, dien Gijs
van Maestricht over des Heeren moeder had doen hooren.

IV.
De taveerne Bet rustend Wee fgetou7v van Aelbrecht
Gillessen bood den anderen morgen in het vroege ochtenduur een eigenaardig tafereel.
Het ijzeren uithangbord, dat ruim zes maanden lang,
van het najaar af, den winter door, tot in het voorjaar toe,
zich voortdurend knarsend had bewogen, zoodat de naam
rustend allerminst daarop toepasselijk was, deed nu niet
het minste geluid hooren.
De Noordenwind had des nachts plaats gemaakt voor
een zuider koeltje. De zon scheen dan ook van tint en gloed
te zijn veranderd en koesterde de ademhalende natuur,
zoodat de enkelen, die zich op straat bevonden en het kille
van hunne huizen misten, beweerden, dat Maart heden
zijn eersten zomerschen dag zou geven. De lieden, die van
alles de beste zijde zien, verheugden zich daarin, terwijl
zij, die gewoon zijn in het leven weinig rozen te zoeken,
en ze dan ook niet vinden, er aan toevoegden, dat het ons
wel zou opbreken.
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er dezen morgen een zonnetje in de ons bekende herberg.
Het zag er nu vriendelijk en lachend uit.
Wij vinden er ten minste niet het gewoel en gejoel der
gewone mannelijke bezoekers.
De banken zijn aan den kant gezet, en de lage houten
tafel, die zoowel door hare lengte als door haar geringe
breedte zoo gezellig doet aanzitten en den kout in de hand
werkt, draagt nu niet als anders een groot aantal bierkroezen, welke door het spattend en gul vullen uit de
schenkkan voor het merendeel in een zee van schuimend
nat geplaatst zijn.
Het is dan ook te lang voor noen, om op bezoeken te
durven rekenen. Zij mochten echter gerust de taveerne
binnen treden, want Geerte had met hare gewone huishoudelijke bedrijvigheid alles schoongemaakt en opgeruimd, en
was nu bezig met een wel voldanen blik het geheel te overzien. Zij kon dan ook tevreden zijn, want het tinwerk
was zoo hel blinkend in de stralen van het door de zon versterkte daglicht, dat niet een, maar wel honderd kleine
zonnetjes in de woning speelsch en dartel schenen te
dansen en te flikkeren.
Geerte hoorde gerucht aan de voordeur. Wie kon daar
wezen ? Vader en broeder waren kortelings geleden naar
hun ambacht gegaan, en voor echte taveernebezoekers was
het te vroeg.
De deur ging open en Aagte, des volders dochter, trad
binnen.
Een groet werd gewisseld. Daarop volgde eene pooze
van stilzwijgen.
Geerte wist niet wat van dit bezoek te moeten denken,
en Aagte, och Aagte aarzelde te spreken. Haar hart klopte
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hoorbaar. Niet, dat zij zich van eenig kwaad bewust was,
maar toch gevoelde zij haar hart beklemd, werd haar de
keel dichtgeschroefd en sloot haar mond zich krampachtig
als zij er aandacht, dat wantrouwen in hem, dien zij liefhad, deze morgenwandeling had uitgelokt.
Geerte verbrak de stilte, door Aagte de bank toe te schuiven, waarop het lieve meisje werktuiglijk plaats nam,
naast wie Geerte zich nederzette.
Wij zeiden niet te veel, toen we in het begin van dit
hoofdstuk schreven, dat de taveerne dezen morgen een
eigenaardig tafereel bood.
Als een paar frissche bloemen, die zich door de warme
lentezon hadden ontplooid, en zich daarna nog koesterden
in haar verkwikkelijken gloed, als wilden zij dien zoolang
mogelijk genieten, zaten daar de twee deernen in haar
maagdelijken pronk en tooi. Het was de krachtig ontwikkelende roos, naast de blanke lelie welke zich wiegt op
haar stengel.
« Wat voert Aagte taveernewaarts, » zegt Geerte vragend. « Wiltu dij sterken door een krachtigen dronk. In
trouwe ik zal dan een versche kanne biers voor dij haren,
want te zelden komt het mij voor, dat ik eene vrouw mag
schenken, en dan nog wel zoovele uren v66r den noen. 1)
Door deze schertsende woorden, ontboeide zich Aagte's
beklemdheid en schroomvalligheid. Zij vatte moed, greep op
eenmaal Geertes hand, omvatte die met hare blanke vingeren, zag met haar sprekend blauw oog in Geertes donkere
en vurige kijkers, als wilde zij haar peilen, en vroeg vast
maar niet zonder aandoening : « Geerte hebstu Andries
Sassebout lief? D
Door deze onverwachte vraag was Geerte meer ontsteld
dan verrast.
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dat de jongman, hoe welwillend hij steeds voor haar was,
sinds lang omgang had met Aagte. Zij had dus zijne plagerijen meerendeels beschouwd als voortvloeiende uit zijn
opgewekte luim en vroolijke inborst. Toch had zij Andries
wel eens in haar hart aan Aagte misgund, maar had zich
getroost met de gedachte, dat er dan nog wel eens een
andere Andries voor haar zou komen opdagen.
Zij kreeg dus min of meer een schok, toen zij door de
dochter van den volder Jan Jacobsen, het meisje, dat zij
altijd iets hooger gesteld had, dan zich zelve, op den man
af, werd gevraagd of zij Andries Sassebout liefhad.
Had Geerte een minder gul en open karakter gehad, zoo
zou zij verstoord geworden zijn over de ietwat onbescheiden
vraag, maar voor twisterijen was bij haar geen plaats, en
in minder tijds, dan de vraag tot haar werd gericht, zei ze
met een ondeugend lachje, dat hare hagelwitte tanden,
tusschen de kersroode lippen deed zien : a Wel zeker
Aagte. Ik heb Andries Sassebout lief, maar niet zoo lief als
du hem liefhebs. Ik draag er ten minste zorg voor, hem
steeds op een afstand te houden, want dat maakt het beminde voorwerp begeerlijker. D
Aagte zag Geerte met een droevig oog aan. Wat moesten
die woorden beteekenen. Lag er voor haarzelve een verwijt in? Wilde Geerte er mede te kennen geven, dat zij de
behaagzieke speelde, en zelfs tegenover Aagte het wou
doen voorkomen, alsof Andries haar en niet zij Andries
zocht.
Geerte liet haar oog vallen op het verdrietig voorkomen
van Aagte. Haar goed hart zegevierde boven haar plaagzucht, en Aagte vriendelijk naar zich toetrekkende, terwijl zij vertrouwelijk de hand op den schouder lei en met
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de andere hand Aagtes vingerei omvatte, zeide zij : a word
maar niet naijverig Aagte, ik houd van Andries zooveel
als ik van ieder ander jongman houd, die er goed uitziet
en eene plagerij over heeft voor eene flinke deerne. Ik houd
van Andries, omdat hij oprecht en goed is, omdat ik weet,
dat hij bij al zijne opgeruimdheid en levenslustigheid de
taveerne slechts bezoekt om de gezelligheid, en zoowel de
veile deernen, als het verkeerbord vliedt. Ik prijs dij gelukkig, dat du zijne liefde mochts ontvangen. Aagte hij is
dijas waardig.
Aagte werd meer en .meer verlegen met haar bezoek.
Zij gaf geen antwoord, maar vleide zich na deze woorden
als een kind bij hare moeder, tegen Geerte aan, waardoor
hare blonde haren de blozende wang van Geerte raakten.
Geerte, de vroolijke Geerte, was nu plots ook in eene
droeve stemming vervallen. Zij had nu alles begrepen, en
het doel van Aagte doorzien. Zij herinnerde zich zekeren
avond, toen Andries Sassebout, misschien wel door haar
eigen schuld, vrijer met haar was geweest, dan dat zij
ooit een jonkman zou hebben toegelaten. Zij dacht ook aan
Gijs van Maestricht, wiens onheilspellende blikken, zij
dien avond had opgemerkt, nadat hij met Andries woorden
had gewisseld.
Alles werd haar klaar en duidelijk. Zij doorzag het web.
Zij wilde het verbreken, en de achteloos daarin gevlogen
diertjes aan de vrijheid en aan 't leven en aan 't liefdesgeluk weergeven.
--- a Aagte, sprak zij, geloof niet wat de Limburger du
heefs gezegd. Geloof slechts dijn trouwen Andries. Heeft
deze misdreven, dan is het mijn schuld. Schenk mij dus
vergiffenis. Laat het pais zijn tusschen dij en hem. Deus
dien hi'J mijJ heeft gegeven, zou een vader zijn dochter
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kunnen geven. Dijn vader was er dan ook bij. Het was eene
taveerne-plagerij, die hij zich vóór dien tijd nooit had
veroorloofd, en die hij later nooit heeft herhaald. Geloof
mij, Aagte. In trouwe, er is niets voorgevallen, dat zelfs
dit, zijne liefste zou hebben gehinderd. Op zijn eigen
bruiloft zou ik hem als toen mijn mond durven toesteken.
Een vloed van tranen gaf lucht aan de dochter van den
ouden Jan Jacobsen. Haar geschokt gemoed kreeg eene
weldadige afleiding. Het was als viel een malsche regen op
het dorre en dorstige aardrijk, welke alles verkwikte en
waardoor de knop uitbot, het blad zich ontplooit en de
bloem de parels inzuigt, welke als dauwdroppelen in haar
kelk liggen opgesloten, als een pop in hare windsels.
Aagte was gesterkt; zij had haar veerkracht herkregen.
Rustig en vriendelijk koutend, bleven de beide meisjes
gedurende geruimen tijd, vertrouwelijk op de bank zitten,
terwijl de wanden van de herberg, die niets gewoon waren
te hooren, dan het gezwets en den kwinkslag der mannen,
of hunne geschillen over het verkeerbord, nu getuigen
waren van de meisjesdroomen, die Aagte en Geerte over
hun verder levensgeluk droomden.
Toen Aagte tegen noen hare woning weder opzocht, was
zij een geheim rijker.
Geerte had haar in vertrouwen medegedeeld, dat zij den
zwarten Limburger, liever mocht lijden, dan zij deed voorkomen. Het krullende haar, de zuidelijke tint, het ge-.
bruinde gelaat, de vonkelende blik en het doordringende
oog hadden dus hunne gewone uitwerking niet gemist.
Aan Geert werd ook bewezen, dat een vrouwenhart voor
't meerendeel een raadsel is.
We schrijven Bloeimaand 1459. De lente is gekomen.
Zij heeft zich lang laten wachten. Wel heeft zij den
14
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13480 Maart een waren lentedag gegeven, maar de tevredenen waren teleurgesteld geworden. De Noorman had
zich aan de zijde der twijfelaars, en alles wat goed en
schoon is, geschaard.
Er waren nog recht gure dagen gekomen. Vooral die
waarop de boetedoening der tien volders plaats vond, had
zich onderscheiden van alle andere in barheid en guurheid.
Het was de dag, waarop wij de scherpe jachtsneeuw in
des volders woning, bij Aagte ontvluchtten.
Nu was echter alles geleden. Bij de liefelijke zonnestralen
vergat men herfst en winter, vergat men de winterdagen,
welke het voorjaar nog hadden opgeleverd. Waarom ook
langer te denken aan het kwade wat voorbij is ? Het is met
het leven als met de zee. Is de zeeman in behouden haven
aangeland na hevigen storm te hebben doorstaan, of door
schipbreuk in doodsgevaar te hebben verkeerd, het onheil
wordt ras vergeten en slechts het heden dankbaar herdacht.
Zoo ook was het leed der volders doorgestaan en de
herinnering er aan was reeds eenigszins uitgewischt bij de
tien mannen, die op dien droeven Maartschen dag, hun
tocht der schande hadden moeten doen.
Aagte had niet ten onrechte voor vader gevreesd. Hoewel zij bij zijne tehuiskomst gezorgd had, voor alles wat
maar eenigszins den invloed van liet ruwe weder en van de
geleden ongemakken, kon tegengaan, was de oude Jan
Jacobsen zwaar ziek geworden, en slechts zijne krachtige
natuur was oorzaak, dat zijn ziekbed geen stervenssponde
was geworden.
Aagte gaf echter der Heilige Maagd de eere. De barbier
geloofde dat zijne veelvuldige aderlatingen en koppen den
zwakke nieuwe levenssappen hadden geschonken, terwijl
Gijs van Maestricht weder eene geheel andere reden aan de
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genezing meende te mogen toeschrijven. Hij, de forsch
gebouwde man, voor wien het zwaar gebrouwen bier ee ri e
levensbehoefte was, had met Geerte, Aelbrecht Gilles
dochter uit het rustend Weefgetouiv, den kranke voortdurend
gelaafd met het oud belegen bier, dat de gulle waard
gaarne afstond.
Ook Andries Sassebout mocht er op bogen, dat hij er het
zijne toe bij had gebracht, om de herstelling van Jan
Jacobsen te bevorderen. Hij had de verpleging der zieke
met Aagte gedeeld, en menigen nacht wakende aan de
sponde van Jan Jacobsen doorgebracht. Ware de oude
volder niet reeds lang met hem, evenals met zijn oudste,
Jacob Jan Jacobsen zn, verzoend geweest, dan voorzeker
zou de verzoening aan het ziekbed hebben plaats gehad.
De zelfopofferende toewijding van Andries Sassebout, die
des daags eens zoo hard met Jacob Jan Jacobsen zn
werkte om het loon voor den oude te winnen, en zich des
nachts bijna geen rust gunde, om nauwlettend den kranke
gade te slaan en hem de kruiden toe te dienen, zou dit dan
ook hebben verdiend, en toen Jan Jacobsen bijna hersteld
was, en hij Aagte en Andries eens te zamen vond nedergeknield voor het crucifix, bracht hij hunne handen te
zamen, drukte die met de zijne, en voerde Andries te gemoet : « du bist mijn zoon » ; en tot beiden : « weest
gelukkig, wellieve kinderen. »
Zijn oudste had hij ook sedert lang weder als den
eerstgeborenen lieveling erkend en aangenomen. De oude
Jan Jacobsen was de geschiedenis van den verloren zoon
indachtig geworden, die in bonte kleuren op den muur der
kleine kapel van de parochiekerk was geschilderd. De
Heere Jesus toch had niet tevergeefs die gelijkenis aan zijne
discipelen en der schare verhaald.
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We schrijven Bloeimaand 1459. De lente is gekomen en
tevens het Meizonnetje, dat zijn licht werpt op den Meiboom
door de volders in de wijk hunner neringe geplant.
Er heerscht groote vreugde onder de jonge gezellen,
terwijl de ouderen van dagen zich verlustigen in de onbezorgde vroolijkheid der dartele jeugd.
Alles voegt zich ten dans, na dat de meistreel het geluid van zijn muziekinstrument heeft doen paren aan de
rijmende regels van den sprookspreker, die nu eens luimig,
en dan weder ernstig het huwelijk bezongen heeft van
twee jeugdige paren, die heden morgen in den trouwlegger
der parochiekerk zijn ingeschreven, na de wijding van den
Pastoor te hebben ontvangen.
Ware dit register, niet bij den brand van de St.-Jacobskerke in 't begin der 168 eeuw vernietigd geworden, zoo
zou men nu nog in het oude staande schrift hebben kunnen
lezen :
den Vijfthienden dag van Meye XIV CLIX Andries
Sassebout, jonkman van den Haghe met
Aagte Jan Jacobsen dochter, jonge dochter mede van
den Haghe
en daaronder :
Gijs van Maestricht, jonkman uit Limburg, volder in
den Haghe, met Geerte uit het rustend Weefgetoum.
A. J.

SERVAAS VAN ROOYEN.

GEEN UTOPIA, MAAR WERKELIJKHEID.

De werkelijkheid vertoont zich dikwijls in zulk een
romantisch kleed, dat men waarlijk de verbeelding niet
behoeft te baat te nemen, om haar aantrekkelijk te maken.
Wat wij gaan mededeelen is louter waarheid zonder eenige
versiering of opsmuk, zooals zij door een der personen,
die een werkzaam aandeel nam in de beschreven onderneming, den Heer E. T. Craig, is beschreven W. Geen
wonder dat het boekje, waaruit wij onze mededeelingen putten, de belangstelling wekte zoowel in Engeland als op het
vasteland en de zaak zelve de aandacht in niet mindere mate
verdient dan het Familistère te Guise in Frankrijk, de stichting van Godin naar het voorbeeld van Fourier.
Het tooneel, waarop wij ons begeven, is Ierland welks
geschiedenis een tragedie is, aangrijpender dan er ooit een
is afgespeeld. De tijd der handeling valt in 1831. Ierland
was toen in een dier tijdvakken, waarin de ellende en
hongersnood sterker waren dan anders, want van beiden

(1) The Irish land and labour question, illustrated in the history of Rahaline and co-operative farming, by E. T. Craig, secretary and trustee of
the association.
15
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bevrijd was het groene Erin nooit in de laatste eeuwen. De
bevolking bedroeg ongeveer 7 /2 millioen zielen. Armoede
schijnt een der oorzaken van groote vruchtbaarheid onder de
menschente zijn, zelfs in tijden, waarin de behoeften grooter
zijn dan het aanwezige voedsel. Aardappelen vormden den
hoofdschotel van den landbouwenden stand. De oogst was
mislukt in het zuidelijk en westelijk gedeelte van het land
en als ware het om het kwaad te verergeren, de landeigenaars begonnen de pachters uit hun hoeven te verjagen en
het bouwland te veranderen in weiland. De vruchten van
den arbeid der pachters kwamen niet ten voordeele van
hen, die den arbeid verrichtten maar van de eigenaars die
er niets voor deden dan de moeite om het te bezitten. Gelukkig reeds achtte die pachter zich, die genoeg aardappelen
geteeld had om zijn pacht te kunnen betalen en zijn gezin
te kunnen onderhouden, maar de meerderheid bracht het
zoover niet. Het gevolg hiervan was, dat hongersnood aan
de orde van den dag was. Onder zulke omstandigheden zijn
vrede en orde onmogelijk. Dwangwetten, een gewapende
politie van 30,000 man, een groote bezetting van militairen
-- zietdaar het antwoord der regeering. Daarmede kan men
met geweld elke uiting van ontevredenheid onderdrukken,
maar men geneest er het kwaad niet door.
Velen stierven in stille- lijdzaamheid, zonder dat de
wereld er iets van bemerkte, behalve in de grootere cijfers
op de sterftelijsten, maar anderen gaven hun leven zoo
gemakkelijk niet prijs. Zij koelden hun stille wraak door
moord op de groote landeigenaren en er kwam een toestand
van onveiligheid over het land, zoodanig dat men op het
einde van het jaar 1830 den onderkoning, markies Anglesey,
verzocht om het graafschap Clare te bezoeken en maatregelen te nemen tegen de gewapende benden, die het land
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afliepen en allerlei gewelddadigheden verrichtten. Niemand
was zijn leven meer veilig. De eene moord volgde op den
anderen, zonder dat men de daders op het spoor kon komen.
Verschillende landeigenaren vloden weg en lieten hun
eigendommen over aan de zorg der politie. Alleen in het
westelijk gedeelte waren 200.000 personen die geen voedsel hadden en evenmin de middelen om het te verkrijgen.
De wetten hadden geen kracht meer, de wanhoop was aan
het woord.
Die geest van wraak, die overal rondwaarde, bereikte
ook Rahaline ( 1 ) en de familie van den eigenaar was
gedwongen veiligheid te zoeken in de stad Limerick. Maar
de eigenaar John Scott Vandeleur vatte het plan op, om
gevolg te geven aan een lang gekoesterden wensch en een
koóperatieve inrichting te maken van zijn eigendom. Daar
hij in Ierland niemand kende, die hem in de uitvoering van
zijn plan behulpzaam kon zijn, ging hij naar Engeland en
kwam tot Craig, om hem te verzoeken dat werk ter hand te
nemen. Ofschoon Craig stuitte op den tegenstand zijner
familie en het plan overal als ongerijmd en utopisch werd
uitgemaakt, besloot hij na eenigen tijd van rijp beraad die
moeilijke taak te aanvaarden. Toen hij te Dublin kwam,
werd hij gewaarschuwd om toch vooral voorzichtig te zijn
ten opzichte van godsdienstige vraagstukken, daar alle
toekomstige leden der associatie katholiek waren. Zijn
indruk van de bevolking was echter gunstig.
Ter plaatse zijner bestemming gekomen vond hij alles
zeer geschikt voor een kooperatieve hoeve. De grootte ervan
was 618 acres, waarvan ongeveer de helft bouwland met

(1) Spreek uit, alsof er stond Rahaleen.
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overeenkomstige gebouwen en gelegen tusschen de twee
groote wegen van Limerick naar Ennis. Verder schonk een
meer in de nabijheid het noodige water en een klein riviertje, dat daar uitstroomde naar omlaag verleende genoeg
water om een dorschmolen, een zaagmolen, een draaibank, enz. in beweging te brengen.
Er was een groot gebouw opgericht 30 voet lang bij
15 voet breed, geschikt voor eetzaal en daarboven een
gelijke ruimte, die best was voor leeskamer en lokaal voor
onderwijs. Daarnaast was een ruimte voor den winkel en
daarboven een slaapzaal. Vlak daarbij werden zes woningen gebouwd. Op eenige honderden ellen stond het oude
kasteel van Rahaline met zijn vierkanten toren en zijn
gewelfde vensters, best geschikt om tijdelijk allen op te
nemen die deel wilden uitmaken van de associatie.
De gelegenheid was dus uitnemend, maar de menschen
in de buurt waren niet gunstig gestemd voor het plan en
dus van dien kant waren de vooruitzichten niet aanmoedigend. Daarbij kwam dat de voorganger van Craig vermoord was door de arbeiders en Craig zelf met wantrouwen
werd ontvangen als vreemdeling. Zijn positie was uiterst
moeilijk en om zich te handhaven moest hij met beleid en
'voorzichtigheid te werk gaan en dat te meer, omdat de
familie van den heer Vandeleur ook tegen het plan was,
een omstandigheid die bekend was aan het werkvolk.
Neemt men nu in aanmerking, dat in de zes eerste weken
na zijn aankomst in de onmiddelijke buurt van Rahaline
vier moorden plaats vonden, dan zal men moeten erkennen,
dat er een groote mate van moed werd vereischt, om als
Craig op zijn post te blijven en het hoofd te bieden aan al
die bezwaren.
Om beter bekend te worden met de levensomstandig-
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heden' der landarbeiders, bezocht hij hen in hun hutten en
toonde belangstelling in al wat hun huiselijke aangelegenheden aanging. Het Iersche volk is vriendelijk en gastvrij,
mededeelzaam en vriendelijk, het is bijzonder gehecht aan
zijn land en hun natuurlijke antipathie tegen de Engelschen vindt haar maar al te gerechtvaardigde oorzaak in
de eeuwenlange behandeling van de zijde hunner meesters.
Hartstochtelijk en geneigd om in uitersten te vervallen
hebben zij groote toegenegenheid jegens vrienden, maar
zijn zij haatdragend en wraakzuchtig tegenover hun
vijanden. Overigens zit het volk vol met vooroordeelen en
is niet vrij van zekere ijdelheid. In het algemeen zijn
echter de goede eigenschappen zoo overwegend, dat men
wel met hen moet sympathiseeren.
Nog eene groote moeilijkheid had Craig te overwinnen,
namelijk om hun taal te leer gin. De jongeren verstonden
wel Engelsch, de ouderen daarentegen weinig of niet en
allen spraken liever hun eigen taal en dus om vertrouwelijk
en op gelijken voet met hen te kunnen verkeeren, moest
hij met hen op en neer kunnen gaan en dezelfde taal met
hen spreken. Hij leerde enkele zinnen, maar bemerkte hoe
gevaarlijk halve kennis is. Immers iemand had hem gezegd,
dat hij op de gewone spreekwijzen : God zij met u ! of :
God behoede u ! moest antwoorden : Fharah ma dhoel I
Als er dus iemand voorbijging, die zei : Dea vaha (God zij
met u), dan antwoordde hij dapper : Fharah ma dhoei !
Zijne vriendelijkheid had een vreemde uitwerking, ofschoon
de groet gelukkig meestal niet duidelijk werd verstaan.
Eens op den weg ontmoette hij een weduwe, die hem
toevoegde : mogen de zegeningen des hemels met u zijn
hij antwoordde wederom : Fharah ma dhoel ! De vrouw
zei toen : o, zeg dat niet aan een arme weduwe I
16
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Bij een . andere gelegenheid, dat iemand hem wederom
irriendelijk groette en hij dien persoon op de gebruikelijke
wijze teruggroette, hield die man stil en zei : a Zeg dat nog.
eens en ik zal u in het gras gooien. » Toen bemerkte hij dat
zijn uitdrukking niet goed was en bij informatie bleek, dat
hij op de goede wenschen van zegen antwoordde met vervloekingen, want « Fharah ma dhoel » beteekent : loop
naar den duivel I Op nieuw ging hij aan het leer gin, om niet
meer zulke flaters te begaan.
Het was niet gemakkelijk om het volk te overtuigen van
de voordeelen, die het gevolg zouden zijn van vereenigde
woningen en gemeenschappelijken arbeid. Ofschoon arm en
ellendig was men te zeer gehecht aan de oude gewoonten,
aan de miserabele hutten en de schijnbare vrijheid dan dat
men spoedig toegaf om het nieuwe in te voeren. Armoede
en omstandigheden maken den mensch tot slaaf van onkunde, kwade gewoonten en ingeroeste vooroordeelen.
De voordeelen van het wonen in behoorlijke, goedgebouwde huizen, de besparing door samen te koken en huiselijke bezigheden te verrichten, de voordeelen van geregelde
werkzaamheid gedurende het geheele jaar onder eigen
direktie en toezicht en dan de winst, die men na aftrek van
de pacht te zamen zou deelen -- dit alles werd uitvoerig
besproken en van alle kanten toegelicht. Wat een verlies
van tijd, arbeid en geld heeft er niet plaats alleen door
onze slecht geregelde manier van huishouden en werken I
Op den 7 e ° November 1831 werden allen, die werk
vonden op het landgoed, te zamen geroepen, om het plan te
bespreken, en uiteen te zetten de verschillende punten, die.
als grondslagen voor de nieuwe associatie zouden dienen
1° Het verkrijgen van gemeenschappelijk kapitaal ;
2° De onderlinge verzekering der leden tegen de rampen:
-van armoede, ziekte, gebrekkigheid en ouderdom;
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3° het verwerven van grooter aandeel in de gemakken
des levens dan de arbeidende klassen nu bezitten ;
40 de geestelijke en zedelijke verheffing van de volwassen
leden, en
5° de opvoeding der kinderen.
De voordeelen voor den eigenaar zouden bestaan
1° in hooger pacht van zijn land ;
2° beter interest van zijn kapitaal;
3° meer zekerheid van betaling daarvan ;
40 zekerheid voor de voorschotten op het werk van het
volk ;
5° veiligheid van machines en kapitaal, toevertrouwd aan
hun bestier ;
6" het brengen van dit alles in overeenstemming met de
wetten des lands en tevens de verheffing van de vereeniging.
Algemeene onwil en vooringenomenheid bestonden er
tegen het nieuwe plan. Men besloot dat over de toelating der
deelhebbers gestemd zou worden. Waren de eigenaar en
Craig geheel vrij geweest, zij zouden enkelen, die liet eerst
werden toegelaten, hebben uitgeworpen, want veel hangt
er voor het welslagen eener proefneming af van de eerste
leden. Op zijn uitdrukkelijk verlangen onderwierp ook Craig
zich aan die stemming en ofschoon het wel ietwat gevaarlijk
was, ` alles liep naar wensch af. Niemand werd door stemming buitengesloten.
Het aantal leden bedroeg :
volwassen jonggezellen
gehuwde mannen

21
7
Ijs
28

ongehuwde vrouwen
gehuwde vrouwen

5
7
12

te zamen

12
40
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Overdracht
Kinderen van 9 tot 17 jaar :
jongens
4
m6isjes
3
7
Kinderen onder 9 jaar
te zamen

40

7
5
52

Toen de leden gekozen waren, ontwierp men de regels
tot toelating voor 't vervolg.
Een week proeftijd werd vastgesteld en daarna stemming
over den kandidaat door de leden.
Zonder schriftelijke toestemming van den president
Vandeleur kon niemand toegelaten worden. Uitdrukkelijk
werd verklaard dat niemand handelde als opzichter, daar
het toezicht werd uitgeoefend door een comité, dat eiken
avond samenkwam om de bezigheden voor den volgenden
dag te regelen. Elk lid had zijn nummer evenals elk paard
en gereedschap en het werk werd opgeschreven op leien,
geregeld en genummerd in overeenstemming met het
nummer der leden. Na afloop van de regeling door het
comité werden de leien opgehangen in de eetzaal, elk kon
zijn werk voor den volgenden dag en de plaats waar nagaan.
Dit bracht een orde in de zaak, die gunstig afstak tegen
de vroegere wanorde. Noodzaakte het weer tot verandering,
dan regelden de leden van het comité dit. Was het een of
ander over het hoofd gezien of was de regeling niet
verstandig, elk lid had de vrijheid om klachten daarover te
doen in een boek, dat in een der zalen altijd open lag
voor allen. Als secretaris moest Craig het toezicht houden
op dit alles. In plaats van despotieke handelingen had men
hier dus een zelfregeering der arbeiders. Ofschoon men Craig
eens verzocht om als opzichter te handelen, hij weigerde
dit omdat hij niet wilde vervallen tot de oude regeling.
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reeds omdat elk deelhebber zag dat hij iets was, dat hij ook
raad kon geven en niet slechts had te gehoorzamen aan de
bevelen, die hem gegeven werden. Elk lid had belang bij'
het werk, bij de vermeerdering van het produkt en dus'
hun streven was niet meer, om zoo weinig mogelijk te
arbeiden.
De verandering, door deze maatregelen te weeg gebracht,
was dan ook zeer merkt aar, men kon haar best bestempelen
als de verandering van slavernij tot vrijen arbeid.
Gelijkheid was het beginsel waarop de regeling rustte.
Elk lid was een opzichter, zelfregeering maakt allen vrij en
tevreden met hun arbeid. Binnen korten tijd was de
stemming der pachters op Rahaline geheel anders en in
plaats van den oproerigen geest ontstond er harmonie en
eendracht.
Wij hebben de grondslagen reeds vermeld, waarop de
associatie steunde en willen nu de verdere regeling beschrij ven.
Als basis is aangenomen, dat de leden de verplichting op
zich nemen, om het landgoed met al wat er op is -- en dat
behoort in eigendom aan den heer Vandeleur, — aan te
koopen, zoodra de vereeniging daartoe het noodige kapitaal
bijeen heeft verzameld. Gedurende de 12 eerste maanden
heeft de heer Vandeleur het recht, om leden, die zich kenmerken door wangedrag, uit de vereeniging te zetten. Elk
lid is vrij om uit te treden, mits hij het een week te voren
meedeelt. Nieuwe leden kunnen door elk lid worden voorgesteld en door een ander aanbevolen. Heeft de heer Vandeleur de keuze gebillijkt. dan moet het nieuwe lid zich
onderwerpen aan een proeftijd van een week en na afloop
daarvan moet de stemming beslissen of hij wordt aange-
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geval hij zelf verhinderd is, hij kiest verder den sekretaris,
den penningmeester en den magazijnmeester, welke beide
eerstgenoemden als zoodanig zitting hebben in het comité.
Vreemdelingen die de inrichting wenschen te zien, moeten
permissie vragen aan den president of sekretaris, die een
der leden opdraagt om hen tot geleide te verstrekken bij
den rondgang door de inrichting.
Het tweede punt betreft de PRODUKTIE.
De leden der vereeniging nemen de verplichting op zich,
om al hun lichamelijke en geestelijke krachten aan te
wenden voor het welzijn van allen. Elk voor allen -- dat is
de hoofdzaak. Ieder arbeidt, niemand is opzichter. Elk
lid tusschen de 9 en 12 jaar heeft, behalve land- en tuinbouw, een of ander nuttig vak te leeren. Het comité
vergadert eiken avond, om de bezigheden te regelen voor
den volgenden dag. De werkuren zijn des zomers van 6 uur
's ochtends tot 6 uur 's avonds en 's winters van het
aanbreken van den dag tot donker worden met tusschenpooze van éen uur om te eten. Elk arbeider verdient dagelijks 8 pence (= 40cts.), elke vrouw 5 pence ( I ) (=25cts.),
welk geld gebruikt wordt tot aanschaffing van voedings
middelen of andere artikelen, die door de vereeniging
geproduceerd en in het magazijn bewaard worden. Wat
daar niet aanwezig is, mag élders worden gekocht. Elk lid
verricht dien arbeid, die hem het aangenaamst is en waarvoor hij geschiktheid blijkt te hebben. Meent iemand dat
een ander zijn tijd niet goed besteedt, dan is het de zaak

(1) Waarom achterstelling van de vrouw bij den man? Al is de arbeid
dikwijls anders, hij is daarom niet minder.
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der algemeene vergadering, om, als het noodzakelijk is, het
onnutte lid uit te bannen.
Het derde punt heeft betrekking op de REGELING VAN
DEN ARBEID.

Al het werk dat gewoonlijk verricht wordt door dienstboden, moet geschieden door de jongens en meisjes beneden
de 14 jaar, hetzij bij afwisseling hetzij bij keuze. De uitgaven voor voeding, kleeding, bewassching, woning en
opvoeding worden betaald uit de gemeenschappelijke kas
van den tijd van het spenen tot aan het l7de jaar, als
wanneer zij als lid kunnen worden aangenomen. Voor de
kleeding en voeding van kinderen, die de ouders in hun
eigen woning wenschen op te voeden, moeten dezen vergoeding geven. De verwarming in de gemeenschappelijke zalen
komt op de algemeene rekening ; elk die brandstoffen voor
zijn huis, voor het koken enz. verlangt, moet ervoor betalen.
Het comité draagt in het bijzonder zorg voor de gezondste en zuinigste toebereiding der spijzen. Het wasschen heeft
plaats in het gemeenschappelijke . w .asclihuis, terwijl de
uitgaven voor zeep, arbeid, brand, enz. gelijkelijk gedragen
worden door allen. Elk lid betaalt van eiken schilling
(= 60 ets.) dien hij als loon ontvangt een halve penny
2 i/i ets.) om een fonds te vormen tot ondersteuning
van zieken of hen, die een ongeluk krijgen. Elke schade,
die toegebracht wórdt aan de gemeenschappelijke eigen
dommen, wordt vergoed uit het loon, totdat de schade is
vergoed.
Het vierde punt handelt over OPVOEDING EN KARAKTER-

{-=

VORMING`.

De weezen, nagelaten door leden der vereeniging, hebben
gelijke rechten op verpleging en opvoeding als de kinderen
der aktieve leden. Vrijheid van geweten en meening is
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gewaarborgd, terwijl bij alle verschil van meening de
meeste verdraagzaamheid en liefde in acht moeten genomen
worden. Ieder wordt genoemd bij den naam dien hij of zij
draagt in de boeken der vereeniging, bijnamen zijn verboden .
Geen spel van welken aard ook mag worden gespeeld door
de leden der vereeniging. Niemand zal een viervoetig dier
of vogel van welke soort ook afzonderlijk houden. Geen
sterke drank, geen tabak of snuif wórden in het magazijn
der vereeniging bewaard. Wie toelaat dat die artikels op
het landgoed worden gebracht of weet dat ze gebruikt
worden zonder mededeeling te doen aan het comité, kan
door de algemeene vergadering met drievierden der stemmen worden vervallen verklaard van zijn lidmaatschap.
Onderlinge twisten worden bijgelegd door eene meerderheiá
der leden of beslecht door gekozen scheidsrechters. AIs een
lid wil trouwen met een ander lid, dan moeten zij daarvan
kennis geven acht dagen van te voren, opdat een behoorlijk woonhuis voor hen ingericht kan worden. Wil een lid
trouwen met iemand buiten de vereeniging, dan wordt door
stemming beslist over het al of niet aannemen van die
persoon. Volgt afstemming, dan moet ook het lid de vereeniging verlaten. Elk lid kan gemakkelijk omgaan met
vrienden en betrekkingen, ook reizen voor zoover de tijd
het toelaat of het niet in strijd komt met de belangen der
vereeniging. Is het gedrag van een der leden tot schade van
de vereeniging, dan zal het comité hem dat onder het oog
brengen en gaat hij voort op dien weg, dan moet hij verschijnen voor de algemeene vergadering; drie vierden der
aanwezige leden kunnen besluiten tot zijn verwijdering uit
de vereeniging.
Het vijfde punt bespreekt het BESTUUR.
De vereeniging wordt bestuurd door een comité vart
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9 leden, die elk half jaar worden gekozen door stemming
van de volwassen mannelijke en vrouwelijke leden ; vier van
het aftredende comité moeten worden herkozen. De werkzaamheden zijn verdeeld in de volgende departementen
1° land- en tuinbouw; 2° handwerk en ambacht; 3° handel;
4° huiselijke bezigheden; 5° opvoeding. Het comité vergadert eiken avond en schrijft zijn werkzaamheden in een
boek op, waaruit verslag wordt gedaan door den sekretaris
voor de algemeene vergadering. Wekelijks heeft er een
algemeene vergadering plaats; aldaar worden de rekeningen
van den penningmeester bekend gemaakt en het klachtenboek voorgelezen. De boeken en bescheiden der vereeniging
zijn voor alle leden ter inzage. In het reglement kan met
drievierden der leden van de algemeene vergadering verandering worden gebracht met uitzondering van de overeenkomst met den heer Vandeleur.
Verder had men eenige bepalingen omtrent de bewaarschool, waarin voorkomt dat elk kind 's morgens om 6 uur
behoorlijk gereinigd, gewasschen en gekleed door de moeder
naar school moet worden gebracht, waar het blijft tot
's avonds b uur onder toezicht van een onderwijzeres. Dit
geschiedt zondags zoowel als op alle andere dagen der week.
De ouders mogen gedurende die uren hunne kinderen niet
weghalen.
Láter richtte men bij de school een slaapzaal op voor de
kinderen onder toezicht der onderwijzeres, waardoor men
aan de moeders den tijd bespaarde, die benoodigd was voor
het klaarmaken hunner kinderen, voordat zij zelven aan den
arbeid gingen. Bij die school was een speelplaats met al wat
vereischt werd tot vermaak en oefening der kinderen,
zonder hen bloot te stellen aan gevaren en bij slecht weer
had men een overdekte plaats voor de speeloefeningen.
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In de overeenkomst met den heer Vandeleur is vastgesteld dat als het land het noodige had opgebracht, dat als de
bonen en alle rekeningen betaald waren, dat als de inventaris niet was verminderd en er dan nog over bleef,
dan kon op de algemeene vergadering voor het volgende
jaar het loon voor de mannen worden gebracht op dagelijks
.10 pence (=-. 50 cts.), voor de vrouwen op 6 (= 30 cts.).
Is er dan nog winst, dan kan elk lid zijn deel daarvan
krijgen en uit de vereeniging treden. Zij die er in blijven,
laten dat bedrag in de gemeenschappelijke kas staan. Blijkt
het op 1 november 1832, dat de vereeniging niet bloeit en
dat het bedrag, vastgesteld in een kontrakt met den heer
Vandeleur, niet kan worden betaald, dan valt het eigendom
weer terug in handen van den heer Vandeleur.
Als rente werd den heer Vandeleur verzekerd een
hoeveelheid produkten ter waarde van 900 P. St.
(= f. 10.800) jaarlijks, welk bedrag berekend was naar
de gemiddelde opbrengst der drie voorafgaande jaren op de
volgende wijze :
Pacht voor 603 engelsche acres

700 P. St.

6 oho rente voor het aanwezige vee, geschat op 1500 P. St. 90 » »

60 » »
Rente voor gereedschappen, aanwezigen voorraad, enz. 50 » »
900 » »
Te zamen

6 o/ rente voor de gehouwen, geschat op 1000 P. St.

In den beginne waren er slechts 18 volslagen arbeiders
en het vooroordeel tegen het arme e Nijverheidshuis n,
gelijk men het noemde, was zoo groot dat de meesten liever
hun gewone armoede verkozen boven geregelde werkzaamheid, genoeg voeding en kleeding en vrijen tijd zonder
despotiek toezicht.
Maar spoedig trok het de aandacht. Bevreemdend en wonderbaar scheen het, dat men een landgoed van 618 acres,
waaronder 268 in bouw, kon besturen zonder opzichter:
Een groot landbouwer ging er zich van overtuigen en
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midden in het water staan, om een muur te metselen tot
1waterkeering en vroeg hem:
Bezoeker. — Werkt gij voor u zelf?
Lid.
. -- Ja, meneer.
Bezoeker. — Waar is uw baas?
Lid. — Wij hebben geen baas.
Bezoeker. — Wie zond u dan, om dit soort werk te
-verrichten?
Lid. — Iet comité.
Bezoeker. — Welk comité? Wie zijn dat?
Lid. — Enkelen der leden, meneer.
Bezoeker. — Welke leden bedoelt gij?
Lid. — De leden van het nieuwe stelsel --- de bouwers
en arbeiders.
De bezoeker begreep niet, hoe een arbeider zoo arbeidzaam was en zulk een werk verrichtte onder die omstandigheden zonder een baas, die hem dreef!
Tegen alle kommunistische stelsels is steeds dat bezwaar
opgeworpen, maar Mill weerlegt het in zijn boek over
Staathuishoudkunde en wat hij daar zegt, wordt bevestigd
door de praktische toepassing op het landgoed Rahaline.
Hij zegt: a een fabriekarbeider heeft minder persoonlijk
belang bij zijn werk dan het lid eener kommunistische
vereeniging, daar hij niet evenals deze werkt voor een
maatschappij waarvan hij zelf lid is. Men zal daartegen
zonder twijfel aanvoeren dat, ofschoon de arbeiders zelven,
in de meeste gevallen, geen persoonlijk belang bij hun werk
hebben, er toch over hen wordt gewaakt en toezicht
gehouden, dat hun arbeid wordt bestuurd en geregeld, en
het geestelijk deel van dien arbeid bezorgd wordt door
mannen , die wel degelijk zulk een belang kennen.

— 212 —

En toch is zelfs dit verre van algemeen het geval. Bij
alle openbare en velen der aanzienlijkste en voorspoedigste
partikuliere ondernemingen zijn niet slechts de afzonderlijke
bestanddeelen van het werk, maar ook de opperste leiding
en het toezicht aan bezoldigdebeambten opgedragen. En hoewel a het oog des meesters a, als de meester een wakker en
ontwikkeld man is, een spreekwoordelijke waarde heeft,
moet men tevens bedenken dat in een socialistische boerderij
of fabriek ieder arbeider staan zal onder het oog niet van
één meester, maar van de gansche vereeniging. n
John Finch, een koopman uit Liverpool, bezocht de
inrichting en bleef er drie dagen om alles nauwkeurig te
zien werken. Hij getuigde ervan in het openbaar : het komt
mij voor onmogelijk te zijn, om schikkingen te maken
gemakkelijker, praktischer en zuiniger dan die op Rahaline.
Hoe armzalig, hoe schraal en slecht zijn al onze armenwetten, liefdadige inrichtingen en zelfs onze nationale
genootschappen, vergeleken bij deze eenvoudige, rationeele en natuurlijke handelwijze. a En voor een kommissie
van het Lagerhuis die een onderzoek instelde naar de oorzaken en middelen ter bestrijding van dronkenschap legde
hij de volgende verklaring af aangaande de vermakelijkheden te midden des volks : a ik zag een landbouwinrichting
(Rahaline) in het graafschap Clare in Ierland, waar
gewoonlijk tweemalen maar altijd eens in de week werd
gedanst. Ik was daar tegenwoordig en de landbouwers en
arbeiders met hun vrouwen en dochters hadden een muziekant en brachten den avond prettig door zonder één druppel
sterken drank.Alle schikkingen en regels van die inrichting
zijn zoo uitmuntend --- zij wijzen zoo duidelijk de middelen
aan om dadelijk en voor altijd onkunde, bedelarij, armoede,
dronkenschap en misdaad die in beide landen bestaan te
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verwijderen zonder eenige uitgave van kapitaal of tusschenkomst van bestaande instellingen, hetzij in kerk hetzij in
staat, dat ik besloten heb om een groot deel van mijn tijd
toe te wijden aan de bekendmaking daarvan. D
Omtrent den vorm van bestuur schrijft hij : deze verbond
alle voordeelen van het Toryism, Whigdom en radikalisme
zonder de nadeelen van een dier vormen. De regeering
bestond uit een koning, de lords en het lagerhuis : de heer
Vandeleur was de koning, de erfelijke en bijna absolute
vorst, het landgoed Rahaline zijn koninkrijk, de vereeniging Rahaline zijn volk ; de sekretaris, penningmeester en
magazijnmeester vormden zijn ministerie en het door hem
gekozen huis der lords ; het lagerhuis bestond uit alle
leden der vereeniging boven de 17 jaar en het comité was
het bureau van het lagerhuis. »
Het persoonlijk karakter, dat voorloopig gedrukt was op
de vereeniging, was bestemd om langzamerhand te verdwijnen, daar de voorrechten van den heer Vandeleur
voorloopig waren en zouden verdwijnen, als het landgoed
eigendom was geworden van de vereeniging. Hij was dus
een koning, die zich des bewust overbodig maakte.
Mochten alle koningen in het belang der volkeren dat
voorbeeld volgen!
Keeren wij terug tot de onderneming, waar geen slavernij
van patroon of baas werd gevonden maar die steunde op
gelijkheid van alle leden onderling en op wederzijdsche
achting.
De regeling van den arbeid werd opgeschrevén op een vel
papier, waarop een elk kon lezen of zijn taak was in de
boerderij, in huis of om verbeteringen te maken. Het is
misschien niet onbelangrijk, om een illustratie te geven van
zulk een wekelijksche regeling. Zij volgt aldus :
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voor de rveek die eindigt op zaterdag 1 4

Jauuari,
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Uitgaven voor de boerderij
X. s. d. X. s. d.
Het rijden en mengen van mest
I
1 6
Het ploegen in Granahan en Calf field 0 13 4
Het wasschen en klaarmaken van aardappels 0 6 0
Het dorschen en gereedmaken van tarwe
voor de markt
0 18 0
Het vervoer van tarwe naar Limerick
0 10 8
Het uithalen en binnenbrengen van rapen
0 8 0
0 9 0
Het bereiden van 't land voor de tarwe
De zorg en het voederen van vee
0 16 U
Timmermanswerk op de hoeve
0 7 4
Smidswerk op de hoeve
0 4 8
Het hoeden van het vee
0 5 0
Het melken
0 5 ()
De zorg voor de wol
0 3 2
Zorg voor het gevederde gedierte
0 2 6
Allerlei uitgaven
U 2 0
De zorg en het voederen van de varkens
0 4 0
Toezicht, enz.
0 8 0
7 4 2
Uitgaven voor het huis
Zorg voor de eetzalen
0 2 6
Het klaarmaken van het eten
0 2 0
Zorg voor de slaapkamers
0 1 8
Het naaien en klaarmaken van de bedden
0 0 10
Het wasschen der kleeren
0 5 0
0 2 6
Onderwijzeres der kinderen
Allerlei uitgaven voor het huis
0 1 2
0 15 8
Uitgaven voor verbeteringen
Timmermanswerk
0 10 8
Smidswerk
0 6 0
Zorg voor het dak
0 2 0
Magazijnhouders
0 16 0
0 6 8
Kassier
2 4 4
Geheel bedrag van den arbeid voor 50 leden in één week £ 10 4 2
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De konsumtie gedurende de week, die eindigt op 14
Januari voor 50 volwassenen en 17 kinderen bedroeg:
d.
0 16 10
2 0 6
0 9 2
0 3 2
0 0 8
0 0 71j,

.E. 9-

.202.maten melk
Aardappelen, groenten en fruit
boter, 13 3 14 pond
Schapenvleesch, 9 1(2 pond
32 eieren
Brandstoffen voor de gehuwden
Huur voor de gehuwden en huisvesting van
de ongehuwden
Over voor kleeren, besparing, enz.

0 10 0
4 0 11'x,
6 3 2'4
..£ 10 4 2

De leden ontvingen het overschot in bons. Er werd ontzaggelijk veel bespaard door alles zooveel mogelijk zelf te
hebben. De melk b. v. die de boer kan hebben voor 1 d. de
maat, wordt te Londen verkocht voor 5 d. de maat. Allerlei tusschenpersonen moeten eraan verdienen en dat verzwaart de prijzen evenals het transport. Finch, ,dien wij
straks reeds aanhaalden, vergeleek het budget van den
deelhebber van de Rahaline-associatie met dat van den
machinearbeider te Liverpool, die 1 pond st. 10 sh. verdient tegen den Rahaliner (met zijn vrouw) 6 sh. 6 d. Maar
de laatste kan voor dat loon meer genot en ruimer voeding
hebben dan de Liverpooler met een wekelijksche verdienste
van 30 sh. De Rahaliner krijgt niets uit weldadigheidsbronnen, terwijl de Liverpooler zijn kinderen naar de
armenschool stuurt, wat hem 3 sh. wekelijks bespaart.
Bovendien krijgt hij zijn kennis in Mechanic's Institute,
dat voor de helft steunt op weldadigheid en hem wekelijks
5 d. bespaart. Zijn genoegen heeft hij in de kroeg; de dokters rekening wordt betaald door de weldadigheid, wat hem
wekelijks 6 d. bespaard. Zijn gezin voedt zich met onfris-
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ongezond, zijn wasch wordt t'huis behandeld en dat is
oorzaak dat het huis altijd smerig en onvriendelijk is, 60
sh. per week kunnen niet dat genoegen verschaffen, wat de
Rahaliner heeft voor 6 sh. 6 d.
De wekelijkschevergaderingenbrachten veel bij , om elkander te leeren en ontwikkelen. Alle twisten werden daar
beslecht. De belangstelling in de vereeniging werd algemeen,
ieder had als 't ware zijn eigen zaak. Onder de tegenwoordige omstandigheden te vertellen dat het belang van den
arbeider hetzelfde is als dat van den arbeidgever, dat is een
slag in het aangezicht van de waarheid en van de ervaring
die men dagelijks opdoet. Hier echter is gemeenschap van
belangen, omdat de zaak gelijkelijk behoort aan allen.
Veelal beschouwt men goud en zilver als rijkdom, en toch
het geld is niets anders dan de vertegenwoordiger van den
rijkdom, het middel om te kunnen voorzien in hetgeen men
wenscht. Als ruilmiddel kan het geld goeden dienst doen,
maar geenszins als waardemeter. Arbeid is de eenige bron
van den rijkdom en geld slechts het ruilmiddel, waardoor
men de produkten van den arbeid kan verkrijgen ter konsommatie. Daarom had men bons van 8 pence of een heelen
arbeidsdag, verder van een halven, een kwart, een achtsten
en een zestienden arbeidsdag. Voor deze prijsbepaling
nam men het gewone loon van den arbeider in die streek.
Die bons kon men in betaling geven in het magazijn der
vereeniging. De werklieden waren vrij om te werken of
niet, maar zonder werk kreeg men geen betaling. In den
beginne verzette men zich tegen de uitbetaling in bons,
maar zeer spoedig verdween die tegenzin, vooral toen men
de arbeidsbons direkt kon inwisselen tegen geld. Na zeer
korten tijd kwam dat inwisselen zeldzaam voor.
17
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Welk een verandering in zes maanden tijds ! Geen
moorden geschiedden er meer, geen aanrandingen, er was
volkomen vrede, zoodat in den zomer van 1832 herhaalde
malen danspartijen gehouden werden in lanen, dicht bij
den openbaren weg. Nooit ontdekte men nadeelige gevolgen
van het tweemaal in de week dansen, waaraan altijd een
einde werd gemaakt om 10 uur.
Zoo tevreden was men over de werking van het nieuwe
stelsel, waardoor toestanden weggenomen werden die geleken op de hel op aarde, dat men navolging verwachtte.
Voor menigeen scheen het een mysterie, hoe zoo iets
mogelijk was, maar de sociale wetenschap is beter geschikt
tot oplossing van moeilijkheden dan militair geweld.
Craig zegt : e 't socialisme kon arme, onwetende boeren
brengen tot een rustig en vreedzaam leven met elkaar. In
hun individualisme leefde vroeger een ieder op kosten van
elk ander. Nu echter bracht elks belang mede dat van
den ander te bevorderen door aankweeking van het komfort
en het geluk van allen rondom zich. »
Rahaline werd gelijk aan het licht op den kandelaar,
gelijk aan de stad op den berg, die de aandacht trok van
allen. Hier had men niet te doen met een Utopia, gelijk als
in de geschriften van Plato of Thomas Moore, maar met de
werkelijkheid en slechts uitbreiding van dit plan op groote
schaal Zou een organisatie brengen, die de nu bestaande
tegenstellingen zou opheffen.
Dikwijls wordt er gewezen op de moeilijkheden, die
oprijzen door een snellen overgang van gewoonten, maar
hier ziet men het voorbeeld, hoe de ingekankerde, slechte
gewoonten van rooken en drinken, die onder het volk op
schrikbarende wijze bestonden zonder nadeel werden opgeruimd, ja het is opmerkelijk dat de leden geen pogingen
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deden om de bepalingen, die hierop betrekking hadden, op
te heffen. Indien er iets beters voor in de plaats wordt
gegeven, dan verlangt niemand naar dingen die oorzaak
zijn van twist en verdeeldheid in huis en onderling. Men
had plezier met elkander, zonder dat er één druppel
sterken drank werd gebruikt.
Welke verbeteringen werden niet aangebracht op het
land, nu kennis en ervaring hand aan hand gingen! In
het jaar 1832 gebruikte men daar reeds den stoomploeg,
die nu nog in ons land zelden wordt aangewend. En toch
de toepassing van stoomwerktuigen op het land draagt
veel hij tot vermeerderde opbrengst. Het resultaat daarvan
is aldus te stellen : a het gebruik van den stoomploeg
brengt grooter zekerheid en ruimer opbrengst van den
oogst, gelijk bewezen is overal waar de stoomploeg sints
vele jaren in werking was (I).
Zijn de machines in de tegenwoordige omstandigheden
feitelijk vijandig aan de arbeiders, daar zij velen broodeloos
maken en toch in het lot van het algemeen geen beterschap
brengen, de oorzaak hiervan moet niet gezocht worden in de
machines, die heilzaam zijn omdat zij arbeid besparen,
maar in het monopoliseeren der machines in handen der
kapitalisten, waardoor de arbeiders komen in grooter slavernij en als aanhangsel van de machine worden gebruikt.
Op Rahaline daarentegen kon men de zegeningen der
machines waardearen, omdat zij den arbeiders ten goede
kwamen en hen verlichtten in hun arbeid.
Eén ding werd volgens sommigen gemist, wat te meer
jammer was omdat niemand aanmerking kon maken op het

(1) Perels. Die Dampfbodenkultuc.
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zedelijk gehalte der deelhebbers. Die sommigen kwamen er
niet toe, om konsekwent de noodzakelijkheid van dat ééne
als voorwaarde van een gelukkig samenzijn te ontkennen,
gelijk zij hadden moeten doen, waar zij zelven erkenden
dat het peil van zedelijkheid hoog stond in vergelijking van
anderen. Dienaangaande is de volgende anekdote kenmerkend. Twee dames — een katholieke en een protestantsche
— bezochten Rahaline en nadat zij alles nauwkeurig
hadden nagegaan, zeiden zij : e alles is heel goed, uitmuntend, maar het ééne noodige ontbreekt. » De heer Vandeleur vroeg toen : wat is dat? Het antwoord luidde : de
godsdienst. Daarop zei de heer Vandeleur : moeten zij onderwezen worden in den katholieken of in den protestantschen godsdienst ? Toen zwegen beide dames en de heer
Vandeleur zei triomfeerend : als gij tusschen u beiden dit
punt hebt uitgemaakt, dan zullen wij godsdienstige leerstukken aan het volk onderwijzen.
Daar er veel onkunde bestond onder de deelhebbers, gaf
Craig zich grootemoeiteom hen te onderrichten.Ten opzichte
van de kinderen werd vooral gelet op karaktervorming.
Slechts tweemalen onttrokken zich leden aan de vereeniging en dat waren juist de twee personen, die op vriendelijke aanbeveling van den president waren aangenomen.
Beiden waren personen, die geen bepaalden arbeid kunnende verrichten in geestdrift voor de zaak zich aansloten,
maar op den duur was het aldaar voor hen de plaats niet.
Had men in de beginne gezegd, dat zulk een vereeniging
niet gaan kon, en dat men de Iersche landbouwers onmogelijk kon gewennen, om vreedzaam met elkander te leven
— een oordeel dat zijn grond had in de domheid, het
bijgeloof en de ruwheid van het volk -- nu men zag dat
alle moeilijkheden langzamerhand overwonnen waren en
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het onmogelijke door beleid en volharding mogelijk was
geworden, nu veranderde de stemming. Groot was het
aantal bezoekers. Onder hen noemen wij Robert Owen van
New Lanarck, bij wiens voordrachten in het jaar 1823 te
Dublin de heer Vandeleur als toehoorder was tegenwoordig
geweest. Hier hadden Owen's denkbeelden vorm gekregen
en het moest dus wel zijn belangstelling wegdragen om
te zien hoe alles daar ging. Zijn getuigenis luidt aldus :
Q het komt mij voor door een onderzoek naar uw manier
van inrichten dat met het oog op de middelen die uw
vereeniging bezit, uw schikkingen om voort te brengen en
te verdeelen, om op te voeden en het karakter te vormen
van het volk en dit te besturen, uitmuntend waren en geheel
in overeenstemming met den waren geest van kooperatie.
Het volk schijnt mij gelukkiger toe dan anderen uit dezelfde
klasse in Benig deel van Ierland, dat ik bezocht heb, en dat
de eigenaar niet alleen veel veiliger was ten opzichte van
zijn persoon en zijn eigendom, maar hij drukte de groote
voldoening uit, die hij dagelijks smaakte door den omgang
met de deelhebbers en betuigde de buitengewoon voorspoedige vorderingen die gij maakt ten opzichte van de onafhankelijkheid van . u zelf en van hen. D
In den herfst van het tweede jaar bestond het aantal
leden uit
Volwassen mannen
Volwassen vrouwen
Kinderen van 9 tot de 17 jaar
Kinderen beneden 9 jaar
Gezamenlijke bevolking

De verdeeling van den arbeid was aldus :
15 man voor de brouwerij.
4 5 voor het mesten.

35
23
7
16
81 personen.
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4 man voor het voeren van mest.
4 » voor 4 ploegen.
3 » die zorgden voor het vee.
1 » die aardappels klaarmaakte voor den maaltijd
1 » die belast was met slagerswerk.
3 » voor het timmmermanswerk.
2 » voor het smidswerk
I » magazijnhouder.
1 » sekretaris.
8 vrouwen voor landbouwbezigheden.
3
»
voor de melkerij en de gevederde dieren.
voor de huiselijke aangelegenheden.
»
1
1 onderwijzeres voor de kinderen.
Door goede verdeeling van den arbeid had men 20 acres
produktief gemaakt, die vroeger nooit waren bebouwd en
waarvoor geen verhoogde huur moest betaald worden,
zoodat het voordeel daarvan direkt den leden ten goede
kwam. Zes nieuwe woningen waren er door eigen arbeid
bijgezet. Alles deed verwachten, dat men 2 pence per dag
aan het loon kon toevoegen voor hen, die 8 pence hadden
en I pence voor de vrouwen die 6 pence hadden. Behalve
die voordeelen had de vereeniging door gemeenschappelijken
arbeid als pacht voor land, vee, gebouwen en gereedschappen aan den eigenaar afgeleverd de volgende hoeveelheid
voortbrengselen :
6400 steen tarwe (een steen --14 pond).
3840 — gerst.
480 -- haver.
10 centenaars boter.
varkensvleesch.
—
30
ossenvleesch.
—
70
Welk een verandering zou zulk een organisatie toegepast
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in het groot en overal teweegbrengen in de maatschappelijko verhoudingen ! Hoe zou het geluk worden bevorderd
en de beschaving niet in naam, maar in werkelijkheid voorwaarts gaan ! Dat is een proefneming met zulke prachtige
resultaten, dat men er versteld van mag staan. Met het
oog op hetgeen hier geschiedde in de werkelijkheid, kan
men zeggen, dat al de bezwaren, die men opwerpt tegen het
verwerkelijken der socialistische maatschappij, verdwijnen
als kaf voor den wind.
Helaas ! Die proefneming mocht sleehts kortstondig zijn
en al die heerlijkheid viel ineen door omstandigheden, die
haar grond niet hadden in de inrichting der vereeniging.
De heer Vandeleur, overigens een bedaard en edel mensch,
bezat de hartstocht van het spel. Dikwijls ging hij naar zijn
club te Dublin, waar hij omgang had met de voornaamsten
uit den lande. Daar verspeelde hij zijn eigendom en loste
de vereeniging op, om alles te kunnen verkoopen en zijn
« e6reschulden » , gelijk men speelschulden nóemt, te kunnen betalen. Om de schande te ontloopen en de verwijten
die hem wachtten, besloot hij te vluchten naar Amerika.
Welk een tijding voor de leden der vereeniging t Het
was alsof allen door den bliksem werden getroffen ! Men
jammerde alsof de eigenaar was gestorven ! Craig, die al
zijn hoop gesteld had op die vereeniging en er zelfs offers
had voor gebracht, zoodat hij door een zijner familieleden
onterfd werd wegens het gaan naar Rahaline, stond op
29 jarigen leeftijd plotseling buiten alles. Van schrik vergrijsde zijn haar in éen enkelen nacht.
Volgens de wet werd er geen acht geslagen op de verbeteringen van het land, daarop aangebracht door de leden
der vereeniging, alles werd kort en goed verkocht. Menschen
die hun pacht betaald hadden, werden zonder reden er uit
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hier van roof, die aan hen is gepleegd. Het eenige, wat de
leden hadden, bestond in hun spaarpenningen ter nominale
waarde van 50 p. st. die in arbeidsbons bestonden en ingewisseld 25 p. st. aan geld opbrachten. Dat was alles wat zij
gered hadden, zoodat niemand geheel zonder iets de wereld
werd ingezonden, om den strijd des levens op nieuw onder
de oogen te zien.
Het landgoed kwam weer onder het oude stelsel en
tegelijk daarmede verrezen opnieuw de booze geesten van
haat en wraak, al het oude keerde terug. Op den 23 November 1833 hielden de leden een vergadering, waarop zij
uitdrukking gaven aan hun gevoelens en de volgende verklaring aflegden, die door allen werd aangenomen en
onderteekend :
a Wij, ondergeteekenden, leden van de Rahaline
Agricultural and manufacturing Co-operative Association, hebben gedurende de twee laatste jaren onder de
inrichtingen die in het leven zijn geroepen door den
heer Vandeleur en den heer Craig tevredenheid, vrede
en geluk genoten.
In den beginne waren wij gekant tegen de door hen
voorgestelde plannen, maar sinds de invoering vonden
wij onzen toestand verbeterd, onze behoeften regelmatiger bevredigd en onze gevoelens tegenover elkander
werden veranderd van nijd, haat en wraak in vertrouwen, vriendschap en zachtzinnigheid.
De voordrachten van den president en den heer
Craig waren berekend op onze ontwikkeling en hebben
invloed geoefend op onzen geest. De bepalingen bij
het begin opgesteld zijn zeer nuttig geweest in de
praktische regeling der vereeniging. »
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Gelijk de latere geschiedenis bewijst, behoort het graafschap Clare steeds onder de provincies waar gewelddadigheden voorkwamen, voortspruitende uit de wanverhouding
tusschen landeigenaar en pachter. In 1881 werd de staat
van beleg het eerst uitgesproken over het graafschap Clare
en het aantal moorden is aldaar grooter dan elders.
Is het niet vreemd dat, met zulk een proefneming, wier
mislukking onmogelijk kan worden toegeschreven aan de
inrichting der zaak zelve, voor oogen, anderen niet navolgden ? Wel een bewijs, hoe weinig het den kapitalisten te
doen is, om een goede verstandhouding te krijgen door vereeniging der belangen van menschen, die nu tegenover
elkaar staan. Zonder eigen nadeel is de proef te nemen,
want de eigenaar wordt onteigend tegen behoorlijke schadeloosstelling. Ja, eigenlijk is het veel meer in het belang
van de eigenaars, die rechtens geen eisch op de schadeloosstelling kunnen instellen — want het land behoorde oorspronkelijk aan het volk, dat er van vervreemd is door diefstal, en moet men den dief of zijn erfgenamen schavergoeding geven voor het door diefstal verworven bezit?-- maar
door de goedheid des volks een zedelijke vergoeding ontvangen ten bewijze hoe het volk hen niet aansprakelijk stelt
voor den roof hunner voorvaderen, dan in dat des volks,
dat als rechtmatige bezitter kan optreden in zijn eigendom,
waarvan het zoo langen tijd is verstoken.
Klein is het aantal menschen, dat ijl onzen tijd gelezen
heeft het merkwaardig boek van Robert Owen, getiteld :
The book of the nen, moral world. Wie het gelezen heeft,
zal bemerken, hoe groot de invloed van Owen's denkbeelden geweest is op de vorming van de vereeniging Rahaline.
Of liever hij zal de werking van Owen op die stichting
begrijpen, al weet men dat de vorm waarin deze zijn denk18
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het verscheen in 1842. In zijn geschrift zoowel als in de
vereeniging Rahaline heerscht het juiste denkbeeld, dat
zoolang de menschen verdeeld zijn in meesters en knechts,
soevereinen en onderdanen, tirannen en slaven, bedienden en
dienenden,onkunde en ellende niet zullen verdwijnen.Wordt
de onkunde verbannen, dan zal die tegenstelling natuurlijkerwijze vervallen en de gelijkheid zal intreden in de
menschenwereld gelijk elders in de natuur. Het onderling
verschil toch is niet gemaakt door de menschen, maar voor
hen door voorafgaande omstandigheden. Nu wordt dit
veelal niet ingezien, maar Jean Paul kon terecht voorspellen :
a er zal een tijd komen, waarin men onze domheid even
weinig zal begrijpen, als wij het toekomstige wijsheid
doen. » Want onze maatschappij is in deze eeuw van
zoogenaamde beschaving een chaos van verwarring, waarin
het steeds meer noodig wordt, dat een : daar zij licht ! daar
zij orde ! wordt vernomen. Kan men op kleine lichtpunten
wijzen gelijk de vereeniging Rahaline was vóór 50 jaren,
dan is die herinnering beschamend waar men zooveel tijd
liet voorbijgaan zonder daarin te wandelen, maar een
mensch is nooit te oud om te leeren en daarom moet het
een spoorslag zijn, om langs dien weg zoo mogelijk te
komen tot een organisatie van den arbeid, die brengt tot
een organisatie van de geheele maatschappij.
F. DOMELA NIEUWENHUIS.

HET VOLK VAN GENT.

MIJNEN HOOGGEACHTEN VR1ENDE HOOGLEERAAR

Dr J. F. J.

HEREMANS OPGEDRAGEN.

GETOONDICHT DOOR F. A.

GEVAERT.

Zuver leven ende vri
Gaet voor gout ende edelsteenen.
BOUDEWIJN VAN DER LOREN.

AANROEPING.

Wij roepen u aan,
U., schoonheidlievende stede;
Fier u te noemen,
U, machtig en prachtig Gent!!
Wij roepen u aan,
U, beeld van vrijheid en vrede ;
Blij u te roemen,
U, vlijtig en kunstig Gent !
Wij roepen u aan,
U, door ons innigste bede;
Stede der bloemen,
U, boeiend en bloeiend Gent!
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OPKOMENDE KINDEREN.

Kwettrend als de vogelkoren,
In het boschken blij verloren,
Komen wij bij 't morgengloren,
Gul u groeten -- Gent !
**
*

Op der winden lichte zwingen
Wordt gedragen, wat wij zingen,
't Zal in moederharten dringen
U ter liefde -- Gent !
**
*

Want zijn wij in uw' nabijheid,
Wij gevoelen warmte, vrijheid,
Ge opent ons gemoed met blijheid
Voor de waarheid -- Gent !
MOEDERS.

Wij hebben u gedragen
Met teerheid, welbehagen.
KINDEREN.

Ge gaaft ons mild de volle borst.
MOEDERS.

Groeit op tot kloeke knapen,
Die nooit den tijd verslapen.
KINDEREN.

Wij hebben steeds naar kennis dorst.
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MOEDERS.

Groeit op tot kloeke meiden,
Die liefde en deugd verspreiden.
KINDEREN.
Uw

voorbeeld volgen wij.
MOEDERS.

Zuiver leven ende vrij
Gaat voor goud en edelsteenen.
KINDEREN.
Uw

voorbeeld volgen wij.
MOEDERS.

Ach ! ach ! ach ! ge doet ons weenen
Van vreugde.... blij, blij, blij !
Omhelzen wij, u, kinderen...
MEISJES EN JONGELINGEN.

A! zijn wij groot, 't gevoel voor u zal nooit verminderen.
VADERS.

Hoe schoon is uwe liefde, kinderen !
Bewaart ze uw leven lang ! zij zal uw lot nooit hinderen,
Doch sterken uw gemoed in leed en nood.
En zie, om hart en ziel, door deugd en plicht te warmen,
Daar, teer als moeders kuische schoot,
Daar opent mild hare armen,
De school ! de school ! een tempel rein en groot!
TE ZAMEN.

Schoone tempel, lichtverspreider,
Met de milde kennisgaven,

— 230 —
Die de onwetendheid vernietigt,
Als de Godheid dwang en duister!
Gegroet ! gegroet !
**
*

Schoone tempel, die 't verleden,
Wat wij waren, ons herinnert,
Die de toekomst voor ons opent,
Als de dageraad der wijsheid,
Gegroet ! gegroet!
**

*

Schoone tempel, als de vader,
Arbeid lievend, plicht vervullend,
Maakt ge mannen, vormt ge vrouwen,
Voor het Vaderland, door welvaart.
Gegroet ! gegroet !
STRAATLOOPERS.

Wat scheelt ons de school ! wat geeft ons het land !
Wij winnen van pas een roggenen kant.
Geen geld, geen brood,
Dat is het woord....
En winnen wij niets... in schande, leed en nood,
Voort, jaagt men ons, voort !
Maar nu, laten wij 't geldeken klinken;
Bah, weten wij niets ! den beker ter hand!
Heisa, gezellen, we kunnen toch drinken.
Wat scheelt ons de school ! wat geeft ons het land !
HET VOLK.

Heil ! ons ter eere,
Dochters der Leie,
Zonen der Schelde,
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Machtige helden
Rijzen voor ons begeesterd oog.
Poorters en werkers,
Roemrijk en bloedig,
Sterven voor u, o Moederstad !
Waart ge gezonken
Diep in ellende,
Onder de vreemde tyrrannij . , .
Riept ge : wee, kinderen !
Wie zal mij helpen
Tot eigen leven ?
Donderend klonk het,
Juichend en dreigend :
God help ! bij hou en trouw !
Wij, moeder, wij
**
Heil ! ons ter eere,
Dochters der Leie,
Zonen der Schelde,
Blikt in de toekomst :
Grootsch uit 't verleden
Bloeit ge als de bloeme geurig op.
Werkend in Vlaanderen,
Zeilend ten zeeën,
Vrijheid beschermend,
Driemaal heilige moederstad !
Scheppende geesten,
Plichtenbel ij fiers,
Stemden uw stoute heerschappij !
Roept ge : heil, kinderen !
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Wie zal nog scheppen
Voor eigen leven?
Donderend klinkt het,
Juichend en zeegnend :
God help ! bij hou en trouw !
Wij, moeder, wij !
STRAATLOOPERS.

Hoog schalt hun gejuich ! ze zingen ook goed.
Het Vaderland.... Gent ! dat roert toch ons bloed.
De school is schoon,
Dat is hun woord...
Maar winnen we niets... ach, God, voor alle loon,
Voort, jaagt men ons, voort.
Maar, sa! laat nu de zorgen verzinken...
Bah, weten we niets... gezwaaid met den hoed!
Heisa, gezellen, we kunnen toch drinken,
Hoog schalt hun gejuich! ze zingen ook goed.
KINDEREN.

Hoort ge, hoort ge 't klokgebrom,
Roeland roept u wellekom,
Van allen kant,
In ons land!
Roeland, Roeland :
Wellekom, o kleine vrinden,
't Is feest!
JONGELIEDEN.

Hoort ge, hoort bazuin en trom,
Liefde roept u wellekom!
Met vreugdgeschal,
Overal !
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Wellekom, o zoetbeminden,
't Is feest !
MOEDERS.

Hoort in huis, ons heiligdom,
Roept de haardstee wellekom !
Met gul gemoed,
Weest gegroet !
Roeland, Roeland :
Wellekom, o vriend en vreemden,
't Is feest!
VADERS.

Hoort het volk, bij drom en drom,
Juicht aan ieder wellekom !
Met hart en hand,
Allen stand !
Roeland, Roeland :
Wellekom in Vlaandrens beemden,
't Is feest !
STRAATLOOPERS.

Welaan, wij doen mee ! 't is nog niet te laat!
Wij kiezen de school, de fabriek voor de straat....
De school is schoon,
't Fabriek werk is goed...
Daar winnen we geld.... en de achting wordt ons loon.
Moed ! roepen wij, moed!
Ja, gauw, laat ons de kindren verzorgen...
Ach, weten we niets... Laat zien, hoe het gaat.
Heisa, gezellen, ter school gaan ze morgen.
Welaan, wij doen mee ! 't is nog niet te laat.
19
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ALLEN.

't Is feest I de tijd is verzwonden,
Wanneer door strijdaks en zwaard,
Wierd Vlaandrens vrijheid geschonden,
't Volk kampte, vrij, onvervaard.
Strooit bloemen!
De tijd is gekomen,
Dat wij, den bliksem ter hand,
Door damp als kracht te doen stoomen,
Beschermen het Vaderland !
0 blijheid !
Dus eeren wij u, koen Gent,
Door schoonheid, waarheid en vrijheid !
**

't Is feest ! de tijd is vervlogen,
Dat men door logen en list,
Het volk hield onmachtig gebogen
In domheid, tweedracht en twist.
Strooit bloemen !
De tijd is verrezen,
Dat men verlicht het verstand ;
Der menschen plichten doet lezen,
Tot roem van het Vaderland.
0 blijheid!
Dus eeren wij u, koen Gent!
Door schoonheid, waarheid en vrijheid !
**
't Is feest ! de tijd is verdwenen,
Dat men door wrok en door nijd,
De moeders. de kindren deed weenen
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Strooit bloemen !
Nu glansen de tijden,
Dat allen in broederband,
Gods goedheid en grootheid belijden,
Kloek werkend voor 't Vaderland.
0 blijheid!
Dus eeren wij u, koen Gent,
Door schoonheid, waarheid en vrijheid!
EMANUEL HIEL.

BOEKBEOORDEELING.

Uitgaven der Ant verpsche Bibliophilen, nr 8. — Biographies d' Artistes Anversois, par Th. Van Lerius, avocat,
publiées par P. Génard. I. — Antwerpen, P. Kockx,
boekhandelaar der Maatschappij, oude Koornmarkt, 28.
1880. VIII — 264 blz. in-8°.
Wij schrijven den titel letterlijk af, om zijn vreemd voorkomen : het hoofd en de voeten in 't Nederlandsch, en het
midden in 't Fransch. Gelukkig is het nog, dat de uitgevende
Maatschappij hare Nederlandsche benaming niet vertaald
heeft om der eenheidswille, en ons hierdoor, als 't ware,
te verstaan geeft, dat het maar bij uitzondering is, dat zij
een Fransch werk aan den dag brengt. Indien wij haar eenen
bescheiden raad mochten geven, dan ware het dien, van
zich uitsluitend bij het uitgeven van Nederlandsche zeldzaamheden te houden ; inderdaad, in onze bibliotheken
wachten zooveel belangwekkende schriften op bekendheid,
dat er nog in 't geheel geen gevaar is voor de uitputting
van den voorraad.
De Heer van Lerius, in 1880 te Antwerpen overleden,
bewees aan onze nationale-kunsthistorie onschatbare diensten door zijne onafgebroken studiën over het leven en de
werken onzer oude meesters. Kwaadwillige en onbezonnen
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schrijvers hadden over velen van hen een tal van sprookjes
en onnauwkeurigheden in de wereld gezonden, waarvan de
Heer van Lerius er veel te recht wees. Vooral trok hij de
aandacht op zich, door de keurige levensschetsen van
artisten, die hij in den Catalogue d Musde d' Anvers laschte;
wel valt er hier en daar op enkele dier schetsen iets af te
jlingen, maar toen die catalogus verscheen, verwekte hij
eene zekere ontroering in de kunstwereld : van Lerius had
van den catalogus van een museum, vroeger eene dorre lijst
van nummers en titels, een genietelijk en onderrichtend
boek weten te maken en alle soortgelijke beschrijvingen
werden bijna overal op dezelfde verbeterde leest geschoeid.
De thans verschenen Biographies vormen eigenlijk de
bestanddeelen voor de verbetering ende vollediging van den
catalogus van het Antwerpsch Museum, die de Heer van
Lerius bij eene nieuwe uitgave van dit werk dacht te benuttigen. In 1869 schreef hij aan den Heer Siret, dat hij
«verscheidene boekdoelen uittreksels van loops-, huwelijksen begrafenis-acten had verzameld van onze oude schilders,
graveerders en beeldhouwers, behalve een, aanzienlijk getal
oorspronkelijke bescheeden over deze vereerde meesters. »
Doch, daar enkel een betrekkelijk klein getal Antwerpsche kunstenaars op het Museum dier stad door werken van
hunne hand zijn vertegenwoordigd, konden al zijne aanteekeningen dus in bedoelden catalogus geene plaats vinden.
Zijn plan was later een afzonderlijk boekwerk met de
vruchten zijner opsporingen uit te geven; maar de schrijver mocht de verwezenlijking van dit zijn plan niet beleven.
Wat er van zijnen arbeid bestaat, werd thans door de zorgen
van zijnen vriend, den Heer P. Génard, op last der
Antwerpsche Bibliophilen, in het licht gegeven.
De levensschetsen, ten getale van omtrent dertig, volgen
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DE HEEM (DavID III). Men mag dus een vrij omvangrijk
geheel verwachten.
Zonder de belangrijkheid van het werk te willen betwisten, moeten wij nochtans zeggen, dat menige schets onze
nieuwsgierigheid onbevredigd heeft gelaten, vooral ten
opzichte van minder bekende kleine meesters.
Zij vormen meestal zorgvuldig bijeengebrachte familiestamboomen, zelfs tot in ver uitloopende staken, die voor
de locale historie zeer belangrijk kunnen zijn, maar veel te
weinig nieuw licht over der meesters werken aanbrengen,
om eigenlijk in hun leven dieper te kunnen indringen.
Misschien vragen wij hier het onmogelijke ; want waar
geene echte bijzonderheden te vinden zijn, is het nog verkieselijk er geene gewaagde vooruit te zetten.
Hier en daar treffen wij eene levensschets aan, die zeer
belangrijk is, onder andere die van Jan Boeckhorst, bijge,naamd Lange Jan, over wiens loopbaan er nog vrij weinig
bekend was. Deze knappe meester, die zoo veel van van
Dijck's gaven weg had, moet een zeer werkzaam leven
hebben geleid. Zoo Iezen wij, dat hij voor het Falconsklooster te Antwerpen niet minder dan 26 schilderijen
vervaardigde. Bij de afschaffing des kloosters in 1783, werden die stukken aangeslagen en twee jaar later te Brussel
geveild, waar zij de som van 290 gl. 10 st. wisselgeld
opbrachten. Van Lerius, die nog al streng katholiek dacht,
zegt bij deze gelegenheid : a Zoo beroofde ons de omwenteling, verpersoonlijkt door eenen Duitschen Keizer, van het
heerlijk schilderijen-kabinet uit de Falcons-kapel, en door
Aldus het puik van de 7060 aan de kloosters gestolen kunstwerken in eens in veiling te brengen, verminderde zij zelve
de waarde harer rooverijen. D
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g ijn geweest. Begoed man en ongehuwd, maakte hij in
1639, alvorens zijne reis naar Italië aan te vangen, een
-testament, waarbij hij degene zijner broeders of zusters
uitsloot, die in een klooster zouden treden of geestelijke
worden. Bij een tweede testament, in 1654 gemaakt, vernieuwde hij deze bepaling. Dat hij degenen uitsloot, die in
reen klooster zouden treden, kan de Heer van Lerius nog
over zijn hart krijgen, maar dat hij zelfs zijne broeders onterfde, die priester zouden geworden zijn, dit vindt hij erg!
Schrijver handelt verder over de werken van LangenJan,
, die reeds in zijn leven in hooge achting stonden. Onder
.anderen heet hij een meesterstuk de triptiek, eene 0. R.
Hemelvaart verbeeldende, met de Boodschap en de Verrij-senis op de luiken, in de Begijnhofkerk te Antwerpen; —
(le Ironing van Maria uit liet Museum van Antwerpen, de
H. Drievuldigheid uit het Knechtjeshuis, de Drie Goddelijke Deugden uit de Terninsckscheschool en andere, die in
Antwerpen nog voorhanden zijn, getuigen van Boeckhorst's
heerlijk talent. Minder uitvoerig handelt Schrijver over
's meesters werken elders in ons land en den vreemde nog
in grooten getale verspreid.
Veel onbekende bijzonderheden ontmoeten wij in de
levensschetsen der leden van de kunstenaarsfamilie Boel
(Quirijn, de oude, Jan, Quirijn de jonge, Pieter, Jan-Baptista
en Balthazar-Lucas), over de min gekende De Bailleur's,
en bijzonder verzorgd is die van Gonzalf Cocx, meer gekend
onder den naam van Gonzalez Coques, wiens fijne en onderscheidene manier hem eenen zoo schitterenden rang onder
4
de Antwerpsche kleinere meesters verschafte. Gonzalf Cocx,
in 1614 geboren, had achtereenvolgens voor leermeesters

— 240 —
Pieter Breughel III en David Ryckaert II, wiens dochter hij
lauwde; in 1640-1641 werd hij als meester-schilder in de
Lucasgilde aangenomen. De trant, dien hij verkoos, waren
portretten meest op kleine schaal en conversatiestukken.
Weldra was zijne faam zoo verre verspreid, dat hij bestellingen kreeg van dén Keurvorst van Brandenburg FriedrichWilhelm en van den Prins van Oranje, voor wien hij eerst
de portretten van de prinses Amalia van Solms en van de
koninklijke prinses schilderde, waarop vanwege denzelfden
Prins eene bestelling volgde van tien tafereelen voor het
Nederhof,
ten oosten van Honselerdijk, waarvoor hem
2000 gulden werd betaald. Ongelooflijk groot moet het
getal zijner portretjes zijn, waarin hij meerwerf van Dijck's,
distinctie nabij streeft, zoodanig dat de Franschen hem Van
Dijck en petit hebben genoemd. Maar vooral prachtigen even
talrijk zijn zijne Conversatiestukken,waaraan het edel voorkomen der figuurtjes, de deftigheid van al wat hen omringt,
en daarbij de echt zwierige schikking en het fijne koloriet
eene ongewone aantrekkelijkheid bijzetten. Men vermoedt,
zelfs van eenige stukken weet men het met zekerheid, dat
hij in de tafereelen de portretten van gansche familien groepeerde. Ook bracht hij portretten in andere onderwerpen,
bij voorbeeld in de Vijf Zinnen : in de verzameling van
wijlen Graaf du Bus van Ghisignies trof men zulk eene reeks
aan, en onder die portretjes was dat van den keurigen
schilder en etser Robrecht van den Hoecke in het stuk het
Gezicht licht te erkennen. In eene reeks van vijf tafereeltjes,
eigendom der familie Trachez te Antwerpen en ook de Vijf
Zinnen voorstellende, heeft Cocx zijn eigen portret in het
figuurtje de Reuk gemaald.
De Heer van Lerius beschrijft een vrij groot getal andere
werken van den meester en vermeldt de verkoopingen, waar
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volledig, en de gapingen; die onder dit opzicht in de schets
voorkomen, schijnen ons voort te spruiten uit de mindere
bekendheid van den Schrijver met de uitheemsche museums
en verzamelingen, waar er zeer merkwaardige stukken van
Gonzalf Cocx voor handen zijn.
Lezenswaardig ook zijn de schetsen over de kunstenaarsfamilie de Heem (David de oude, David II, Jan, Cornelis en
David III). Gelijk men weet, schilderden de vier de Heems
uitsluitelijk bloemen- en fruitstukken ; hoewel oneindig verschillend in kunstwaarde, werden deze meermaals, deels uit
onwetendheid en nog meer uit bedriegerij, onder elkander
verward; listige schacheraars trachtten door het bijschilderen van of door eerre kleine wijziging aan het monogram,
zooveel mogelijk tafereelen van de zwakkere naamgenooten
voor werken van den hoogstgevierden, dat is van Jan, te
doen doorgaan. De noticies van den Heer van Lerius zullen
weéral iets bijbrengen om in de zaak klaarder te zien.
De twee eerste de Heems, David de oudere en David II,
die nooit Utrecht, hunne geboorteplaats, verlieten, konden
hier heel wel verzwegen worden. Geene Antwerpenaars
zijnde, heeft de Heer van Lerius die enkel aangehaald
uit liefde voor den stamboom. De beroemde Jan, ook te
Utrecht geboren, naar het schijnt in 1600, kwam Antwerpen bewonen, waar hij in 1636 als vrijmeester in de Lucasgilde werd opgeschreven. Schrijver maakt ons tot in de
kleinste bijzonderheden bekend met Jans huiselijke aangelegenheden, zijne betrekkingen, zijn werkhuis en zijne leerlingen ; onder deze laatsten wordt genoemd Jan Pau wel
Gillemans, den oude, wiens fraaie werken, zegt hij, zoo goed
als onbekend zijn, daar de koopliên er zijn merk afdeden, om
ze voor schilderijen van Jan de Heem aan den man te helpen.
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Heel zaakrijk ook is de schets over Janszoon Cornelis
de Heem, in 1631 te Leiden geboren, in 1660 of 1661 in
de Lucasgilde te Antwerpen opgenomen, en die een twintigtal jaren later in den Haag woonde, waar hij overleed.
Men weet dat Cornelis de Heem in menig zijner stukken de
malschheid en de warme kleurflonkeringen zijns vaders wist
te bereiken ; worden zijne schilderijen nu zeer gezocht,
eveneens stonden zij bij 's meesters tijdgenooten in hooge
waarde; Schrijver herinnert het oordeel vair Joachim
Sandrart, die in zijne Academia nobilissimae actis pictoriae meldt, dat Cornelis een weergalooze werd geheeten en
Zijne voortbrengsels gretig gewild werden. Sandrart verhaalt, dat hij te Amsterdam bij den kunstvriend Thomas
Kretzer een tafereel zag van Cornelis, wel twee ellen lang,
en dit zoo ongemeen zwierig vond, dat hij er den eigenaar 450 gl. baar geld voor aanbood. Doch deze weigerde,
spijts zijne groote vriendschap voor Sandrart, inbrengende
dat hij die schilderij voor geen geld wou verkoopen, daar
de tafereelen van deze edele hand door de kenners hooger
werden geschat dan alle goud en zilver.
Om het leven van beroemde mannen te schetsen, moet
men natuurlijk gebruik maken van reeds verwerkte stoffen ;
maar een zoeker, en de Heer van Lerius was een onvermoeibare, vindt steeds langs het veld van het onbekende iets
op te rakelen, dat nieuwe belangstelling wekt. Daarom zien
wij, en zeker alle kunstvrienden met ons, de uitgave der
volgende Biographies met nieuwsgierigheid te gemoet.
W. R
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Ditmar.
Er is voorzeker geen land in Europa waar, alle verhouding in acht genomen van uitgestrektheid en bevolking,
meer gelezen wordt dan in Noord-Nederland : de Gids, de

Tijdspiegel, de Spectator, Nederland, de Dietsch-e Warande,
en zooveel andere tijdschriften , zijn niet alleen in de
hoogere klassen der samenleving, maar bij middel der rondgaande bibliotheken en leesgezelschappen, in alle kleine
steden en dorpen, zelfs tot op de boerenhoeven verspreid.
Elkeen, gering van stand of rijk, besteedt eene zekere som
in het jaar tot het voedsel voor zijnen geest, tot het aanschaffen van boeken. Kinderen hebben er hun orgaan, als
daar onder anderen is het Voor 't jonge Volkje, een
geïllustreerd tijdschrift voor de jeugd, dat vele lezers vindt
Yen waarvan men bij het doorbladeren niet genoeg de kundigheid des uitgevers M. Joh. Ykema, tot het uitzoeken
van wat nuttig, leerrijk en verzettend is, waardeeren kan.
Vrouwen hebben of hadden er hare couranten : Ons Streven
en Onze Roeping ; maar deze tijdschriften hadden voor doel
de rechten der vrouw te handhaven en haar eene andere
plaats in de maatschappij te doen innemen dan tot hier
. het geval was, zoo niet door het aanpreeken van geweld,
ten minste door de macht der overtuiging bij middel van
het woord. Het waren dus in eenen zekeren zin revolutionnaire bladen.
Thans begroeten wij een nieuw orgaan : een weekblad
voor meisjes, Lelie- en Rozeknoppen, dat in tegenstelling
met de hierboven genoemde tijdschriften Ons Streven en
Onze Roeping niet voor doel heeft het omverwerpen van
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den huidigen staat van zaken, maar enkel de jonge meisjes
tot degelijke vrouwen en huismoeders op te leiden ; en dat
door haren geest te ontwikkelen, haar de voortbrengselen
der kunst en letterkunde genietbaar maken en tevens eene
aangename lectuur verschaffen wil.
Dit blad is met geestdrift in Nederland onthaald geworden : op korten tijd klom het aantal der abonnées tot een
verbazend cijfer, en ook de Koningin telde onder de inteekenaressen. Was het de bij onze Noorderburen zoo gekende
naam van Alberdingk-Thijm, den begaafden Amsterdamschen
professor, (waarvan de Redactrice C. Alberdingk-Thijm,
naar ik meen, eene dochter is,) die op het blad prijkend
er vertrouwen in gaf, of de liefelijkheid van den inhoud?
— Beide hebben er vermoedelijk wel toe bijgedragen.
Ziehier het prospectus:
« De Lelie-. en Rozeknoppen zal zich geheel onthouden
van partijdigheid op politiek of godsdienstig gebied.
Zij zal bevatten :
1° Een hoofdartikel. Karakterstudies , deugden van
jonge meisjes, haar rol in de maatschappij, enz.
2° Bene novelle.
3° Mededeeling van al datgene wat zich op het gebied
van het openbare leven mocht voordoen, voor een jong
meisje ter kennisneming belangrijk.
40 Huiselijkheid en handwerken, theoretisch en practisch besproken.
5° Kunst-causeriën.
6° Modes van een geschiedkundig standpunt beschouwd.
7° Vormen. Alles wat tot de beschaving behoort in de
klassen waarvoor dit blad bestemd is.
8° Merkwaardige feiten uit de algemeene geschiedenis en
uit de mythologie, vooral die, welke eene beschaafde vrouw
weten moet, om van de kunst te kunnen genieten.
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9° Biographic van de een of andere beroemde persoon,
die geen bijzondere plaats in de geschiedenis heeft.
10° V4 retenschappelijke mededeelingen, nuttige wenken,
verscheidenheden, enz.
11° Correspondentie. Deze zal aan alle abonnées de gelegenheid openen om vragen te stellen op het gebied van het
programma van dit blad.
12° Nu en dan zal de gelegenheid opengesteld worden
om van de jeugdige inteekenaressen proeven op letterkundig
gebied op te nemen. Een onderwerp in proza en poëzie zal
opgegeven worden ; het best gekeurde stuk wordt gedrukt,
het volgende zal eervol, en het daarop volgende eenvoudig
vermeld worden.
De Lelie- en Bozeknoppen zal elken Woensdag verschijnen. Men abonneert zich bij alle boekhandelaren. to
Het is geene gemakkelijke taak voor eenen letterkundige,
die voor een zeker beperkt publiek schrijft, zijne bijdragen
leerrijk en nuttig te maken zonder in pedanterie te vervallen. Wat in het algemeen uit het gemoed des schrijvers
voortvloeit, werpt hij op het papier zonder zich om zijne
lezers te bekreunen : hij zegt, wat hij te zeggen heeft,
of meent te zeggen te hebben ; aan anderen te onderzoeken, of het hun bevalt. Hier is het anders gesteld : de
Redactrice, en degenen, welke aan haar blad medewerken,
moeten gestadig het publiek, tot hetwelk zij zich richten,
voor oogen houden, zich van dezes graad van on twikkeling rekenschap geven, , hem toedienen, wat hem begrijpelijk
en nuttig is ; vandaar een zekere dwang, vandaar ook de
schier onoverwinnelijke moeielijkheid om iets waarl ijk uitstekends voort te brengen.
Dit hoeft ook niet : er zijn verscheidene trappen in do
kunst. Van Lelie- en Bozeknoppen kan men gerust verkla-
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ren, dat de echte toon getroffen werd ; het blad is in den volsten zin van het woord lief, zoodat de gansche inhoud om
zoo te zeggen in den titel 'is samengevat en uitgedrukt : lief
in de verschillige vormen, waaronder den jongen lezeressen
allerlei nuttige en wetenswaardige dingen worden aangeboden, en lief door het vriendelijk gemoed der Redactrice en
hare warme sympathie voor hare leerlingen, welke in alles
doorstraalt; want waarom deze niet aldus genoemd? Zijn
die jeugdige meisjes niet hare leerlingen in dezen zin, dat
zij zich vrijwillig onder hare leiding hebben geplaatst? En
wellicht is er nooit kundiger, toegankelijker meesteres te
vinden geweest.
Dit blad is niet bestemd voor meisjes, welke in haren
huiselijken kring al de gewenschte ontwikkeling verkrijgen
kunnen ; het vult de leemten aan, die in hare omgeving
bestaan en vormt, als het ware den overgang tusschen de
kindertijdschriften als Bato, de Kindercourant en het
vroeger vermelde Voor 't jonge Volkje en de periodieke uitgaven aan bellettrie of kunst gewijd. Het bevat menig
artikel, dat het halfvergetene weder opfrischt, of het niet
gewetene aanleert en dit alles zonder inspanning. Men
begrijpt aan het genot, dat men bij het lezen van elke
nieuwe aflevering heeft, hoe gretig de geestdriftige, jonge
abonnées er naar uitzien moeten.
De Redactrice is op de gelukkige gedachte gekomen eene
soort van wedstrijd te openen, en aan de beste bijdragen
harer lezeressen eene plaats in haar blad in te ruimen,
zooals in artikel 12 vermeld staat. Dit heeft voor doel den
kunstsmaak te ontwikkelen en tot het beoefenen van taal
en stijl aan te manen. Hier zijn de geleverde bijdragen geene
eigenlijke devoirs de style en bijgevolg als in de scholen van
middelbaar onderwijs geen uitwerksel van eenen dwang tot
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het behandelen van een soms aan den leerling zeer antipathiek onderwerp; maar eene uiting van den vrijen wil. Wie
niet begeert mede te kampen, moet niet, en wie het doet,
gevoelt zich daartoe geïnspireerd. Reeds werd meer dan een
lief stukje, dat bij eene zekere zwakheid van bewerking en
kinderlijke onkunde tevens frischheid van gevoel en schilderachtigheid van verbeelding verraadt , in Lelie- en
Rozeknoppen opgenomen.
De Redactrice zegt in haar artikel : Over het Lezen, dat
zij zich tot deze categorie van meisjes wendt, welke soms in
romans heele beschrijvingen overslaan. Zij duidt het haar
niet ten kwade, omdat het juist die bladzijden zijn, waarvan
zij uit hoofde harer jeugd het schoone niet begrijpen kunnen.
Met betrekking tot alle onderwerpen, die in den inhoud aangeteekend zijn, biedt zij allerminzaamst aan hare lezeressen
aan, deze bereidwillig uitleggingen te geven over al hetgeen
haar duister of min vatbaar in artikelen van Lelie- en,
Rozeknoppen mocht voorkomen. Naar aanleiding hiervan
schreef ik : e Mocht ik mij eene bemerking en eenen raad
veroorloven, dan zou ik bescheiden aan de Redactrice zeggen : Tracht zooveel mogelijk in uw tijdschrift het vragen
om uitleggingen te vermijden ; want er behoeft reeds eene
zekere inspanning toe, meer volharding in de weetgierigheid dan bij uw publiek te onderstellen is, om onder het
lezen van eene duistere plaats niet alleen stil te houden en
daarop na te denken, maar pen en papier te nemen en aan
het schrijven te gaan; de jonge meisjes zijn in het algemeen
te lichtzinnig, tt onbedacht, te weinig leerzuchtig daartoe.
Wees dus duidelijk in uwe bijdragen, zoo duidelijk, dat
verdere uitleggingen overbodig worden. a Wie onzer heeft
niet ondervonden, dat als een geleerde ons bij voorbeeld
over een vak van wetenschap, waarvan hij eene bijzondere
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studie heeft gemaakt, onderhoudt, hij altijd te veel technieke
kennis bij zijne oningewijde toehoorders vermoedt. Hij mag
zich nog zoozeer voorgenomen hebben ons de zaak bevattelijk voor te stellen, onwillens gebruikt hij namen, welke wij
niet verstaan en doelt op waarnemingen, welke ons onbekend zijn, en dus met één woord verliezen wij soms den
draad zijner mededeelingen en het uitgangspunt niet begrepen hebbend, wordt het overige ons ook onduidelijk. Hier
Kunnen wij echter nog mondelings om nader bescheid vragen; schriftelijk, waar het artikelen geldt, wordt dit bijna
onmogelijk.
Toen dit geschreven werd waren nauwelijks de twee
eerste nummers van Lelie- ex Rozeknoppen verschenen ;
thans zijn ze door vele andere gevolgd.
De artikelen zijn over het algemeen klaar, verstaanbaar
en kort.
De Redactrice krijgt vele brieven, maar onder het getal
zijn er zeer weinige vanwege jonge meisjes, die handelen
over den inhoud van haar tijdschrift. Dit bewijzen hare
antwoorden aan de lezeressen in de zoogezegde correspondentie op het laatste blad. Merkwaardig is deze als studie
van den vrouwelijken geest. Het is voorzeker het doel der
Redactrice niet en 't ware niet wenschelijk, indien alle meisjes tot geleerde vrouwen opgroeiden ; maar het is het
aanstippen waard, hoe weinig zij zich om ernstige zaken
bekommeren. De vraagstukken, waarover zij hare meesteres raadplegen, gelden gemeenlijk niets van algemeen
belang; het zijn persoonlijke aangelegenheden, confidenties
over het een of ander gebeurde, verlegenheid over de
wijze,waarop men zich in dit of dat geval te gedragen heeft,
moeielijkheden over deze of gene keuze van kleederstoffe
of kleur, en om maar ineens het woord te gebruiken vaak
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beuzelarijen, waarop de Redactrice te antwoorden heeft.
Daar ligt volstrekt geen kwaad in: elk volgt den drang
zijner eigene natuur; maar het zij geoorloofd de aandacht er
op te vestigen, slat indien het hier een jongens-courant gold,
de correspondentie vermoedelijk anders zou wezen; men zou
er dan misschien de eene of andere inlichting nopens eersen
beroemden man, eenes veldslag, een kunstvak, eene vraag
om raad tot liet kiezen eener loopbaan of eene pedante, neuswijze opmerking in aantreffen. Deze correspondentie heeft
echter het voordeel den vriendschapband tusschen de
Redactrice en hare jeugdige vriendinnen nauwer toe te
halen : de zaken, waarover men haar raadpleegt, zouden
voorzeker ook tehuis in de onmiddellijke omgeving der meisjes met evenveel kennis van deu toestand kunnen opgelost
worden; maar deze wenden zich liefst tot haar, wellicht uit
eene behoefte om haar dankbaarheid te toonen en een
blijk van vertrouwen en aangekleefdheid te geven ; -- doch
meest nog, denk ik, omdat men op dien leeftijd gaarne
anderen om zich ziet gemoeid, en zulke brieven schrijven en
antwoorden daarop in het blad gedrukt vinden aan een
jong meisje een zeker gewicht in hare eigene oogen geeft.
De Redactrice kwijt in de correspondentie zich van hare
taak met zooveel moederlijke goedheid, met zulke onverdroten bereidwilligheid, hare opmerkingen zijn zoo juist,
hare raadgevingen zoo doeltreffend, haar blik zoo zeker ;
heel haar streven dusdanig naar het goede gericht, dat men
haar hier weder, bewonderen moet.
Wij hopen, dat Lelie- en Rozennoppen steeds het getal
abonnées zal zien aangroeien, en wenschen Juffrouw C.
Alberdingk-Thijm met hare onderneming en den reeds met
grooten bijval bekroonden uitslag van harte geluk.
Gent, 5 October, 1882.

VIRGINIE LOVELING.
20
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Handelingen van ,iet X VIIIde Nederlandsch taal- en setterkundig Congres, gehouden te Breda, den 31 Augustus,

1, 2 en 3 September 1881. Breda, Broese en Comp.,
1882. XVI en 179 blz. in-8°.
Toen in het zeventiende Congres, dat te Mechelen in
1879 werd geh r uden door de meerderheid der leden, die
— het is later gebleken — niet voornemens waren zich veel
om hun eigen besluit te bekreunen, besloten werd, dat het
XVIIIde taal- en letterkundig Congres te Breda zou bijeenkomen, vreesden wij, dat die kleine stad weinig geschikt
zou wezen tot het houden van zulk eene letterkundige
bijeenkomst. De uitslag heeft bewezen, dat onze vrees
niet ongegrond was. Het Bredasche Congres is inderdaad
het minst belangrijke geweest van al die sedert 1849
beurtelings in Zuid en Noord werden gehouden. Men
hoeft slechts de HANDELINGEN te doorloopen om er zich
van te overtuigen. De Redactie heeft dit maal de lijst
der leden weggelaten : is het misschien om te verbergen,
hoe gering het getal der deelnemers is geweest? Al de
letterkundigen, die zich als sprekers hadden aangemeld,
zijn zelfs niet verschenen : zoo heeft de bibliothecaris van
Antwerpen, Dr. C. J. Hansen, zijn gewoon stokpaardtje :
over ons Dietsch of het Nederduitseit taalbelang in de
Nederlanden en in Plat-Duitschland niet bereden, hetgeen

hem wellicht weer later de gelegenheid zal verschaffen te
schrijven, dat hij hierin door de kuiperijen van Prof. Heremans en zijne vrienden is verhinderd geworden ! De meeste
onderwerpen, die te Breda behandeld werden , waren
versleten, zooals dat der basterdwoorden, of wel zonder
het minste belang als dat van Mevr. Storm-van der
Chijs over de Peinture-Bogaerts. De afwezigheid van die
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zonder ongenoegen op de Nederlandsche taal- en letter
kundige Congressen, waar die Dame toch eigenlijk niets te
maken heeft, worden opgemerkt. Wat het Congres gered
heeft zijn de redevoeringen en levendige gedachtenwisselingen van den welsprekenden voorzitter der algemeene
vergadering, Prof, M. de Vries, van Dr. N. Beets, Dr, J.
ten Brink, Mr. Hamelberg, Prof. J. A. Alberdingk-Thijm,
Dr. Bey nen, Mr. D. van Eck, Dyserinck, Mr. J. Vuylsteke
en Pol de Mont.
Het voornaamste punt, waarover op dit XVIII de Congres
werd beraadslaagd, is de nieuwe inrichting dezer letterkundige vereenigingen. Een nieuw reglement, als het ware
eene nieuwe grondwet, werd door eene Commissie opgemaakt, bij monde van haren verslaggever den Heér Vuylsteke, voorgedragen en toegelicht, en door de vergadering
met eenige daaraan toegebrachte geringe wijzigingen aangenomen, en als gevolg der nieuwe inrichting werd eene
bestendige Congres-commissie bestaande uit zeven leden,
waarvan vier uit het land, waar het volgend Congres zal
gehouden worden en drie uit het andere, benoemd. Als
Belgische leden werden gekozen, de Heeren Prof. J. F. J.
Heremans (Gent), Mr. J. Vuylsteke (Gent), Mr. N. de Pauw
(Brugge) en Dr. Max Rooses (Antwerpen), als Noord-Nederlandsche leden de Heeren Prof. J. A. Alberdingk-Thi jm
(Amsterdam), H. de Veer (Amsterdam) en Dr. J. ten Brink
('s-Gravenhage).
Gelijk men weet, vergadert gewoonlijk des morgens het
Taalcongres in afdeelingen en des namiddags in algemeene
vergadering. De vergaderingen der tweede en derde afdeeling hebben bij gebrek aan deelnemers, den tweeden en
derden dag, geene plaats kunnen hebben. Alleenlijk de
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eerste ardeeling hield regelmatig hare zittingen onder het
voorzitterschap van Dr. J. ten Brink.
Wij hopen, dat onze taal- en letterkundige Congressen
bij middel van de hun geschonken nieuwe inrichting een
nieuw leven zullen verkrijgen, en personen, die nooit
een congres hebben bijgewoond en eigenlijk niet weten,
wat dergelijk eene letterkundige vereeniging is, zich
met de regeling van deze taal- en letterkundige vereenigingen niet meer zullen hoeven te bemoeien.
De Heer J. Duparc Jr. verdient allen lof voor den ijver,
welken hij aan de uitgave deser HANDELINGEN heeft aan
den dag gelegd, die wellicht zonder hem liet lot der Brusselsche zouden hebben ondergaan, waarvan wij sedert lang
niets meer hebben vernomen.
Gewoonlijk voegt men als bijlagen aan de HANDELINGEN

de programma's der kunstfeesten, die ter gelegenheid van
het Congres hebben plaats gehad. Men heeft zeer wel gedaan, die ditmaal te hebben weggelaten; zij waren meest
allen onwaardig van een beschaafd publiek, welk verschil
tusschen de Oorlog, de Schelde, de weduwe van Artevelde,
van Benoit en J. Van Beers, Hiel en de Geyter, en de Fantastische Pyladische Bathylische, Speusippische tooverballetten de Expiratie van Arlequin en de drie Amoureusen in
tremblement! Ook de beknopte opgave ontbreekt van hetgeen er in de algemeens vergaderingen en de afdeelingen
is geschied.
Antwerpen.

V.
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Groeien en Bloeien. Gedichtjes voor Huis en School, door
D. de Bruin j r . — Kampen, Laurens van Hulst.
85 Blz. in-42.
Niet zonder wantrouwen openen wij een boek of een
boekje, waar dit meerwerf bedrieglijk « voor huis en
school » onder den titel volgt; 't is veelal de stempel van
schoolmeesterachtige ongenietbaarheid. Geen wonder ook ;
zonderdat het schijne, behoort het vak der kinderliteratuur
tot de allermoeielijkste ; geest, hart en vorm, alles wordt
vereischt om uit noodzakelijk eenvoudige onderwerpen iets
verhevens, iets kunstigs te scheppen; maar hoe zelden
vindt men die gaven vereenigd ! De stof is toch zoo verleidelijk, dat honderden zich op 't vervaardigen van kinderboekjes toeleggen; wij krijgen er met karrevrachten, doch
het gehalte staat niet in verhouding tot den hoop,
Groeien en Bloeien is nu weer iets meer op den stapel,
maar niets meer aan onzen letterschat. Aesthetisch beoordeeld, staat het boekje op nul. Het mist oorspronkelijkheid
en eigenaardigheid, en bevat geen onderwerp of geene
gedachte, die niet reeds vroeger door knappere en ook zwakkere dan Schrijvertot vervelens toe afgezaagd werden. Alledaagsche onderwerpen in een zeer alledaagsch kleedje, hier
en daar zelfs ontsierd met lappen. En daarbij nog al zonden
tegen den versbouw, onder anderen het rijmen van mei op
blij en hij, het al te dikwijls miskennen van den elementairen regel van de onwaarde der slot-e vóór eenen anderen
klinker, als in
Het geitjen springt, het schaapjen blaat,
DE ezel, die daar ginder staat....
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Zuig 't lekkere sap maar uit 't loover
En sla er geen bloemetjE over.
Meer zwakheden zouden wij kunnen aanhalen, als
Een oude man, al grijs en oud,

maar wij zullen liever sluiten met een woord van aanmoediging voor den schrijver : op zijne stukjes de Kleine Schipper, het Verplante Bloempje en Zegen ligt er toch een
tintje dichterlijkheid ;misschien welkomt de Heer de Bruin,
met studie en inspanning, nog op het goede spoor te recht.
W. R.

Maatschappij der Vlaamsche Bibliophilen, Nederlandsche
Spellijnghe, uutgesteld by vraghe ende andwoorde duer
Joas Lambrecht, lettersteker. Tot onderwijs der jonyhers voor haar earste beghin. 4e Reeks, nr 3. Gent,
drukkerij C. Annoot-Braeckman, opvolger Ad. Hoste.
1882, XIV en 76 blz. in-8°.
Dezer dagen verscheen het allerkeurigst boekdeeltje,
waarvan wij hierboven den titel afschrijven. Het is een
heliotypisch facsimile van het eenig bekend exemplaar
der Nederlandsche Spellijnghe van den uitmuntenden
Gentschen lettersteker Joost Lambrecht. De uitgevers de
Heeren J. F. J. Heremans en F. van der Haeghen laten
het facsimile voorafgaan van eenige regels over het leven
van Joost Lambrecht en zijne werkzaamheden.
Joost Lambrecht werd omtrent 1491 te Gent geboren en
overleed er na 1553. Hij oefende er verscheidene bedrijven
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zelven met veel talent gegraveerd. De voornaamste zijner
platen, Triumphus Christi, eene fries in tien bladen en
2 m. 66 cent. groot, is waarschijnlijk gesneden naar de
teekening van Titiaan, en buitengewoon grootsen van
uitvoering. Zij is later door de Bry op koper gebracht en
onlangs in chromolithographie nagevolgd door H. Moulin,
te Parijs. Van het origineel bestaat slechts één volledig
exemplaar, dat van de Gentsche Universiteitsbibliotheek.
Joost Lambrecht was de eerste, die een Nederlandsch
boek drukte met Romeinsche letter : de Refereynen in 't
vroede op de vraghe, vat dier ter wereld meest fortse
verwint. item int zotte, op de vraghe, vat voich ter rverelt
meest zotheyt tooght, Item int amorueze, op den stoc, och
moghticse spreken, ic ware ghepaeyt. Vertooght binnen
Ghendt by de XIX cameren van Rhetorijchen aldaer comparerenden den XX. in april MD. neghen ende dertig (1),
welke Refereynen mede door de Vlaamsche Bibliophilen
werden herdrukt. Tot dan had men uitsluitend de gotische
of gelijk men het ook noemde bastaertsche of St Pieters
letter gebruikt. Ook op het gebied der spelling was Joost
een hervormer. Hij was de eerste, die in een leerboek voorschreef de lange a in gesloten lettergrepenmetaa uit tedrukken : iets dat slechts later door Sexagius( 2) en door de amsterdamsche Rederijkkamer in liefde bloeiende werd aanbevolen.

(1) Gent, Annoot-Braecknian, 1877.
(2) De orthographia linguae belgicae sive de recta dictionum teutonicarum scriptura, secundum Belgarum, praesertim Brabantorum,
pronuntiandi usitatam rationem, auctore Antonio Sexagio. Lovànii,
1576.
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Ook de scherplange e en o wilde hij van de zachtlange
e en o bij middel van de spelling onderscheiden, schrijvende
Joas voor loos, droom voor droom, boat voor boot, learen
voor leergin, earst voor eerst, hearen voor keeren. Hij vond
echter hierin geene navolgers, terwijl, wat de verdubbeling
der a betreft, na driehonderd jaar Zuid zoowel als Noord
algemeen zijnen regel hebben aangenomen.
Het heliotypisch facsimile werd vervaardigd door den
Heer K. d'Hoy van Gent die een wezenlijk meesterstuk
leverde. Men kan het van het oorspronkelijke eenig bekende
exemplaar, dat in de Biblioth_ ek der Gentsche Hoogeschool
berust, schier niet onderscheiden,
V.

DE
WEDUWE VAN DEN DORPSSCHOOLMEESTER.

I.
De ondergaande zon wierp haar schemerachtig licht over
bergen en akkers. Het was een heerlijké Junidag geweest,
en een rijk genot schonk het, bij de stilte van den naderenden

avond, zich neder te zetten naast bloembed en weelderigen
plantendos onder den blooten hemel, waar de sterren
allengskens begonnen te schitteren.
In zulk eene ure na welvolbrachte dagtaak, vóór men
zich ter nachtruste vlijt, door te brengen in gezellig
gekout of zich terug te trekken in zich zelve, was een
waar genot voor de weduwe Hendriks, die een aangenaam
gelegen huis bewoonde in het dorp Dalbeek, dicht bij het
oude Rijkswald. -- Zij scheen in diep gepeins verzonken,
toen zij gezeten was onder het prieel in den tuin, naast
hare woning aangelegd. Althans niet dan werktuiglijk
sloeg zij het oog op het rundvee, dat nog altijd zich te goed
deed in de klaverrijke weide, die zich, zoover de blik reikte,
uitstrekte achter de rij huizen, waartoe ook hare woning
21
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behoorde. Wel had de eenvoudige, oude vrouw, welker
kleeding het midden hield tusschen die eener stedelinge en
die eener boerin, stoffe te over, om zich te wiegelen op den
stroom harer herinneringen uit het bonte verleden. De
aarde, welke zich thans zoo schoon voordeed aan haar bij
den dag zwakker wordend gezicht, had haar niet enkel
zomerkoelte en rozengeur geschonken. Tegenspoed was ook
haar niet onbekend gebleven.
0, ja ! zonnige dagen had zij gekend ! Het zou nu met
St. Jansdag dertig jaar zijn geleden, dat zij met haren
Pieter in den echt was getreden, en de gedachten aan haren
gelukkigen meisjestijd, hare zalige bruidsdagen, haar
schoonen huwelijksdag, hare rijke moederweelde en de
genoeglijke jaren van haren echt verfden haar rimpelig
gelaat, waarin , de smart diepe voren had gegroefd, met
den blos van vergenoegen. — Maar dat rood maakte weldra
plaats voor de bleekheid, doorgaans over haar gelaat
verspreid, en een pijnlijke glimlach vertrok haar mond,
terwijl de lippen sterk op elkander waren gedrukt.
Sedert de zilveren bruiloft, medegevierd door bijna al de
dorpelingen, die, jong en oud, als om strijd den schoolmeester Hendriks achtte en beminde, had haar echtvriend
weinig gezonde uren meer gekend. Eene gevatte verkoudheid
bij dat feestvieren, hem den eenvoudigen Nijmegenaar zoo
ongewoon, had zijn niet al te sterk lichaamsgestel geknakt.
Tien maanden, nadat men hem begroet had als zilveren
bruigom, had zijn jongste lieveling, een achttienjarige jongman, die meer zong dan sprak, bij een spelevaart zijn graf
gevonden in den Waal, en de smart was hem te overweldigend geworden. Toen weer de koekoek zijne zoéte tonen
in het Rijkswald liet hooren, werden zij niet opgevangen
door het oor van meester Hendriks. Op zijn graf had de
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schooljeugd een door den organist der Roomsche kerk
gecomponeerd lied gezongen en de pastoor eene hartelijke
toespraak gehouden. Vóór dat de winter de groeve met de
lijkwade had overtogen, had de dankbaarheid der leerlingen
en oudleerlingen op haar een eenvoudigen marmersteen met
opschrift naast het arduinen kruis geplaatst.
Gelukkig had Hendriks gedacht aan de toekomst van
vrouw en kroost door deel te nemen in eene Levensverzekering-Maatschappij. Wel was de jaarlijksche uitkeering
niet voldoende om in al de behoeften van het gezin te voorzien ; maar het boven-gedeelte van haar huis had zij verhuurd aan den gepensioneerden majoor Strubbe, aan wiep
zij een voordeeligen commensaal had. De man was nooit
getrouwd geweest en zijn pensioen stelde hem rijkelijk in
staat op betamelijke wijze het goede der aarde te genieten.
Van « potten D hield hij niet bijzonder. Voor wied zou hij
het ook doen? Familie had hij niet
Bij de herinnering aan het verleden blikte de weduwe
onwillekeurig naar de hel schitterende sterren, die haar
als 't ware zoo vriendelijk toeriepen : « Uw dierbare is niet
op den doodenakker, zoek den levende niet bij de dooden;
hij is opgestaan en leeft in hooger sfeer. A
In hooger sfeer ! « Waar ergens ? A vraagde zij onwillekeurig bij zich zelve. « Op een der werelden daar ginds,
waarvan haar man had gezegd, dat ze misschien ook wel
bevolkt zijn door redelijke schepselen Gods?,... Zou hij
denken in deze ure aan haar, gel ijk zij op de vleugelen des
gebeds zich thans ophief tot hare familie ; denken aan hare
lieve dochter, aan den eenigen zoon, die, God weet waar,
rondzwierf? Ja, zou haar Frederik nog wel zijn in het land
der levenden, of ook wellicht de aardsche loopbaan hebben
volbracht ? »
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Toen hij tijdens 's vaders leven als milicien in militairen
dienst was getreden, had hij in het soldatenleven zooveel
bekoorlijks gevonden, dat hij na herhaald en dringend verzoek, van Hendriks de toestemming had verworven, als
vrijwilliger in dienst te mogen blijven. Zijn ietwat loszinnig
karakter was door het verblijf in de garnizoensplaats en
onder luchthartige wapenbroeders er niet beter op geworden, en niet alleen de kantinebaas, maar ook de koffiehuishouder aan het Kelfkensbosch, had aan Frederik steeds een
zijner beste klanten. Toch kon er van hem niet gezegd
worden, dat hij zich in het slijk der zonde wentelde. Hij
bleef Q zijn fatsoen » ophouden en was gezien zooveel bij
zijne oversten, als bij zijne onderhoorigen, die hem, den
hupschen sergeant, een goed hart toedroegen.
Hoe had hij heete tranen geschreid bij het vernemen van
's vaders dood ! hoe was hij na bekomen verlof op de vleugelen der innigste kinderlijke liefde, meer nog dan op die
van den stoom, naar het sterfhuis gesneld ! hoe hartstochtelijk had hij geweend bij het lijk van den braven vader,
terwijl hij krampachtig de hand drukte zijner dierbare
moeder, die hij voortaan tot steun, de wang kuste der
eenige zuster, die hij tot beschermer zou verstrekken !
Innig en kinderlijk had hij geluisterd naar de gebeden, uitgesproken door zijne zuster bij den lijkdienst van den dierbaren doode, voor de rust der ziele zijns onvergetelijken
vaders, en..... sedert had de weduwe haar Frederik niet
meer gezien. Wel had zij een paar brieven van hem ontvangen, maar de inhoud werd van lieverlede korter, de
toon kouder, -- totdat hij eindelijk in weinig woorden
haar berichtte aan boord te zijn van een stoomschip, naar
Java bestemd, daar hij was overgegaan in den krijgsdienst
in de Oost-Indische bezittingen, waar hij hoopte meer pro-
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motie te zullen maken. Met een geheimzinnig waas was zijn
schrijven overdekt en van zijne belofte, later de bijzonderheden mede te deelen omtrent de oorzaak van zijn vertrek,
was tot heden niets gekomen.
Spoedig daarop was de ziekte, door de geneeskundigen
aangeduid door den naam van Febris thyphoida, in de
woning der w eduwe binnengeslopen. Moeder en dochter
beiden waren weken achtereen aan het krankenleger
gekluisterd geweest, en toen de eerste stralen der zomerzon
de ziekenkamer der herstellenden binnendrongen, was het
tweetal patiënten zoo zwak, dat de geneeskundige de meest
mogelijke rust ten ernstigste voorschreef.
Latere informatiën naar Frederik hadden tot hiertoe de
gewenschte uitslagen gemist.
Zoo denkende aan hare verwijderde dierbaren, vergat ze
schier de geliefden in hare nabijheid, eerst naast elkander
gezeten in minnelijk gekoos, en later arm in arm wandelende door den tuin.
« Moeder, de heeren blijven van avond lang weg ! » Deze
opmerking van hare eenige dochter, eene bloeiende maagd
van zeven en twintig jaar, wekte de oude op uit hare
mijmeringen.
« De majoor zal zijne wandeling wat ver hebben uitgestrekt », liet de aangesprokene hooren.
« Hij zal in gedachten weer met Karel den Groote op de
jacht zijn, of met andere groote geesten door het bosch
dwalen, D sprak de jongman op schertsenden toon. « Oom
zal met den koddebeier weer een praatje hebben gemaakt, »
merkte de weduwe aan.
Juist kwam de majoor, die het zweet van zijn aangezicht veegde, den tuin binnentreden. « Goeden avond
samen ! » --- was zijn groet, waarop hij terstond liet
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volgen : « Mij dunkt, ik moest maar geen stoel in den tuin
nemen; want wij zullen hier niet lang kunnen vertoeven :
er komt donder opzetten ! »
De gepensioneerde snorrebaard bleek als weersprofeet
Zijne plaats te verdienen; want pas had hij gesproken, of
groote druppels regen vielen neder.
« Gij hebt zeker de samenpakkende wolken niet opgemerkt ? » merkte de opgeruimde grijsaard aan; « de moeder
niet, doordat zij zich weer muizenissen in het hoofd heeft
gehaald, Clara, omdat haar vrijer haar weder sprookjes
heeft verteld, en... »Vóór hij den op zijne lippen zwevenden
volzin kon voleinden, schitterde zulk een bliksemstraal
door het prieel, die terstond gevolgd werd door een ratelenden donderslag, dat het viertal met overhaasting in de
woning eene schuilplaats zocht.
De majoor liet zijn gewoon « dondersch » hooren, de
dochter sloeg een kruis, de jongman riep uit het diepst
zijner ziel : « Jezus, Maria ! » terwijl een bevende stem op
preekachtigen toon sprak :
« Of zou de gloed dier majesteit
Mij, zondaar, ook verteren?
Neen, nu 't geloof uw heerlijkheid
In Christus mag vereeren,
Nu klimt mijn lied : de Heer is groot !... »
Het was de stem van oom Andries, die vóór de donderbui onder dak was gekomen. Na van de eerste aandoeningen te zijn bekomen, begaf de majoor zich naar zijne
kamers en waren de overigen weldra gezeten aan den eenvoudigen avonddisch. Natuurlijk ging het gesprek over het
« zware weder », dat binnen een uur echter geheel
bedaard was. En door de laatste thuiskomst van oom,
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en door het woeden van het geduchte onweder, was
het dezen avond vrij laat geworden voor Clara's minnaar, die nog een kwartier uurs had af te leggen, eer
hij te huis was. Gelukkig was het buiten thans allerprachtigst, zoodat hij na een spoedig afscheid nemen van
zijne geliefde — de oudjes verlangden naar rust niet dan
met langzame schreden het hem bekende pad insloeg: Toen
hij den sleutel in het slot der deur zijner woning stak,
stamelden de weduwe Hendriks en oom Andries reeds hun
avondgebed, in hunne jeugd in de ouderlijke woning geleerd,
maar later eerst recht begrepen, -- en droomde Clara van
haren beminden Karel.
Terwijl oom Andries in de achterkamer, ingericht voor
zijn kortstondig verblijf bij zijne zuster, uitrust van zijne
vermoeiende wandeling in de schoone streken van Gelderland, hebben wij gelegenheid hem wat nader te leeren
kennen.
Aan zijn lange jas van blauw Leidsch laken, die aan
een spijker op de deur hangt, is het op te maken niet alleen
dat hij van rijzige gestalte is -- en toch reikt hem het
kleedingstuk tot over de knieën -- maar ook, dat hij een
vriend is van degelijkheid. Dat hij het goed kan stellen in
de wereld, bewijst zijn gouden horologe met zwaren dito
sleutel en dito cachet, waarin haar van zijne overleden
vrouw, welke kostbaarheden lagen uitgespreid op het bedtafeltje, en waarop het nachtlichtje een spookachtig schijnsel liet vallen. Te oordeelen naar zijn witte das, hangende
over de leuning van een stoel, en zijne plompe schoenen,
staande voor zijne legerstede naast de vilten pantoffels, is
het niet moeielijk tot het besluit te komen, dat hij in zijn
76jarige loopbaan zich weinig aan de mode had gestoord.
Evenwel het dragen eener witte das was voor den grijsaard
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eenigszins, wat de pet met gouden band voor den majoor
was. Oom Andries namelijk was een kerkelijk persoon,
adsistent-koster in een der Hervormde kerken te Amsterdam, en als het nu vroegpreek was geweest op een der
werkdagen, dan kon hij, terstond naar het kantoor gaande,
waar hij als kassiersknecht meer dan 40 jaren was werkzaam, geweest, moeielijk van toilet veranderen. Daarbij
zijne vrouw -- nu ook al zeven jaar dood — kon u zoo
helder als een brand D wasschen, zoo puik strijken en zag
zoo gaarne, dat zijn hals in sneeuwwit katoen was
gebakerd, zoodat hij kort en goed had besloten, om ten
eeuwigen dage b, althans letterlijk voor zijn volgend leven,
des daags en des nachts want de gedegradeerde dassen
konden wel nachtdienst doen — zijn baardelooze kin te
verbergen achter een halsdoek, die in uitgebreidheid met
een servet kon wedijveren.
Nu wij weten, dat oom Andries sedert jaren gewoon is
te zorgen voor dominé's suikerwater, de koperen waterstoof,
de behoorlijke hoogte van den bodem des preekstoels, voor
den vereischten warmtegraad van het doopwater en wat
verder tot de roeping eens adsistent-kosters in 'de hoofdstad
behoort, is het ons begrijpelijk, dat hij, den volgenden
morgen voor het open venster gezeten, weinig oog heeft voor
de lachende natuur, die hij toch inderdaad zeer bewonderde,
en zich verdiepte in het Predikbeurten-briefje, waarvan
hem een exemplaar door een vriend was toegezonden.
Dit Predikbeurten-briefje zou bepalen, of zijn verblijf bij
zijne zuster, bij wie hij ieder,jaar in den zomer eenige
dagen doorbracht, kon worden verlengd.
Bij eene a drukke beurt » kon de koster, die ook al « in
de zeventig » was, hem volstrekt niet missen. — Uit het
verhelderde gelaat des ouden mans was het op te maken,

— 265 --

dat er in de vroegpreek en in den ochtenddienst geen a goeie
dominé » zou optreden en dus de kerk zou wezen, alsof zij
met een kogel was doorschoten. Andries kon den e zondag »
overblijven. « Komt ge ontbijten, oom ! » riep Clara op
vriendelijken toon, en de oude man, die de Geldersche lucht
gunstig voelde werken op zijn eetlust, zat spoedig voor
zijn bord, waarop eene goede snede tarwebrood, met boter
en kaas rijkelijk gestoffeerd, hem uitnoodigde spoedig zijn
gebed te doen.
a Na het onweder is het nog al afgekoeld, » sprak de
weduwe Hendriks tot haar broeder ; a ik zou je raden niet
zoo spoedig in den tuin te gaan zitten ! b Juist wilde oom
de opmerking maken, dat hij in de kerk, waar nooit
gestookt werd, wel gehard was geworden tegen de koude,
toen de organist der Roomsche kerk, Eerbeek, binnentrad.
Hij was ouderloos. Daar eenig vermogen hem was nagelaten,
kon hij tamelijk in zijne behoeften voorzien. Het was
hoofdzakelijk uit lust tot bezigheid, dat hij was geplaatst op
het kantoor van den notaris Wijnand, op een kwartier
afstand van Clara, met wie hij hoopte eenmaal in den echt
te zullen treden. Het leven eens commensaals begon hem
vooral in den laatsten tijd zeer te verdrieten.
Beter dan gisteren avond in den schemer of bij de flauw
brandende lamp, kunnen wij hem thans opnemen en bevalt
ons zijn schitterend oog, zijn hooggewelfd voorhoofd, zijn
golvende blonde lokken en zijne edele gestalte. Waarlijk
het verwondere geene onzer lezeressen, dat Clara niet boos
keek, toen haar minnaar haar met een kus, die e klapte, n
zijn morgengroet kwam brengen. — Nog had hij zich niet
neergezet aan de ontbijttafel, of hij riep uit, terwijl deernis
op zijn frisch gelaat te lezen was : e Hebt ge gehoord, wat
er gisteren avond met den veldwachter is gebeurd? »
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« Neen, wat dan ? » was de eenparige vraag, die van
deelneming getuigde.
« De man is door het onweder gedood ! » was het antwoord, en bij liet vernemen van dit zoo tragisch bericht,
scheen het of allen van den bliksem getroffen waren.
a Ik heb gisteren nog den koddebeier gezien en gesproken ! D Met deze opmerking brak oom het stilzwijgen af, en
Eerbeek antwoordde ! « Nog tien minuten vóór zijn dood
sprak hij met zijne twee kinderen over hun brave moeder,
die ze verloren hebben, en daarop ging hij in den post van
de achterdeur der woning staan kijken naar de zwarte
wolken, toen plotseling die geweldige slag werd gehoord, en
Determan met een gil neerzeeg. Geen woord heeft men
meer uit zijn mond gehoord. Geheel zwart was zijn hoofd
door den bliksem. Hij is spoedig zijne vrouw gevolgd ! D
« Hij was toch een goed man ! » merkte Clara aan,
u zijne kerkplichten nam hij waar, vloeken hoorde men hem
nooit, of het moest wezen, als de stroopers en sluikers hem
te leep waren geweest...... » « Maar, Clara ! D hernam
Andries, u onze Heer zegt : oordeelt niet, opdat gij niet
geoordeeld wordet. En wederom : Meent gij, dat deze
Galileërs zondaars zijn geweest boven al de Galileërs, omdat
zij zulks geleden hebben? Ik zeg u : Neen ze ; maar indien
gij u niet bekeert, zoo zult gij allen desgelijks vergaan ! D
« Laten wij, die van gisteren zijn en niet weten, » viel
de zuster in, het meest om den vloed der woorden haars
broeders te breidelen en een theologisch gesprek tusschen
Andries en zijne nicht te voorkomen, « niet beoordeelen,
wat des Heeren is ! » Gelukkig had Clara thans weinig tijd
en. opgewektheid, om haar steilgodsdienstig standpunt te
handhaven, want haar minnaar moest voor een paar dagen
zich verwijderen, en kwam dus afscheid nemen.
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e Die ongelukkige kinderen ! » merkte de organist aan,
« ze zullen te oud zijn voor het weeshuis, en nog te jong
om zelfstandig op te treden ! »
« Te groot voor servet en te klein voor tafellaken ! »
mompelde oom, die ditmaal het spreekwoord zeer links
toepaste.
« Marretje zou wel kunnen dienen, maar wat moet de
jongen worden? » liet de weduwe hooren.
« Heeft de knaap dan niets geleerd, hoe oud is hij? »
vroeg de grijsaard.
« Hij is veertien jaar,» helderde zijne zuster op, « en was
kweekeling op de school, dus is zelf nog in de leerjaren ! »
« Determan moet nog al schulden ook hebben gemaakt, »
zeide Clara.
« De langdurige ziekte en het afsterven zijner vrouw
hebben hem veel gekost, en zijn traktement was niet
hoog! » hernam haar moeder.
« De man had èen zwaar kruis te dragen, » eindigde de
organist; « wat is het leven van den eenen mensch toch
geheel anders dan dat van den anderen! »
e Het is goed te weten, dat er geschreven staat bij den
Profeet : Wee tiengenen, die met zijn Maker twist. Zal ook
het leem tot den formeerder zeggen : wat maakt gij? En
wederom bij den psalmist : De Heere regeert, dat de volken
beven ! »
« Zegt de psalmist ook niet, oude Heer, » vroeg de
majoor, die juist de huiskamer kwam binnenloopen, « de
Heer regeert, de aarde verheuge zich? »
Fen schalksche blik wierp hij tevens op de weduwe, en
deze, vreezende voor eene bitse opmerking haars broeders,
zei, den majoor op de schouders kloppende : « Ja, gij denkt
maar om vreugd. Nu, van een vroolijk orgeldeuntje houd ik
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ook wel ! » En zich op eens tot Eerbeek wendende, sprak
zij : e Maar maak gij nu, dat ge naar het station komt;
want anders visch je zeker achter het net; als je dan
weerom komt zullen wij eens met elkaar overleggen, of wij
ook iets kunnen doen, om het lot van de Determans eenigszins te verzachten. »
« Afgesproken ! D riepen de majoor en de organist als uit
één mond. Na een hartelijk afscheid van de weduwe en de
beide mannen, die hem « goed succes A wenschten, sloeg
Eerbeek, vergezeld van Clara, den weg in naar het spoor.

II.

Vier weken waren verloopen na den dood van Determan,
toen de postbeambte aan het adres van de weduwe Hendriks
een brief bezorgde, waarop het postmerk aanwees, dat hij
uit Amsterdam was verzonden. Het moest een brief haars
broeders zijn. Haastig verscheurde zij de enveloppe, belangstellend als zij was naar den inhoud van Andries' schrijven.
Niet enkel wenschte zij de tijding zijner goede tehuiskomst
te vernemen, maar hij had haar beloofd zijne relatiën ten
nutte te maken van het negentienjarige Marretje, Determans dochter, en ook daaromtrent was zij nieuwsgierig.
De weduwe Hendriks wist, dat in haar geboorteplaats
Amsterdam, waar zij zelve vóór haar huwelijk bij een
neef van haren overleden man als dienstbode had gewoond,
voordeelige « diensten » waren te verkrijgen.
« Oom heeft een stee gevonden voor Marretje ! A riep zij
weldra hare dochter te gemoet, haar den ontvangen brief
overreikende.
« Zoo ! D hernam Clara, lezende : « Bij den Baron van
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geslaagd ! »
a Nu mogen wij wel voor het meisje zorgen ! » sprak
de moeder.
a Ge moogt oom, als ge hem terugschrijft, wel herinneren aan zijne belofte, iets voor haar af te zonderen, »
merkte Clara aan. « Laat dat maar aan mij over, kind ! »
zei de weduwe ietwat geraakt, « Andries mag wat vasthoudend zijn, maar gierig is hij toch niet ! »
a Ik zal niets kwaads van oom zeggen ; maar... herinneren kan toch nooit kwaad !... En wat zullen wij nu
doen, moeder? »
Ja, Clara ! A hervatte de weduwe, a daar zwerft mij
wel zoo een en ander door het hoofd. Wij hebben eenmaal
A gezegd, en dan houd ik er ook van tot Z te komen. Maar
Eerbeek moet ons een handje helpen. Ik ben maar blij, dat
zijne laatste sollicitatie, met hoeveel glans hij er afgekomen
is, z66 is afgeloopen en het lot hem ongunstig was. Nu kan
hij ons krachtig steunen ! D a Dat zal hij ongetwijfeld doen!!
Hij wil een concert geven en de schoolkinderen zullen
daarbij zingen. »
a En gij moest met de Juffrouw van den schoolmeester
een tombola op touw zetten ! Vindt gij dat niet goed,
Clara? » a Ja, ja ! » sprak het meisje op levendigen
toon. a Met Marretje zullen we wel klaar komen D..,
« Nu, de schulden van den koddebeier zullen ook wel
betaald komen. Als een eerlijk man moet hij rusten ! A viel
de moeder haar in de rede.
« Als nu Hendrik maar op de Kweekschool voor onderwijzers wordt geplaatst ! D merkte Clara met eenige
bezorgdheid op.
« De jongen moet voor zijn leeftijd vrij ontwikkeld zijn, »
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was de meening der weduwe, en nog geruimen tijd was het
tweetal in druk gesprek over het heerlijk werk der liefde,
dat zij wilden doen.
e Hieraan zult gij bekennen, dat gij mijne discipelen zijt,
zoo gij liefde hebt onder elkander ! » stond voor dien dag te
lezen op den Bijbelschen scheurkalender, die tegenover het
crucifix aan den wand hing.
Wie onzer lezers zich verwondert, dat het Bijbelblad en
het bijzonder symbool der Roomsche Kerk zoo dicht bij
elkander hingen, verneme, dat meester Hendriks geloofsbelijdenis in l-tomes kerk had gedaan, en de dienstbode, die
zijne vrouw was geworden, werd a aangenomen » bij
Doming M.
Op den huwelijksdag werd tusschen de gelieven bepaald,
dat de meisjes, uit het huwelijk geboren, in het kerkgenootschap des vaders, de knaapjes in dat der moeder zouden
worden opgevoed, en die belofte was hun heilig gebleven.
Behalve de huismoeder, Eerbeek en Clara, was nog een
ander tot het weldadigheidsverbond overgegaan, de goedhartige majoor. a Dat is een d ..... sch mooi plan, n had
hij uitgeroepen bij het vernemen van hetgeen het drietal
wenschte te doen in het belang van Determaus weezen.
Eenige dagen waren sinds dien stond voorbijgegaan, toen
hij op een achtermiddag te huis kwam en in de bekende
huiskamer op een stoel nederzeeg.
Q Ik dacht wel, dat ge niet te vroeg thuis zoudt komen,
en daarom heb ik maar gewacht op uwe terugkomst, vóór
de aardappels te vuur te hangen, n riep de weduwe.
a Nog al de koffie warm gehouden ! D sprak de majoor.
a Die heb ik gebruikt, of liever ik heb gedejeuneerd; want ik
ben bij de freules geweest. Ik heb een schot met schroot op
hare jonkvrouwelijke, koude harten gedaan, en ditmaal heb
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ik de vesting met vlag en wimpel gewonnen. Zie eens, voor
vijf-en-twintig gulden hebben zij geteekend. Entrées voor
het concert wilden zij niet hebben ! Maar boos ben ik op
Eerbeeks patroon. Die verdoemde notaris is een bevreesde
bl..... ! Hij schijnt eerst te willen weten, hoe de Ambachtsheer denkt over onze zaak, eer hij zich wil verklaren. Als
de baron zijne hand op mijne inteekeningslijst heeft gezet,
dan mogen wij wel « hoera b roepen. »
Wij zullen onzen lezers geene verdere inzage geven van
majoors lijst ter inteekening voor het te geven concert,
evenmin hen binnenleiden op den avond, toen de vocale en
instrumentale uitvoering plaats greep in het eenige logement,
dat op het dorp is, en waarvan de societeitskamer tot
concertzaal was ingericht. Genoeg zij het te vermelden, dat
van het zingen der schoolkinderen niets is gekomen, omdat
de pastoor zwarigheden maakte tegen den tekst van sommige
liederen, door den schoolmeester vervaardigd, en beiden
elkander niets wilden toegeven. -- Het spel van Eerbeek
was uitstekend. Jammer, dat maar enkele notabelen,bewoners van buitenplaatsen uit den omtrek, daarover konden
oordeelen. Het doel echter was bereikt. Determans schulden werden tot den laatsten penning toe betaald. De koddebeier rustte als een e eerlijk man » op den doodenakker.
Op een Octoberavond, terwijl een fijne motregen neerviel,
stonden zijne twee lievelingen hand in hand op het .graf der
ouders, onder zoden hereenigd, om afscheid te nemen van
hunne dooden. Weldra drukten zij een laatsten kus op
elkanders wang, om ieder zijns weegs te gaan, Eduard
Determan naar eene naburige kweekschool voor onderwijzers, en Marretje naar de hoofdstad. De Barones van
Echterhuyzen had aan haar dienstdoend personeel opgedragen, de aankomst der nieuwe linnenmeid haar dadelijk
te berichten.
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Veertien maanden waren sedert het vertrek der Determans heengegaan. Het jaar was weder vernieuwd en het
oud « veel zegen » vloeide welgemeend en geveinsd, met
volle bewustzijn en uit gewoonte van veler lippen. Ook
oom Andries had het den bankbewaarder, die aan de kerk
woonde, en bij wien hij sedert den dood zijner Ant zijn
intrek had genomen, en den overigen huisgenooten van
ganschen gemoede toegebeden, evenwel niet in zoo kernachtige taal, als waarin de oude nieuwjaarswensch is vervat. Althans de bankbewaarder en de zijnen waren wat
blij, toen het psalmvers, als waardig slot der plechtig uitgesproken woorden, was gedeclameerd :
a Dat 's Heeren zegen op u daal',
Zijn gunst uit Sion u bestraal'!
Hij schiep 't heelal Zijn naam ter eer;
Loof, loof nu aller Heeren Heer ! ➢
Aan de laatste opwekking werd echter geen gevolg
gegeven. Oom Andries scheen ook geenszins bedoeld te
hebben op te wekken tot gemeenschappelijk zingen ; want
onmiddellijk op het stichtelijk rijm liet hij volgen : e En
wat wil jelui nou gebruiken? D daarbij wijzende op een
dozijn glazen en een half dozijn karaffen, gevuld met
madera, perzico, jenever, enz., enz.
a Het is mij nog te vroeg, » sprak de echtgenoote van
den bankbewaarder ; a ik denk eerst nog te ontbijten. A
a Ja, het is eerst de derde ure van den dag ! » merkte
oom aan, « en ik voor mij zal ook nog wat wachten. »
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« Geef mij maar vast een glaasje met wat veel elixter;
je hebt ze immers nog altijd uit het « Loosje? » sprak de
bankbewaarder, wiens purperkleurige neus aanwees, dat
het hem nooit te vroeg was « een graantje te pikken D.
Toen de aangesprokene wat te lang naar zijne meening
talmde, hernam hij ietwat ongeduldig : « Oudje ! geef mij
maar een opknappertje ! »
Om het uitspreken te voorkomen van een onbillijk
oordeel over den adsistent-koster, wiens collega, behalve in
het bezit te zijn van het lidmaatschap der gereformeerde
kerk, ook lid was « der natte gemeente, » merk ik op, dat
reeds gisteren avond vóór oom te elf uren onder de dekens
kroop, hij gezorgd had, dat de noodige « ververschingen »
op tafel stonden, als noodig voor degenen, die hem een
gelukkig jaar zouden komen wenschen op den volgenden
dag. Het was zijne gewoonte, om de spreuk letterlijk op te
volgen : stel niet uit, wat gij heden kunt doen.
Na twaalven kwamen eerst de nieuwjaarswenschers het
meest opzetten. Dit jaar, zoo had hij reeds dagen van te
voren uitgerekend, zou hij eene visite meer te ontvangen
hebben. Hij had er dan ook met het ilikoopen van banket
een weinig op gerekend. Immers Marretje Determan zou
dien dag « mijnheer Hendriks, » aan wien zij zoo groote
verplichting had -- den « dienst » bij een adellijk heer! —
niet vergeten. En zoo was het ook inderdaad. Juist toen de
kerkelijke collega's het zeer druk hadden en onder een
bittertje de « bedenkens A maakten of Dominé A het wel
aan het rechte eind had met zijn beweren, dat het vierde
Evangelie niet van den discipel Johannes is, kwam Marretje
binnen en wenschte den ouden man « al wat wenschelijk
is. » Zij kleurde, toen deze zijne ditmaal tamelijk korte
zegenbede, den terugslag op de hare, bekrachtigde met een
degelijken k us.
22
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« Die oude snippenschieter ! » sprak de jongste der kerkbedienden zacht, daarbij zijne kameraads schalks aanziende,
« de oude mag me een bittertje minder geven, als ik het
dunnetjes mag overdoen ! !
a Een mooie meid ! » hernam de naast hem gezetene.
a Jammer voor je, dat zij reeds verkeering heeft ! »
a Hoe weet gij dat? » was, de vraag van den plotseling
verliefde.
a Ze komt veel bij Janus' moeder, die schoonmaakster is
bij den baron van Echterhuyzen, waar zij dient, en ik heb
haar verscheidene malen aan zijn arm zien wandelen, » was
het antwoord. « Je bent in den laatsten tijd weinig bij mij
geweest, Marretje ! » liet de adsistent-koster hooren, waarop
het meisje ietwat weifelend antwoordde : « Mevrouw is
veel uit geweest, ook van avond gaat zij den « Gijsbrecht »
zien en a Kloris en Roosje. D
r Waar zijn die drie te zien ? D was de onnoozele vraag
van oom Andries, waarop het gezelschap in lachen uitbarstte.
a Gijsbrecht is een komediestuk, en..... » trachtte Marretje
op te helderen, maar de oude Heer viel haar terstond in de
rede : a Bezoekt je « volk » komedies, en is je meneer nog
al diaken van de Waalsche kerk ? »
« Maar, mijnheer ! » hernam het meisje met vrijmoedigheid, « steekt daar dan kwaad in ? De « Gijsbrecht » is
van Vondel en van dien dichter heb ik wel op school
gelezen; hij heeft wat mooie verzen gemaakt ! »
« Waar werd oprechter trouw
Dan tusschen man en vrouw
Ter wereld ooit gevonden I »
declameerde Hendriks' jongste collega, die door het bittertje
wat opgewonden was geworden. « Dominé G. heeft die
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regels nog onlangs aangehaald in een preek over Rachels
dood. »
« Onmogelijk ! n sprak Hendriks, « dat zou naar het
heidendom rieken ! » Het was' hein aan te zien, dat hij
toornig werd.
« Nu, ik verzeker u, dat het waar is, wat ik u daar zeg.
Ik heb het met mijn eigen ooren gehoord !... »
« Maar, meneer! » zei Marretje, « diezelfde Vondel
heeft ook verzen gemaakt over Adam, Jozef en David en ..»
« wel mogelijk, maar dat had hij wel kunnen laten ! »
sprak Hendriks in drift. « Gods woord behoeft hij niet aan
te vullen. Sprak niet de psalmist : « De wet des Heeren is
volmaakt? A
Marretje had geen lust om zich te begeven op de theologische kronkelpaden, te meer de klok sloeg drie slagen en
vóór half vier moest zij te huis zijn. Zij stond op en
lachende sprak zij
« Wees niet zoo boos op een man, wiens graf toch in
een onzer Gereformeerde kerken moet zijn! »
a Zoo, waar dan? n vraagde de oude, wiens historische
en geografische kennis beneden het vriespunt stond.
« In de 1Uieunve Kerk, geloof ik, heeft Janus mij
gezegd », was Marretjes antwoord, terwijl zij kennelijk op
zich zelve ontevreden werd over de onvoorzichtigheid, die
zij door deze enkele zinsnede beging.
Hare verlegenheid werd er niit beter op, toen de jong..
man, die haar straks terstond had herkend, zich de opmerking veroorloofde : a Is Janus uw vrijer ? Ik zag u dikwijls
met hem in den laatsten tijd ! »
« Wat vrijer ! ... wandelen met Janus ! ... wat moet ik
van u denken? » sprak de grijsaard, terwijl zijne drift
gaandeweg heviger werd. a Ik dacht, dat ik uw vertrouwe-
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ling was, maar ik zie het wel, dat ik mij ook in u bedrogen
heb. « Kind! bedenk nog intijds wat de psalmist zong,
en die wist het beter dan -Von... Del, of hoe die snuiter ook
heeten mag.
« Welzalig hij, die in der boozen raad
Niet wandelt, noch op 't pad der zondaars staat,
Noch nederzit, waar zulken samenrotten,
Die roekeloos met God en godsdienst spotten. »
Marretje kon zich niet weerhouden den Hebreeuwschen
dichtstroom, die van de lippen van Hendriks bruiste ; te
stoppen door te zeggen : « Maar wie durft beweren, dat ik
wandel in der boozen raad, sta op het zondige pad en
nederzit om met God en godsdienst te spotten ? »
Zonder te hooren naar de spottende opmerking des
jongsten kerkbedienden : « wandelen, staan en zitten gaat
moeilijk samen ! b stond zij op en reikte de hand aan
Hendriks, die wel niet terstond, maar toch schoorvoetend
deze in de zijne drukte.
« Mijnheer ! » sprak zij bij het heengaan, « gij beoordeelt
mij verkeerd ! Zoodra ik tijd heb, kom ik weder, en dan
zullen we eens spreken over eene zaak, die misschien
anders door mij had moeten behandeld ! »
« Ik geloof wel, dat uwe nicht ... D begon de spraakzame
jongman het stilzwijgen af te breken.
« Het is mijne nicht niet ! » verbeterde de grijze, « ze
gaat mij niets aan ! Ze is niet van mijne permitatie ! »
« Nu ! » ging de jongman voort : « wie ze dan wezen
mag, ik geloof wel, dat de meid verkeering heeft, en dan
beklaag ik haar. Niet omdat zij verheering heeft, maar
omdat die Janus haar vrijer is. Hij is mijn buurjongen,
weet u. Een heele meneer ! Hij is koffiehuisbediende en
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zijn moeder -- zijn vader is dood -- werkt bij Mevrouw
van Echterhuyzen. »
Het meegedeelde was niet in staat om Hendriks gunstiger
te stemmen voor Marretje. Langzamerhand was het etenstijd geworden en de gasten verlieten den ouden man, die
geheel ontstemd was over de achterhoudendheid van het
meisje, met wie hij het toch zoo goed voor had. Gelukkig
dat hij dien dag geene visites meer ontving, zoodat hij
oudergewoonte het jaar weder kon aanvangen met vroeg
naar bed te gaan. Hoe ook uit zijn humeur, vergat hij niet,
in zijn nachtgewaad gehuld, als iederen avond te bidden
« Verkwik ons door een zoete rust,
Om goed te doen met nieuwen lust.
Laat nooit den boozen vijand toe,
Dat hij ons eenig hinder doe ! »
Hij had echter, zoo goed als Ahasveros, waarop de dagtekst hem had gewezen, een slapeloozen nacht. Bij hem
was het zeker niet veroorzaakt, dat hij de perken der
matigheid had overschreden; wel hield de gedachte aan
Marretje Morpheus verre van zijne legerstede. Als hij de
monarch was geweest, a die regeerde van Indie af tot aan
het Moorenland toe, » dan ware hij misschien ook
opgestaan, maar nu hij maar adsistent-koster was, kon hij
toch niet de huisgenooten storen in de zoete rust door de
kachel aan te maken.
Het verstandigst was dus maar stilletjes onder de dekens
te blijven totdat de klokslag van zevenen op den 2e"
Januari hem den moed gaf het warme bed te verlaten.
Het meisje, dat hem ook onder het ontbijt nog niet uit de
gedachten was, had evenmin rustig geslapen. Toen zij
e Oom Andries » op nieuwjaarsmiddag had verlaten,
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stonden er tranen in hare lieve, blauwe oogen en geheel
dien dag vloeide er geen enkel liedje van hare rozeroode
lippen. Toen zij eindelijk — Mevrouw had laat visite
gehad -- naar haar slaapkamertje ging, bleef zij nog
eenigen tijd staren op de besneeuwde daken en naar de
zacht schijnende maan, en doorkruisten de gedachten aan
hare goede moeder en haren welmeenenden vader het
brandende hoofd. Zij had het in de ouderlijke woning alles
behalve overvloedig gehad ; maar bij al de gemakken des
levens, thans haar deel, miste zij de warmte der liefde.
Een moederhand dekt zoo zacht, een vaderarm schraagt
zoo de wankelende schreden!
Maar wilde Janus haar dan niet ter zijde staan, en
beminde hij haar niet met geheel zijne ziele? Dit was het
juist, waaromtrent zij in de laatste dagen eenigen twijfel
had voelen oprijzen. In December had hij in zijne betrekking als kellner het misschien wel wat drukker gehad dan
anders. In den regel zijn de feestdagen der kerk biet
schadelijk voor den buffethouder; maar toch, haars bedunkens, had hij haar toch wel wat meer bezoeken kunnen
brengen. Mevrouw had immers niet er tegen, dat Janus zijn
meisje opzocht. En dit pleitte toch ook niet in zijn voordeel, dat al had hij des zondags gedeeltelijk een vrijen
dag, hij haar nu nooit wilde vergezellen naar de kerk.
En hij was toch ook gedoopt bij het Hervormde Kerkgenootschap, al had hem tot heden de tijd ontbroken ter catechisatie te gaan en te worden aangenomen als lidmaat.
Maar wat haar de meeste bezorgdheid inboezemde, was de
ontdekking, dat hij weleens te groote o ffers aan Bacchus
bracht en dan in zijn spreken en doen, zooals Mevrouw zou
zeggen, niet « comme il faut » was. Dit was almede de
reden geweest, dat zij hare « verkeering A nog niet aan
ieder had medegedeeld.
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Als zij zoo in de toekomst blikte, kon zij zich »ooit voor•
stellen, dat zij nog eens een eigen dak zou zien verrijzen
boven haar hoofd aan de zijde van hem, dien zij toch met
al den gloed der eerste liefde van een onschuldig meisjeshart beminde.
0 ! het was niet te verwonderen, dat Marretje niet voor
laat in den nacht in den slaap viel, die door onrustige
droomen zeer werd gestoord. Juist zag zij haar Janus in een
rank bootje worstelen met storm en branding en in de diepte
verdwijnen, zoodat zij een kreet van ontzetting liet hooren,
toen haar kameraad lachend voor haar bed stond en haar
wakker schudde met den uitroep : « Nu, ik geloof, dat de
nieuwjaarsdag jou erg in het hoofd zit ! »

IV.
Onder de plaatsen waar veel menschelijk lijden wordt
geleden, zijn twee gebouwen, die in de meeste groote steden
boven de gevels van andere huizen uitsteken, de gevangenis
en het gasthuis. De draad van ons verhaal gaat door
beiden.
In het eerste heeft Janus een verblijf moeten vinden.
Doordat hij dagelijks getuige was geweest van grove verteringen, had hij van lieverlede de klove niet meer gezien
tusschen koffiehuis-bediende en koffiehuis-bezoeker , en
vooral als zijn brein wat verward geraakte door bedwelmende dranken en dampen, was naar zijne schatting die
klove zoo goed als gedempt. Zijne onderdanigheid te midden van zulken, die meestal in abnormalen toestand verkeerden, werd bij zoodanige gelegenheden er niet te beter
op, en aldus was de avond gekomen, dat hij met een rijken
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woordenwisseling was uitgebroken. Het onrecht stond wel
niet geheel aan zijne zijde; maar het recht des sterkeren,
waardoor de mindere moet wijken voor den meerdere,
heerscht niet enkel in de. natuur.
Zoo stond Janus buiten betrekking, en dat in den winter.
In het bad-. en reissaizoen zou hij om zijij ontslag zich
weinig hebben bekommerd; maar waarheen thans? Gelukkig dat zijne moeder hem kon opnemen in hare kleine
woning in een achterbuurt der hoofdstad. Het verdroot
echter den gewezen kellner zeer zoo afhankelijk te zijn van
zijne U oude vrouw » , die zoo hard had te sloven om in
eigen onderhoud te voorzien en wie hij in goede dagen zelf
nu en dan wat toevoegde. Daarbij, als hij netjes gekleed
den trap afkwam, werd hij door de buren bespot, te meer
omdat hij zich te voornaam achtte, zoo tot die e gemeene
lui » af te dalen. En wat wel de ergste gemelijkheid bij
hem gaande maakte, was de noodzakelijkheid om zijne
uitgaven zeer in te krimpen ; er restte hem ten laatste zelfs
geen dubbeltje om eene a hartversterking » te nemen.
Zulk een leven was hem geen leven ! Ter kwader uur
kwam hij in aanraking met verkeerd gezelschap, en het
hellend vlak, waarop hij zoo de voeten zette, eindigde in
de gevangenis.
Ter plaatse waar vroeger het Heeren-logement had
gestaan, het ruime gebouw, waarin het Amsterdam der 17e
en 18° eeuw zijne gasten waardig had ontvangen, trekt
thans de aandacht het naar de eischen der vooruitgegane
wetenschappen ingerichte, ruime Gasthuis.
Hoe vriendelijk het van buiten zich ook voordoet, kan
het daar binnen dikwijls het tooneel wezen van ellende en
rouw. Treden wij op eenen schoonen Meidag het gesticht
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binnen en begeven we ons naar de frissche zaal, waar wij
— de lezer zal het reeds vermoed hebben -- Marretje aan
het ziekbed gekluisterd vinden. Gelukkig is zij beterende.
Daar was heel wat voorgevallen sedert dat wij haar zagen
ontwaken op den 2° Januari. Het laatste had zij des zondags
-- het was juist Driekoningendag --- eene wandeling
gemaakt aan den oever van den bevroren Amstelstroom,
waar honderden aan het ijsvermaak zich overgaven. Twee
dagen te voren had zij haar a avondje, » waarop zij een
paar uren mocht uitgaan, besteed om het verschil, dat
tusschen den ouden Heer Hendriks en haar was ontstaan
en zeker haar c engagement » uit den weg te ruimen.
Dit was haar niet dan gedeeltelijk gelukt. Oom Andries
bleef opzettelijk beweren, dat het haar plicht was geweest
eerst te laten informeeren naar Janus' gedrag en niet dan
na toestemming harer voogden, den notaris van het dorp
Dalbeek en den majoor, had mogen overgaan tot een stap,
Q die voor beiden toch was voor geheel het leven ! » En
wat was het vooruitzicht van den jongman, een koffiehuisbediende! Aan de noodige middelen zou het hem wel blijven
ontbreken om zelf een a zaak » op te zetten. Zijne moeder
was immers maar schoonmaakster ! Wat zou het einde
zijn? Als de jonge trouwlustigen eenmaal a in het bootje »
wilden stappen, zou de man wel een patent als kroeghouder'
neogen aanvragen.
Dat al deze redeneeringen gelardeerd waren met de noodige citaten uit den Bijbel, hinderde Marretje thans het
minst ; maar het meest verdroot het haar, dat het scheen,
of de oude heer deze maal den spijker eens recht op den kop
sloeg. Toestemming om met haren minnaar eens te zijnent
te mogen komen, gaf hij dan ook volstrekt niet.
Voor alles moest Marretje behoorlijk als pupil zich gedra-
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gen tegenover hare voogden, en omtrent deze zaak zou hij
zelf wel « een paar lettertjes » naar buiten zenden.
Tot schrijven over Janus naar den notaris of den majoor
was zij niet dan noode te bewegen, en van « die paar lettertjes » vreesde zij het ergste. Te huis gekomen, dacht zij
nog eens ernstig over de woorden van oom Andries, en ze
moest het eerlijk erkennen, dat de oude man ditmaal het
aan het rechte einde had,
Juist had zij de pen in de hand om voor den heer Majoor
haar hart op het papier uit te storten, toen Mevrouw
schelde.
IJlings verliet zij de keuken en ging langs den breeden
trap naar de ruime zaal, waar de Barones haar op een' hoogen toon ontving en een ernstig verhoor deed ondergaan.
Marretje vernam, dat zij onder verdenking van oneerlijkheid lag. Mevrouw had de schoonmaakster op heeterdaad
betrapt op het ontvreemden van verschillende artikelen,
waaronder ook eetwaren, welke laatste de diefegge voorgaf
van Marretje te hebben ontvangen. De linnenmeid kon het
niet loochenen, maar gaf toch onder luid snikken de plechtige verzekering, dat zij het weggeschonkene uit haar «eigen
mond D had gespaard, omdat Janus' moeder in den laatsten
tijd zoo bitter had geklaagd. De Barones scheen met deze
opheldering maar half tevreden, en toen Marretje van haar
« kameraad u vernam, dat deze een brief van Mijnheer aan
het adres van Hendriks op de schrijftafel had zien liggen,
was Marretje aan de grootste onrust ten prooi.
Die e paar lettertjes v van oom Andries en het epistel
van den Baron spookten haar dien nacht door het hoofd, en
nauwelijks was zij na het onrustig ontwaken eenigermate
tot kalmte gekomen, of een brief, niet de vrucht harer fantasie, maar een op degelijk papier, geschreven met Bene
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stempelmerk der . gevangenis, bracht haar der wanhoop
nabij. Haar Janus misdadig ! « God? ook dat nog? » jammerde zij, en onmachtig zonk zij vrij onzacht op den marmeren grond der keuken. Van dien tijd af was zij dag en
nacht verontrust geworden door het gezicht van Janus in den
zinkenden boot met naar haar uitgestrekte armen.
In overleg met den spoedig geroepen Hendriks, die zelfs
geen bijbelwoorden citeerde, zóó was hij aangedaan, werd
Marretje vervoerd naar het kortelings verbouwde gasthuis,
waar wij haar op een dag in Mei in de verbeelding
opzochten.
Het gezang der vogels trok voor het eerst gedurende hare
ziekte hare aandacht, en met een traan in het oog hoorde
de voor hare kribbe zittende ziekenverpleegster Marretje
zachtkens neuriën het liedje uit hare jeugd :
« Klein vogellijn op groenen tak,
Wat zingt ge een aardig lied ! »
Juist toen ze wat meer helder aanhief :
« o Zeg ons, zeg ons, aardig beest !
Wie of uw meester is geweest? »
ontwaakte zij uit den langen naargeestigen nacht, waarin
zj verzonken lag, en die, naar men vreesde, zou hebben
kunnen overgaan in dien des doods.
Toen de ongelukkige weer de oogen opende, bespeurde zij
de welmeenende ziekenverpleegster, die haar op verstandige
wijze niet dan kort antwoordde op hare vele vragen.
Hoe blijde Hendriks was bij het vernemen der gunstige
verandering, die in den toestand der patiënt was voorgevallen !
uwd en waren 's Heeren
Al had het nog zoo besne
e
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bezocht. Nu zij hare bewustheid had herkregen, kwamen
bij zijne bezoeken uit zijn zak te voorschijn : jujubes,
gerookt vleesch, « de ziekentroost,» — achter uit het
kerkboek gescheurd — suikergoed, krentenbrood, een
half dozijn traktaatjes, enz. enz. Gelukkig dat de verpleegster beter dan « oom Andries » wist, wat voor lichaam en
ziel der zieke het meest dienstig was.
De maand Mei had ditmaal werkelijkheid gemaakt, wat
anders meestal de dichters zien van de « lieve » maand
met hare geuren en' kleuren, haar schoonheid en vriendelijkheid. Met groote oogen blikt Marretje nu en dan naar
buiten.
Het is juist de 30e , de verjaardag van hare moeder. In
de hand heeft zij een brief, dien zij vóór eenige dagen ontvangen had, en sedert meer dan twintig malen had herlezen. Het schrijven was uit Rotterdam van Janus, die,
wel wat koud, meldde, dat het voor beiden maar het beste
was de aangeknoopte verbintenis af te breken, te meer daar
hij na zijn ontslag zijn geluk wenschte te beproeven in de
nieuwe wereld. -- Heete tranen vloeiden langs hare bleeke
wangen, hartstochtelijk drukte zij een kus op den ring,
dien zij eenmaal aan Janus had geschonken en haar nu
was teruggezonden. Eindelijk zegt zij bij zich zelve met
naar den hemel gerichte blikken : « Ja, het moet, het is
het beste ! Help mij dragen, o God ! D
Die uitroep van onderworpenheid en vertrouwen zweefde
nog op hare lippen, toen oom Andries, ietwat voorover
gebogen, gevolgd door den majoor Strubbe, « recht als een
Paaschkaars, » volgens eigen verklaring, binnentrad en
regelrecht afging op Marretjes legerstede.
« Verd...... Neen! ik ben in een Godshuis..... vermale-
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wat hebben wij al angsten uitgestaan om jou, en dan die
satansche vrijerij zoo in het genip, alle duivels..... »
Zacht wat ! » viel Hendriks in, toen hij zag, dat de
ziekenverpleegster het voorhoofd fronste, « Marretje is nog
zoo zwak, en de profeet zegt : « niet door kracht of geweld,
maar.... » »
« Wat scheelt het mij, wat die jankende rabbi heeft
geredekaveld, » hernam op driftigen toon de in de rede
gevallene, n maar wel hindert het mij, dat gij draait als een
gek op een schoorsteen. Eerst hitst ge mij aan de meid eens
duchtig de les te lezen, en ik vind haar toch onschuldig ;
welke Geldersche deerne wil niet gaarne eens gekust zijn !
— en als ik, om maar van uw gepreek af te zijn, ja zeg,
maar dan ook slag lever, komt gij met een wapenstilstand
voor den dag ! »
« Hoe maakt uwe zuster het, en Clara en Eerbeek, gaan
ze haast trouwen? » vraagde Marretje.
« Mijne zuster wordt bij den dag vroolijker, bespeur ik
uit hare brieven, » gaf Hendriks ten antwoord.
« Geen wonder ! » hernam de majoor.
« Ze zal eerstdaags twee zonen rijker zijn. »
« Twee ? » vraagde de zieke, die tevens hare eigen vraag
gedeeltelijk beantwoordde door te zeggen : « Zoo, gaat Eerbeek trouwen ! Hij zal voor uwe goede zuster, Heer
Hendriks, wel een goed zoon zijn.... »
« Maar wie is de tweede zoon, die in hare armen zal
worden gevoerd, .... toch niet Frederik ? » ...eindigde zij.
En nu verhaalden de beide grijsaards -- de majoor in te
korte, de adsistent-koster in te lang-gerekte bewoordingen
— dat Frederik na maanden lang in het hospitaal te Batavia te zijn verpleegd, tegen verwachting van de kundigste
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een goed pensioen en den kapiteinsrang naar het vaderland
op weg was.
• Jammer ! D viel de majoor Hendriks in de rede, « dat
die verd.... ja, nu mag ik het zeggen, ....dat die verdoemde Atsenezen hem een vlerk van het lijf hebben geschoten ! n
« Maar daarvoor heeft hij, » vulde oom aan, « ook de
Militaire Willemsorde gekregen.... »
« Maar, kerkuil ! n sprak de majoor, « weegt dan dit
gouden kruis op tegen het kruis om nooit met twee armen
het meisje zijner keus te mogen omvatten? »
« Hebben de heeren niet gezegd, dat zij nog naar het
Trippenhuis wilden gaan om de schilderijen te bezichtigen? » merkte de verpleegster aan.
« Gij wilt zeggen, en ik dank je er voor, A liet Strubbe
hoorera, « dat het voor Marretje nu goed zou zijn, als wij
oprukten . Hendriks ! rechtsom keer.... marsel ! »
« Ge kunt nog wel bedaard afscheid nemen ! D hernam
de voorzichtige vrouw glimlachende.
Een hartelijke kus van den kerkbediende en een handdruk
van den majoor volgden hierop, terwijl beiden op de vraag
van Marretje : « Gaat gij nu al heen? » als om strijd antwoordden : « Van de week ziet ge ons weer ! » Waarachter
Hendriks nog voegde : « als de Heer wil en wij leven ! »
« Dat spreekt van zelf, » meende de krijgsman, « cadavers komen niet op hunne voeten binnen het gasthuis, en
dan nog maar alleen, om gevierendeeld of gezestiendeeld
te worden. Dat heb ik in het hospitaal meermalen..... »
« Wel thuis, heeren ! tot ziens ! A riep de verpleegster
ter rechter ure ; te gelijker tijd deed zij den grijsaards uitgeleide.
a Gij zult wel goed zorgen voor onze zieke? b sprak Hendriks bij het afscheid nemen.
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« Wel, man ! hoe is het mogelijk, dat gij dit zeggen
durft ! » zei de majoor.
« Kerkuil! geloof mij, zooveel heb ik in dit ene uur
bespeurd, zij is waard, geëngageerd te worden bij het Roode
Kruis. Ik stel dit te meer op prijs » -- en bij de deur der zaal
gekomen hield hij nog een wijle de geprezene van haar taak
af -- « omdat ik meen gezien te hebben, dat gij......
« Roomschgezind zijt, » eindigde de aangesprokene den
volzin.
« Och, Mejuffer ! » als de doodenmarsch wordt gespeeld, b
besloot hij, « zal de Opperbevelhebber niet vragen, of
hij, die den strijd heeft volstreden, van het houtje was of
geus werd gescholden, of zijn hoed opgehouden heeft, toen
hij zijn jodengebed uitsprak. De godsdienst zit bij mij niet
in de bovenverdieping, niet in het naspreken uit het theorieboekje, maar zetelt wat lager. Geloof voor mijn part, dat
Jona door een haring is opgeslokt geworden, als je ' maar
op het appèl zijt, wanneer op de trompet het signaal « de
liefde n wordt geblazen ! » —
Hendriks had geen lust om van daag nog naar het
Rijks-museum te gaan. a De Nachtwacht en de Stier van
Potter had hij zoo dikwijls gezien ! »
« Als wij Potters Stier zóó in de nabijheid hadden,
verbeterde de majoor, a dan zou ik je voorstellen eens naar
Scheveningen te gaan ; maar nu inviteer ik Mijnheer den
adsistent-koster uit Neerlands hoofdstad, om in het BibelHotel een glas madera te drinken op de verdere beterschap
van Marretje. A
Weldra zaten de oudjes recht gemakkelijk te kouten, ja,
dien dag kwam Hendriks niet voor den avond te huis. De
bankopsluiter en huisvrouw waren wel wat ongerust over
zijn lang wegblijven, en toen hij over die ongerustheid in
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wel wat te gloeiende kleuren hoorde uitweiden, sprak hij :
« Ik heb heerlijke, gebakken bot gegeten. Over mij
angstig geweest ? Wien God bewaart, is wel bewaard ! Ik
heb van avond geen koffie noodig. Wel te rusten samen ! »
Den volgenden morgen zat vóór het ontbijt Hendriks,
met zijn folio-Bijbel naast zijn stoel op den grond, in eenige
stichtelijke lectuur te lezen, toen er geklopt werd aan zijne
kamerdeur en die te gelijkertijd werd opengemaakt. De
majoor kwam binnen, en Hendriks de hand schuddende,
sprak hij : « Nog op je pantoffels, nog niet marschvaardig?
Wat d.....! wat leest gij daar... » En een boek van de
tafel opnemende, zei hij lachende : « De Donderslag der
Goddeloozen I » Terwijl hij het achttiendeeuwsche boek vrij
onzacht op een stoel liet vallen, spoorde hij Hendriks tot
spoed aan. Het duurde dan ook niet lang, of beide oudjes
zochten de straat op, en was de drukste week voor Oom
Andries aangebroken. De majoor, sedert 1856 niet in
Amsterdam geweest, nam alles tot in de kleinste bijzonderheid op, alsof hij geroepen werd een nieuwen Plattengrond
der hoofdstad te vervaardigen. Maar onder al die wandeltochtjes in en om de stad verloor hij geen oogenblik het
doel van zijn reisje uit het oog : maatregelen te nemen in
het welbegrepen belang van Marretje. De afspraak was,
dat zij, zoo spoedig het hare geschokte gezondheid toeliet,
naar Gelderland,
« ..... 't dierbaar plekje grond,
Waar eens haar wiegje stond n
zou terugkeeren, om in overleg met de weduwe, den notaris
en Hendriks te overwegen, wat het geschiktst voor haar
zou zijn.
Toen Hendriks des zaterdags middags afscheid aan het
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station nam, moest hij van een huurrijtuig gebruik maken,
om huiswaarts te keeren, daar a zijne onderdanen » hem
hunnen dienst schier weigerden. Hij rekende zich den volgenden morgen zeer gelukkig, in het kerkgebouw bij een
e kalm beurtje » naast den koster neergezeten, met de
gemeente te kunnen aanheffen
Komt ! treên wij dan gemoedigd voort
In vast vertrouwen op Zijn woord;
Hoe moeilijk ons de weg ook schijn',
Het eind zal zeker zalig zijn. »
De stovenknecht maakte de opmerking, dat de adsistent
zijne longen zóó had uitgezet, dat de Engelen in den hemel
zeker met hunne vleugelen zich de ooren hadden dichtgestopt.
V.

In het gezin der weduwe Hendriks was in de laatste
weken Marretjes naam dikwijls op dé lippen gekomen.
« Het is toch maar goed, dat wij de brieven van Oom
Andries betreffende haar maar niet terstond onder de oogen
van haar voogd hebben gebracht, D sprak op een achtermiddag in Juni de weduwe tot hare dochter, die antwoordde
e Ja, Oom heeft wel wat sterk gekleurd, hoewel het meisje
ook wel wat vreemd heeft gedaan.... »
e Och, kind ! beschuldig haar niet te zeer. Was de zaak
tusschen u en Eerbeek ook niet reeds zoo goed als geklonken, toen ik als moeder werd erkend in uwe vrijage?
Gelukkig dat ik geen reden had, om er mij tegen te verzetten, maar anders..... D
a Hoe, Moeder ! » sprak het meisje tot achter de Doren
kleurende, a gaat gij nu Karel vergelijken met dien
25
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haren minnaar, toen deze de kamer binnentrad en zijne
plaats innam naast de zijde van Clara, die bezig was aan
eenig naaiwerk.
Nadat ook de weduwe in zooverre hare, dagtaak had volbracht, dat ook zij nu « hare beenen eens kon buigen, »
besloot het drietal de thee te gebruiken in den tuin, waar
het juist in het prieel het eerste sterke kopje met suiker
aan de lippen had gebracht, toen de majoor met groote
stappen naderde en, terwijl hij een open brief op de tafel
wierp, op een ijzeren tuinstoel nederviel en uitriep : « Die
vervloekte jood, die snaterende gans, zoo'n knorrend varken ! laat hij zich bemoeien met zijn goud- en zilverwerk en
geen a half fatsoen » voor heel verkoopen ! De vrouwen
hebben den naam en de mannen.... »
C Maar wat heeft Levie dan toch misdaan ; is hij op het
dorp? » vraagde 'vrouw Hendriks, zonder antwoord te
bekomen.
« En moet iemand nu maar alles terstond gelooven, b
ging hij voort in zich zelven, e maar zoo zijn die fijnen,
die orthodoxe verdoem..... »
a Majoor ! ik interpelleer u namens mijne aanstaande
schoonmoeder betreffende een persoonlijk feit, zooals men
in de Tweede Kamer zou zeggen ! » viel Eerbeek lachende
in; « vergeet niet dat Oom Andries met het Dordtsche
gewicht gewogen niet te licht zal bevonden worden, en
toch is hij een nobele vent. »
De weduwe knikte toestemmend, en de krijgsman sprak
driftig : a Ik denk in de verste verte niet aan dien braven
dorpelwachter op Sions muren, maar aan mijn respectabelen
medevoogd.,.. »
« De notaris is van richting veranderd, hoor ik, » merkte
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modernen predikant, vertelde ons Jaap de ouderling. u
« Zeker omdat de nieuwe Ambachtsheer van het nieuwe
licht is, « sprak de opgewonden man, a maar dat scheelt mij
geen zier ; de godsdienst laat ik aan iemands smaak over,
maar ik vorder van hem, dat hij een rechtschapen mensch
zal zijn : dat toont hij niet.... D
« Maar waarover hebt gij het dan toch eigenlijk? » was
de herhaalde vraag der weduwe.
« Wel, lees jelui dan? D gaf de majoor ten antwoord;
Eerbeek den brief onder de oogen duwende. En deze las
overluid :
Den .Hoogedelgestrengen Heer
J. Strubbe.

Amice !
Zoo even verneem ik van den Heer L. Zondervan, die mij
over zaken moest spreken, dat Marretje Determan niet meer
dienstbaar is bij den Baron van Echterhuyzen, in connectie
staat met een kellner, die wegens diefstal in de gevangenis
is, en dat zij thans verpleegd wordt in het gasthuis te
Amsterdam. Wie weet. waarom zij aldaar verpleegd wordt.
Als de meid slecht is geworden, dan bedank ik beleefdelijk
voor mijnebetrekking als voogd. Art. 434, alinea 3, 4 en 6 van
liet Burgerlijke Wetboek geeft mij daartoe volle vrijheid.
Kom, s. v. p., zoo gij het schikken kunt, morgen ochténd
vóór negen ure eens te mijnent, opdat wij samen overleggen, wat ons te doen staat.
Hoogachtend ben ik
Uw dienstw. Dienaar,
JOH ' WIJNAND,

Notaris. »
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Q Nu kan ik morgen ochtend weer met een oudbakken
kadetje ontbijten, » sprak terstond na de lezing de Hoogedelgestrenge Heer J. Strubbe, 0 want Berg-en-Beek ligt
25 minuten van hier en mijnheer de notaris heeft tot den
bakker toe onder zijn kommando. Hij moet het eerst de
warme broodjes ontvangen.... »
« Neem vooral den laatsten brief van mijn broeder mede, »
sprak de weduwe, « dan kunt gij den voogd laten lezen, dat
zijn pupil na haar herstel weer in den denzelfden dienst mag
terugkeeren. De Baronnes heeft de zaak nu beter ingezien! »
« En de vrijage met den kellner behoort tot de geschiedenis, » merkte Eerbeek aan. —
« Frederik ! mijn Frederik ! .... » riep op eenmaal vrouw
Hendriks uit, toen een jongman, die wel drie dozijn jaren
achter zich scheen te hebben, en gekleed was in het tenue
van kapitein bij het Oost-Indische leger, den tuin inkwam.
Na weinige oogenblikken rustte zij aan de borst van
haren zoon, die trots het gemis van zijn' arm geheel hersteld was en het evenbeeld zijns overleden vaders vertoonde. Beurtelings omhelsde de dappere strij der uit Atjeh moeder en zuster, en het duurde geruimen tijd, eer hij vernam,
wie het tweetal mannen was, met wie zijne familie zoo wel
scheen.
Hartelijk schudde hij den majoor en den organist de hand,
en dat dien avond de klok reeds vóór twee uren geleden
twaalf slagen had doen hooren, eer het gezelschap uiteen
ging, is te begrijpen.
a Kapitein ! sla des nachts uw bivouak bij den majoor op,
zoolang gij wilt, » sprak de commensaal van vrouw Hendriks, toen hij met haren zoon naar zijne kamers ging.
Toen de bakker den volgenden morgen bij de weduwe
brood bracht, waren tot zijne verbazing de luiken nog gesloten.
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Ook de majoor had zich verslapen, en aan de ontbijttafel
lag geen oudbakken broodje op zijn bord.
Des middags bracht hij eene visite bij den notaris, en goed
gemutst zette hij zich dien middag aan den disch, waaraan,
behalve zijn persoon, een vijftal was aangezeten. Eerbeek zat
natuurlijk naast Clara en tusschen de beide gepensioneerden
vond Marretje eene plaats. Het in den laatsten tijd zeer
geschokte meisje was spoedig geheel op haar gemak in
de vriendelijke woning, onder wier dak Geldersche gastvrijheid en ware humaniteit als tweelingzusters woonden.
Zij zag er erg tegen op haren voogd, den notaris, te ontmoeten, maar toen zij, vergezeld van den majoor, hem een
paar dagen later een bezoek bracht, viel hij haar « nog al
mede. »
Haar Janus stond haar echter hij al de aangename afleiding, die allen in het huis haar trachtten te bezorgen, telkens voor den geest, en soms pinkte zij wel een traan weg
uit haar zacht blauw oog. Toen Oom Andries, die naar
ouder gewoonte zijn « Donderslag der goddeloozen » gedurende eenige zomerdagen te Daalbeek kwam lezen, haar
berichtte, dat Janus, ontslagen uit den kerker, naar Amerika was gestevend, nam zij op raad van den adsistentkoster het kloeke besluit om « in 's Heeren mogendheid »
zijn beeld voor altijd weg te wisschen uit haar hoofd en
hart.
« Wie zich zelven beheerscht, is sterker dan hij, die eene
stad inneemt, » was op een' Octoberdag de dagtekst van den
scheurkalender. Het oog van Frederik, den majoor en van
Marretje was tegelijkertijd gevestigd op die spreuk van den
wijze der oudheid, toen het drietal met Eerheek en Clara
zich gereed maakte, om een bezoek te brengen op het
kerkhof. Een zucht ontglipte aan den boezem der wees,
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en de majoor zei lachend tot Frederik : e Salomo heeft
nooit in Atjeh een kamrong helpen veroveren ! D
Diep geroerd was vooral Marretje, toen zij stond op den
doodenakker, waar hare lieve ouders sluimerden. Ook
Frederik was zeer bewogen na zoo lange afwezigheid te
staan op 's vaders graf.
Eer men het verwachtte, had de avondschemering hare
schaduwen uitgespreid over, de graven, en werd het tijd, om
huiswaarts te keeren. De kapitein bood zijn eenigen arm
Marretje aan, en onder ernstig gesprek, waarbij beiden zich
weer levendig voor oogen stelden de dagen der jeugd en
hunne kinderlijke spelen, ging het gezelschap huiswaarts.
Het was de laatste avond vóór Marretjes terugkeer naar
Amsterdam. Gelukkig dat de majoor door zijne snaaksche
invallen en Eerbeek door zijn spel op de rammelende piano
van anno 1700 en zooveel eenige opgewektheid brachten in
de gedrukte stemming.
Toen de eerste een toast bracht op Marretje en daarbij
uitdrukte, dat zij spoedig een harer waardigen vrijer mocht
vinden, dronk Frederik in een teug geheel zijn glas uit,
terwijl hij maar even bescheid deed, toen dezelfde grappige
oude aan Frederik eenmaal een plaatsje toewenschte als
Directeur van « Bronbeek D.
Den volgenden morgen vergezelde hij, met Eerbeek en
Clara, Marretje naar het station.
Hij liet voorbedachtelijk zijne zuster met haren minnaar
vooruit gaan, en had met Marretje, naar het scheen, veel
te bespreken. Bij het instappen in den waggon drukte hij
haar een hartelijken kus op de frissche lippen, en niet vóór
de trein uit het gezicht verdwenen was, verliet hij het
perron.
Om het geduld onzer lezers niet te lang op de proef te
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stellen, deel ik terstond mede, dat op Nieuwjaarsdag Marretje van den speelmakker harer jeugd een brief ontving,
waarin hij haar kort en goed aanbood met hem zijn pensioen
te willen verteren in het dorp, waar zij hunne kindsheid
hadden doorgebracht.
Als zij den smaak voor de « Geldersche pot » door haar
verblijf in Amsterdam nog niet had verloren, dan hoopte hij
dat Dalbeek getuige mocht zijn van het geluk, dat de dochter
van den vroegeren koddebeier en de zoon des overleden
schoolmeesters, nauw vereenigd, smaakten.
Dat Marretje « Oom Andries » in het geheim deed deelen
en een brief schreef aan hare voogden over deze vrijage,
gaf het duidelijk bewijs, dat de vriend harer jeugd haar
verre van onverschillig was. Van den kant der voogden
werd geen enkel bezwaar gemaakt.
Alleen gaf de notaris aan Frederik in bedeinking, of hij
nog niet zou uitzien, door zich met eenige administratieve
werkzaamheden in te laten, naar vermeerdering zijner
inkomsten. « Uw vrouwtje is nog jong, en..... D
De aangevangen zin werd tot volzin gemaakt door majoors
opmerking :
« En Vondel heeft het wel eens mis, als hij zegt :
Twee zielen gloénd' aaneen gesmeed.
Twee blijven twee, ja, vermenigvuldigen soms tot een
dozijn ! b
« En wanneer denkt gij te trouwen ? D vraagde de notaris, meer om den woordenvloed van den andere te breidelen,
dan wel uit belangstelling.
« Lang wensch ik niet te wachten ! » sprak de kapitein,
« en het is niet goed, dat de mensch alleen zij, zou mijn
oom in mijne plaats zeggen. »
« Ge schijnt in Atjeh uwe beloofsbelijdenis, bij onzen
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ouden dominé afgeleid, niet verleerd te hebben ! » zei
Strubbe, terwijl hij Frederik toelachte.
Deze vertrok den volgenden dag reeds naar Amsterdam
om eenige dagen bij een vriend te loogeeren en dan in de
gelegenheid te zijn, zijne uitverkorene dikwijls te ontmoeten.
De weduwe Hendriks vroolijkte geheel op bij de gedachte
aan de heerlijke toekomst harer kinderen, en toen Eerbeek
evenals Frederik zijn wensch uitsprak om in den zomer te
huwen, sprak zij : a Twee paren te gelijk in het gemeentehuis trouwen, dat kan, maar in de kerk gaat dit niet. Maakt
gij nu maar zelf uit, kinderen, of het huwelijk van Clara of
dat van Marretje het eerst zal worden ingezegend; want
ik wil bij beiden tegenwoordig zijn. »
Toen a Oom Andries » door zijne nicht hieromtrent werd
gepolst, schreef hij haar terug : « Laat het lot beslissen.
In Gods woord staat Spreuken 16 vs 33 : a Het lot wordt
in den schoot geworpen ; maar het beleid daarvan is van den
Heer ! »
VI.
Het was een strenge winter geweest en ook de dagen in
April waren guur. Maar tegen Goeden Vrijdag was het
goed weder geworden. De natuur vierde haar Lentefeest,
en menige bewoner uit Dalbeek begaf zich naar buiten om
de primulavere's en lelietjes_ van den dale op te merken, en
het lied der vogelen te beluisteren.
Wie ook werd gezien, niet de weduwe Hendriks, die
reeds een maand aan het ziekbed was gekluisterd. Gedurende den geheelen winter had zij een drogen kuch doen
hooren. Telkens had de majoor haar jujubes gegeven, en
Oom Andries haar laurierdrop gezonden, maar van liever-
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lede was de kuch in benauwend hoesten overgegaan.
Op Vrouwendag was Frederik in Dalbeek wedergekeerd
en met bezorgdheid merkte hij op, dat haar toestand volstrekt niet was vooruitgegaan. Toen hij den geneesheer
raadpleegde, schudde deze dan ook bedenkelijk het hoofd,
en dat deze, helaas ! goed gezien had, bewees de avond van
den eersten Paaschdag.
Hoezeer had Clara vooral naar dien dubbelen feestdag
uitgezien ! Haar Karel toch had eene Paasch-hymne gecomponeerd, die op dit kerkelijk feest zou uitgevoerd worden.
Beider teleurstelling was groot, nu dit niet kon geschieden wegens den zorgwekkenden toestand der weduwe, die
ook hem de liefde eener moeder toedroeg.
Ook Oom Andries was op het Paaschfeest niet op zijn
post. De gemeente hief aan :
« Triomf ! wij zien op 't moordveld neer,
Maar Jezus hangt aan 't kruis niet meer ! »
en de engelen behoefden de ooren niet te stoppen, want hij
had de « drukke beurt » zonder eenig gemoedsbezwaar aan
den koster overgelaten.
« Laat de dooden de dooden begraven, zegt de opgestane
Heiland, » had de oude man, die in de exegese geen heksemeester was, bij zich zelven gesproken, toen hij een telegram ontving, berichtende, dat, indien hij zijne zuster nog
levend wilde aanschouwen, hij spoed moest maken. Den
« Donderslag der Goddeloozen » zijne vilten pantoffels
en een doosje vol met laurierdrop had hij wel in eenige
nommers van het « Vliegende blad » gewikkeld, maar
in den waggon gezeten, bespeurde hij, dat het pakket op
tafel was blijven liggen. Met gevouwen handen en naar
den hemel geslagen oogen stond hij na eenige uren stoomens aan het sterfbed zijner zuster. Frederik had zijn' oom
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opgewacht, en de eerste ontmoeting van broeder en zuster
zoo verstandig geleid, dat geene zenuwachtige tooncelen
hadden plaats gegrepen.
Indrukwekkend was het schouwspel, dat zich voordeed
in de huiskamer, waar het venster was geopend, dat uitzag op akkers en weilanden. De schemerachtige stralen der
ondergaande zon beschenen het bleeke gelaat der stervende,
wier hand rustte in die harer Clara, terwijl aan het voeteneinde der groote bedstede Marretje zat, naast wie
oom Andries in gebogen houding stolid. In wijfleren
kring merkte men op den organist en de beide gepen.
sioneer en.
Van allen had de geduldige lijderes een hartelijk afscheid
genomen. Oom Andries, met tranen langs de wangen, las
na eene plechtige stilte iets voor uit den « Ziekentroost, »
toen juist de nieuw beroepen predikant binnentrad. Uit
opzien tegen den weleerwaarden heer zweeg de adsistentkoster, en de laatst binnengekomene sprak, daar alle oogen
op hem gevestigd waren, eenige troostwoorden, en eindigde
in een hartelijk gebed, dat door oom met een overluid en
zeer trillend « Amen » werd bekrachtigd.
« Nu laat gij, Heer ! uw dienstmaagd gaan in vrede naar
Uw woord; want mijne oogen hebben Uwe zaligheid gezien ! » sprak de weduwe, terwijl zij hare oogen sloot.
« Het is afgeloopen ! » snikte Marretje, maar daar
richtte zich de stervende opeens weder overeind, en
sprak- met afgebroken sterome : « Laat ons samen eens
aanheffen
« Hoe zal 't mij dan, o dan eens zijn !. ... »
Eerbeek ging naar de piano, en Frederik zocht nog in het
gezangboek, toen oom riep : « Het is het 181 s" der Evangelische gezangen, op pagina 333, wijze Gezang 178. »
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V6ór het kerklied, aangeheven met bevende en zachte
sterramen — Andries kon niet zingen van droefheid — eindigde, was vrouw Hendriks niet meer. li pt geklep der
dorpsklok verkondigde aan Dalbeeks bevolking, dat er een
gevoelig verlies was geleden. De pastoor zei tegen Eerbeek :
« Zij was niet van onze Kerk, maar ik wenschte, dat onze
katholieke huismoeders haar tot model kozen. »
Den volgenden zondag preekte de pas gekomen leeraar
over den invloed des braven na zijn dood naar aanleiding
van 2 Koningen 13 vs 20, 21 : « Daarna stierf Elisa, en zij
begroeven hem. De benden nu der Moabieten kwamen in
het land met het ingaan des jaars. En het geschiedde,
als zij een man begroeven, dat zij, zie, eene bende zagen ;
daarom wierpen zij den man in het graf van Elisa : en toen
den man daarin kwam en het gebeente van Elisa aanroerde,
werd hij levend en verrees op zijne voeten. »
Ook de majoor, die maar eens te Dalbeek ter kerke was
geweest gedurende zijn maanden lang verblijf in het dorp,
was tegenwoordig, en sprak tot Oom Andries bij het huis
waarts keeren : « Er staan in den bijbel wel rare dingen,
maar als men de zaken maar vat, dan is dat oude boek nog
wel waard in den ranse! gestopt te worden. »
« Dat geloof ik ! » hernam de ander op een toon, alsof hij
zeggen wilde : « daar weet ik van mede te spreken, » en
toen Levie de doodstijding las in de Haarlemmer Courant,
getuigde hij : u Met haar wil ik wel zijn in Abrahams
schoot ! »
Na een half jaar was weder het zestal vereenigd. -- Maretjes broeder was per stoomboot op reis naar Java, waar
hij als onderwijzer in dienst van het Gouvernement zou
werkzaam zijn.
Een dubbel huwelijk werd ingeschreven in den Burger-
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lijken Stand te Dalbeek. Door het lot was het uitgemaakt,
dat het huwelijk van Simon Eerbeek en Clara Hendriks het
eerst door den pastoor zou worden ingezegend in bijzijn van
het overige viertal. De paaschhymne van den jongen man
werd bij die gelegenheid verdienstelijk uitgevoerd. Daarna
vereenigden zich allen in het Hervormde Kerkgebouw,
waar de huwelijkswijding van Frederik Hendriks en Marretje Determan plaats had, en ten slotte werd gezongen :
a Waar liefde woont, gebiedt de Heer zijn zegen,
Daar woont Hij zelf, daar wordt Zijn heil verkregen
En 't leven tot in eeuwigheid ! »
Oom Andries trok door zijne trillers de aandacht en bewondering van de meeste Dalbekers.
Na die plechtigheden vereenigde zich het zestal aan een
eenvoudigen disch, waarbij ook de notaris, de predikant en
de pastoor aanzaten.
Met den laatsten trein stoomden de beide huwelijksparen
naar Cleve, om aan den Rijn a de wittebroodsweken »
door te brengen.
Inmiddels zou de majoor het huis bewaken van zijne
jonge a kostvrouw » , terwijl aan de op tien minuten afstand
gelegen woning, waar Frederik met zijn Marretje zouden
bivouakeeren, de laatste hand werd gelegd.
Oom vertrok den volgenden dag weer naar Amsterdam.
's Morgens herinnerde hij zich tot zijn schrik, dat hij den
Bijbelschen almanak gisteren niet had ingezien.
Hij herstelde het verzuim echter en las :
a De ware godsdienst van God den Vader is weduwen
en weezen te bezoeken in hunnen druk en zich zelven onbesmet te bewaren van de wereld. »
H. MOHRMANN.

HET

OPENBAAR ONDERWIJS IN VLAANDEREN
TIJDENS DE ZEVENTIENDE EEUW.

I.
DE TOESTAND IN VLAANDEREN OP HET EINDE DER
Z ESTIENDE EEUW.

Op alle tijdstippen der geschiedenis hebben onze voorouders hardnekkig geworsteld om aan de wereldlijke maatschappij hare heilige rechten te handhaven. Reeds van de
veertiende eeuw af, zet de gemeentelijke overheid in Vlaanderen moedig hare eischen vooruit in zake van onderwijs.
Met Karel V opent zich een tijdvak van centralisatie ;
brieven en edicten, uitgaande van de vorstelijke macht,
regelen het onderwijs ; maar de scholen zijn toch niet in de
handen der geestelijkheid geklemd. Die gelukkige dagen
mochten niet lang duren. Eene tegenwerking komt het
onderwijs den weg versperren en eenen stand van zaken in
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't leven roepen, die eindigt met bedroevend te worden. De
Keizer wilde de Nederlanden van onroomschen invloed vrij
houden en nam met dit doel de willekeurigste besluiten. Te
gelijk met de godsdienstige vrijheid bedwong hij het politiek leven en begon aldus den schrikkelijker strijd « tusschen dwang en vrijheid » in ons vaderland, die meer dan
eene eeuw moest duren.
Bij de aankomst van Philip II wint het katholiek, of
beter het Roomsch beginsel,véld. De geestelijkheid ijvert om
het schoolbeheer in hare macht te krijgen, doch tevergeefs.
De Koning blijft zoo vastberaden als zijn Vader en staat
zijn recht niet af. Aan Willem van Oranje vertrouwt hij
het bewind van Holland, en in zijne onderrichtingen schrijft
hij den Prins voor, een onverzwakt toezicht te oefenen over
de scholen. Voor de Zuidelijke gewesten vaardigde hij gelijkluidende besluiten uit.
Dus, en dit punt is gewichtig, de Katholieke geestelijkheid had geene scholen, uitsluitend afhangende van hare
overheid. In 1565 verleent Philip de toelating tot het uitvaardigen in de Nederlanden der decreten van het Concilie
van rijrente, doch onder voorbehoud van al zijne oppermachtige rechten a van sijne regaliën, rechten, hoogheyt ende
preëminenciën. D De clergie maakte hiertegen verzet, en
beriep zich op de decreten van het Concilie, om te beweren,
dat voortaan de wereldlijke macht het recht niet meer had
tot het uitdeelen van onderwijs. Bene koninklijke ordonnantie van 1567 slaat zulke bewering af, als zijnde ongegrond. Een brief, gestuurd aan den bisschop van Leeuwarden, getuigt van den onwrikbaren wil van het Staatsbestuur, om het recht der burgerlijke macht tot het instand
brengen en toezicht van het onderwijs der jongere geslachten goed te houden.
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de eerste maal in synode te Mechelen. De Hertog van Alva
hield er aan in de ti ere eniging vertegenwoordigd te zijn door
eenen afgevaardigde. De prelaten verborgen over die
inmenging der wereldlijke overheid hunne ontevredenheid
niet, en dreigden zelfs hunne beslissingen op te schorsen,
zoo men hun de volle vrijheid van beraadslaging niet verleende.
Ziedaar een staaltje van de felheid van den strijd tusschen de Regeering en de geestelijkheid inde zestiende eeuw.
Het openbaar onderwijs was echter godsdienstig; immers
van den beginne af waren de scholen ingericht, zoowel
ter versterking van den heerschenden godsdienst, als
tot het verspreiden der wetenschap. De godsdienst was
eene zijde van het koninklijk gezag. Dat de Regeering
zelve godsdienstig was, moet niet verwonderen. Wij weten,
dat kerkelijke praktijk een hoofdkenmerk is der vervlogen
tijden en aangetroffen werd bij elke gebeurtenis van het
openbaar leven. Het begrip van geloof stond bij den voorzaat zoo hoog, dat het ver verheven was boven de verwikkelingen, die dikwerf tusschen de bevolking en de kerkelijke
overheden oprezen.
De hervorming der XVI eeuw ontsproot uit een vertoornd
godsdienstig gevoel, veroorzaakt door ergerlijke misbruiken
der kerkelijke hoofden. Hare aanhangers had zij te danken,
niet aan zegepralende beginselen van ongeloof, gelijk velen
het hedendaags meenen, maar aan eenen onweerstaanbaren
geloofsijver, die al de klassen der bevolking aangreep en
vervoerde. Vandaar de vinnige onverdraagzaamheid, welke
de godsdiensttwisten der zestiende eeuw kenschetsen
Onze voorouders, zegt een schrijver, wenschten op godsdienstig gebied hun hervormd standpunt tegenover het
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katholieke te handhaven, doch uit geloof, en niet uit
ongeloof( I).
Men beleefde destijds dagen van kerkelijke verbittering
en daaruitvloeiende partijdigheid. Het is. waar, men trof
wijzen aan, die, boven den strijd verheven, aan geen van
beide zijden de absolute waarheid aanwezig achtten, en die
in Rome zoowel als in Geneve veel vonden, dat zij afkeurden,
en veel ook, dat hen aantrok. Begrippen van verdraagzaamheid zaaide men niet, wel integendeel. De verschillende leerstellingen die voorgestaan werden, leidden tot denzelfden broederhaat.
En toch, men is gedwongen te bekennen, dat het volk
slecht bestuurd en diep verdrukt was. De verdrukking was
te zwaarder, daar zij door uitlandsche meesters gepleegd
werd. Bij het verlies der openbare vrijheden kwam zich
het verlies der persoonlijke vrijheid voegen, en dit verlies
werd door geen ander voordeel vergoed. De geest der open-.
bare overheden was vaak door overdreven geloofsijver
beneveld en bracht soms wonderlijke uitwerkselen teweeg,
ook op het stuk van onderwijs. Ten bewijze daarvan verstrekke het volgende : Krachtens een bevel der Schepenen
van Gent, in Maart 1569 uitgevaardigd, mochten geene
kinderen naar onderwijsgestichten buiten het land gezonden worden dan met de toestemming der overheid (2).
De strekking van het katholicisme veranderde. Tot den
dag der Hervorming leenden de kloosterorden gaarne de
hand aan de hoogere geestelijkheid in den wederstand
aan de Roomsche eischen. Nu echter ontstond een radicale
ommekeer in de gedragslijn der reguliere clergie. Toen na

(1) ALB. REVILLE. Revue des deux mondes, 1872, blz. 314.
(2) Memorieboek van Gent, Il Deel, blz. 37e.
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het Zuiden onder de macht van den Spaanschen Koning was
teruggebracht, drong het Ultramontanisme in onze gewesten met medehulp, als 't ware, der wereldlijke overheid,
daar deze vertrouwde, dat lijdelijke onderwerping van het
volk aan de geloofspunten, ook eéne zelfde onderwerping
aan den Koning zou ten gevolge hebben. Helaas, wij moeten bekennen,dat dit onvaderlandsch werk tijdens de zeventiende eeuw met goeden uitslag bekroond werd. Wie aan
den strijd tegen Spanje had deel genomen, werd gedwongen
het land te verlaten. Velen gingen naar het Noorden, waar
zij bijdroegen tot de opkomst en ontwikkeling niet alleen
der letterkunde en wetenschap, maar ook aan de stoffelijke macht en het staatkundig overwicht der Bataafsche
Republiek.
Het kwijnen van handel, nijverheid, zeevaart en landbouw werkte verderfelijk op 's volks geestesontwikkeling.
De zwakheid van het Spaansch bestuur ontnam den landaard den moed tot inspanning en vooruitgang. Het bekommerde zich hoofdzakelijk met, het instandhouden eener
zuivere rechtgeloovigheid, en ter bereiking van dit doel
werd natuurlijk het openbaar onderwijs aan den leidband
gehouden.
Het ingevoerde stelsel van ontzenuwing had dan ook de
noodlottigste uitslagen. Het verslapte den kloeken volksgeest van vroeger dagen en werkte zelfs schadelijk op de
zelfstandigheid der Vlamingen. Bedroevend w as dus de
toestand van ons vaderland op het einde der zestiende
eeuw, zoowel op zedelijk als op stoffelijk gebied. De
ontzaglijke landverhuizing, volgende op eene langdurige
verwoesting en moorderij, had het bloeiendste land der
aarde in eene verwoeste uitgestrektheid gronds herschapen.
24
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was in eenen soberen staet ; 't derde van dhuysen waeren te
coopen, of te hueren, of ledich ende onbewoont. Alle velden waeren bosschen vair ginst, doornen, ende ander wildernissen (1).»
Het grievendste van de uitslagen der omwenteling tegen
Spanje was ontegensprekelijk de scheiding der twee deelen
van Nederland. Hoe menigmaal is die scheiding sedert dien
door schrandere staatslieden niet betreurd geweest; doch tevergeefs. Het stond geschreven, dat het Noorden en het Zuiden elk hunnen afzonderlijken weg te bewandelen hadden.
De loop der gebeurtenissen heeft ongelukkig-niet gewild,
dat de zonen van beide deelen d Jor gemeenschappelijk
lijden en strijden, door vereenigd lief en leed zich vereenzelDig den in het fiere gevoel, kinderen te zijn van eenen kloeken Nederlandschen Staat. Het Zuiden bleef dus aan Spanje
behouden, en de Regeering te Madrid deed haar best om het
van het Noorden zooveel mogelijk af te zonderen. Zij had
immers de kracht van het vereenigd Nederland te veel tot
haar nadeel leeren kennen om niet met zorg' elke aanleiding
tot toenadering onzer gewesten te vermijden.

II.
DE VESTIGING VAN HET KONINKLIJK GEZAG IN ZUID-NEDERLAND. DE KATHOLIEKE RESTAURATIE TE GENT ONDER
ALBRECHT EN ISABELLA.

Ziedaar den stand van zaken in ons vaderland bij het
ingaan der XVIIB eeuw. Wij hebben vastgesteld en zullen
in het vervolg duidelijk doen uitkomen, dat door de aan(1) Belgisch Museum. VIII deel, blz. 419.
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voor het koninklijk gezag vrij gunstig was geworden.
Albrecht en Isabella deden loffelijke pogingen om orde in
het land te brengen. Diep verknocht aan den katholieken
godsdienst, maakten zij het zich tot heiligen plicht aan de
Roomsche Kerk nieuwe tempels te schenken en de kloosterorden te vermenigvuldigen. Daarbij traden zij op als vurige
beschermers der Jezuïeten. Zij beijverden zich met de
inrichting van het openbaar onderwijs, het hoofdzakelijk
beschouwende als een middel tot vestiging in het land van
het Katholicisme.
Het bestuur der Aartshertogen vernieuwt de strengheden
der voorgaande eeuw aangaande de schoolboeken. Echter
besloot het tot de stichting van talrijke lagere scholen en
ook zondagscholen. De armen moesten er hunne kinderen
heen zenden, op pene van verlies van onderstand der Arme
Kamer. De bevelbrieven van het genomen dwangmiddel
billijken de strengheid der vorsten door een beginsel, dat wij
hedendaags doen gelden: het behoud van den Staat, die
« grootelijks afhangt van de opvoeding en het onderwijs aan
de jeugd gegeven ( 1). »
Wat in de eerste plaats aan de regeering der Aartshertogen luister bijzette, was de buitengewone glans waarmede omtrent dit tijdstip de kunsten in België schitterden.
Het Twaalfjárig Bestand in 1609 gesloten tusschen de
Bataafsche Republiek en Spanje, was de beoefening van
letteren, kunsten en wetenschappen niet ongunstig. In het
Zuiden hijgde men naar rust en vrede en de Aartshertogen
hadden gewichtige redenen om den openbaren wensch niet
tegen te werken.
(l) E. GREYSON ; Bist. de l' Instruction publique. (Patria Belgica.)
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Rubens, de Vorst der schilders en der gansche schaar
van doorluchtige kunstenaars, welke de Vlaanische schilderschool voortbracht, ook wel eenige uitstekende geleerden
wier namen in het Belgisch Pantheon prijken, hebben de
regeering van Albrecht en Isabella met eenen betrekkelijk
hellen stralenkrans van roem omgeven. Vol vertrouwen in
de toekomst, zetteden de toenmalige kunstenaars zich aan
't werk, en brachten gewrochten voort, die van een eigenaardig kunstgevoel getuigen.
Het bewind van Albrecht en Isabella wordt op uiteenloopende wijze door de schrijvers beoordeeld. De eenen
houden staan, dat het weldadig is geweest, anderen, met het
oog op den geest van onverdraagzaamheid, welke zich lucht
gaf in een groot getal bestuurlijke besluiten, zijn vol strengheid voor Vorsten, die, gansch doordrongen zijnde van de
denkbeelden der eeuw, niet het minste begrip hadden van
gewetensvrijheid, zooals wij dit begrip thans opvatten.
Wat misschien toegebracht heeft om de • zachtheid der
regeering van Albrecht en Isabella luide te verkondigen is,
dat zij plaats heeft gehad tusschen twee rampspoedige feiten :
de omwenteling der zestiende eeuw en de oorlogen van
Lodewijk XIV.
Hoe het zij, ten aanzien der ontaarding van het nationaal
karakter, liep het aangenomen regeeringstelsel der Aartshertogen boven verwachting uit ; want de landzaat liefde
hoe langer hoe meer wat hij vroeger gehaat en verfoeid had.
Wij zegden het reeds : de openbare denkwijze was bij den
aanvang der zeventiende eeuw het tegendeel van wat zij
vijf en twintig jaren vroeger was geweest. In het Zuiden
beschouwde men van lieverlede het Spaansch en katholiek
Bestuur als 's lands beschermer, de Bataafsche republiek
als eenen gevaarlijken vijand. Die omgekeerde geestes-
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slag van Nieuwpoort.
De brieven, bij die gelegenheid door de Staten-generaal
aan Brugge en Gent gericht, waarbij zij aan deze steden
voorstelden om wederom in de Unie te treden, en haar het
bondgenootschap van vroeger dagen herinnerden, waren
voor de inwoners een spoorslag om met des te meer ijver
aan de versterkingen dier plaatsen te arbeiden. De Nederlandsche staatslieden bemerkten ras, toen zij in Vlaanderen
kwamen, hoe zij door de bevolking als vijanden gehaat en
als ketters verafschuwd werden (1).
Toen de adel en de Waalsche gewesten in vertwijfeling
over het Spaansche wanbestuur, met Richelieu in verbinding traden tot afschudding van een ondraaglijk juk, werd
het Hollandsche leger, dat voor ditzelfde doel in Brabant
rukte, met onverholen afkeer begroet. De verandering bij
de Vlaamsche bevolking was zoodanig, dat zij toen in tegenoverstelling der Walen, de rustigste en m estgedweeë onderlanen van Spanje werden. Met het meeste recht kon van
hen gezegd worden, dat zij na den mislukten opstand het
slachtoffer geworden zijn van het opnieuw bevestigde Spaansche bewind. Terwijl de Walen door hunne taal en ontwikkeling deel konden nemen aan het intellectueele leven van
Frankrijk, beletten de strenge verbodswetten op den invoer
van Nederlandsche boeken, die in de oogen der geestelijkheid van verkeerde grondstellingen en kettersche gedachten
wemelden, dat de Vlaamsche bevolking eenig nut kon

(1) Wij volgen hier een merkwaardig opstel, voorkomende in het
Nederlandsch Museum, 1876, II deel, blz 170, getiteId Oorzaken en gevolgen der Unie van Atrecht en Utrecht, door G. J. RIVE; een opstel dat
uitmunt door juistheid en helderheid van gedachten.
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trekken van de ontwikkeling der Nederlandsche taal. Aan
den eenen kant van hunne stamgenooten afgesloten, en aan
den anderen door Fransche taal en zeden omringd, was
het noodzakelijk, dat het Nederlandsch in dien ongelijken
strijd het onderspit moest delven.

UITWERKSELS DER KATHOLIEKE RESTAURATIE TE GENT.

Onze Vlaamsche steden, zoolang geteisterd, zoo erg
beproefd door den politieken storm, mochten adem halen.
Tijdens de omwenteling had Gent schrikkelijk veel te lijden
gehad, maar het verrees langzamerhand uit zijne puinen.
Hetzelfde mag men zeggen van de stad onder kerkelijk
opzicht. Kloostergebouwen werden hersteld of nieuw herbouwd, tot groot genoegen der geloovigen, die nog steeds
huiverden bij het herdenken van den woesten strijd der
verledene eeuw.
a Naer het veroveren van Oostende, n zoo spreekt een
geloofwaardig kroniekschrijver, terzelfder tijd een aanzienlijk poorter van Gent, met name Justo Billet, ( 1 ) a soo begost
de couragie te groeven, Godt dese stalt Ghendt, ende het
landt te seghenen, ende alles hoe langher hoe beter te gaen;
de gheestelicke begonden al doen te floreeren, te doen

(1) Herhaalde malen genoot Billet de eer als lid van het schependom
zijner vaderstad gekozen te worden. Evenals Marcus van Vaernewijck,
zijn waardige voorganger als geschiedschrijver van Gent, was hij een
vroom katholiek man. Zijne schriften zijn niet gedrukt, en berusten in
het stedelijk archief. Men raadplege over Billet de verhandeling van
• den archivaris. Edm. de Busscher, getiteld Un chroniqueur Gantois (Annales de la sociét6 royale des beaux-arts de Gand, tome XII, blz. 441).
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wercken ende te bauwen, ende hun kercken ende cloosters
te repareeren ende meilloreren ende veel nieuwe kercken van
den grondt af te stichten. » Deze woorden laten toe zich
een denkbeeld te vormen over de reactie, die te Gent en in
al de steden des lands plaats greep.
De geloofsoefeningen, de gebruiken, de vooroordeelen, de
katholieke gevoelens, teruggehouden door de beroerten en
vooral door het hervormd bewind, dat gedurende zes jaren
het roer in handen hield in de groote stad, ontwaakten
krachtiger dan ooit. Talrijke bestuurlijke acten en rechterlijke gebruiken geven ons daarvan de ondubbelzinnigste
bewijzen.

In zijne Beschrijving van Gent, dagteekenende van het
jaar 1662, meldt ons Justo Billet, dat Gent « sedert 1600 tot
1622 uit zijne puinen heroprees. » Men bouwde ten allen
kant; nieuwe nijverheidstakken werden ingevoerd. Het
werkvolk had overvloedig werk; want het mobilier der kerken, en ook wel dat van vele adellijke woningen, was stuk
geslagen of ontvreemd geweest.
De liberale bedrijven hadden in de stad sterk toegenomen.
Men telde viermaal meer advocaten, procureurs, geneesheeren en apothekers ; van deze laatste was het getal van
vijf gestegen tot dertig. In stede van drie prachtrijtuigen,
carossen, waren er in 1662 « ontrent de hondert, luttel min
of meer. » Liefdadigheidsgestichten werden opgerecht « als
den oprechten bergh van caritate, daer men den aermen
leendt gratis ofte sonder intrest, het seminario des bisdoms, het aerm cnechtiens ende myskens huys, onderhau(lende een soo groodt ghetal van kinderen, de aerme jonghe
dochters schoole, op d'Hautleye, daar se leergin ende den
cost cryghen, ende meer dierghelycke andere.
De onderwijsgestichten bloeiden insgelijks. De Jezuïe-
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ten « met hun galleryen, schoolen ende andere meerder
commoditeidt tot het collegie, wercken al naer advenant van
hunne incompste( 1 ). » Vele ambachtslieden uit andere steden
verwierven het Gentsche burgerrecht, iets dat noodzakelijk
was tot het oefenen in de stad van hun bedrijf.
Hoe was het te Gent met het openbaar onderwijs geschapen? Men trof er in de zeventiende eeuw twee gestichten
aan van middelbaar onderwijs, den naam voerende van
Lati jnsche scholen. De eene school behoorde aan de paters
Jezuïeten, de tweede, aan de paters Augustijnen. De eerste
kwam tot stand eenigen tijd na den terugkeer der stad
onder het Spaansch bewind; de tweede, namelijk die der
Augustijnen, in de eerste jaren der zeventiende eeuw.
Tot het stichten van hun college te Gent, kregen de
Jezuïeten van het magistraat geldelijken onderstand; want
wij lezen bij Billet :« Eerst sijn ghebaudt de kercke, collegie
ende schoolen van de Eerw. P. der Societeidt Jesu, ter
eeren van Sente Lieven, patroon van der stad Ghendt, ende
tot het instrueeren van de joncheydt ende dit door hulpe
ende lieberaelicheydt van de heeren vant magistraet ( 2). »
Van de gestichten van lager onderwijs zullen wij verder
spreken.

(1) Zie de verhandeling van Edm. de Busscher over Justo Billet, in
de Annales de la Société royale des Beaux-arts de (rani, Xll e deel, blz.454.
(2) Bid; blz. 433.
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IV.
DE CENSUUR IN HET ONDERWIJS DER LETTEREN
EN O P DE SCHOOLBOEKEN.

Onder de gevolgen der scheiding van de twee deelen van
Nederland, opzichtens het onderwijs, was voorzeker een der
grootste de verwaarloozing der moedertaal in de scholen.
Wij hebben het reeds gezegd : de Noordnederlander werd
niet als stamgenoot voorgesteld, maar als vijand van God en
Koning. Die verwaarloozing had den val der taal van
Vlaanderen tot uitslag. Haar bloei ging naar het Noorden
over. Men verfranschte het volk niet; maar men wilde niet,
dat de taal eenigerwijze het verketteren der natie mochte
begunstigen door het verspreiden van Hollandsche boeken,
of wel, door de Vlaamsche schoolboeken volgens de voorschriften der spraakleer te zuiveren. Geene spel-taal-of stijlverbetering werd geduld. Geene enkele spraakleer kwam
gedurende de zeventiende eeuw van de Belgische drukpers.
Men wilde de taal niet in overeenstemming brengen met
de in de Noordelijke provinciën gebruikte schoolboeken,
maar ze onder alle opzichten daarvan verwijderen. Ziedaar
waarom men het stam quo van het schoolprogramma
voorstond.
De Censuur op de binnenlandsche drukkerijen bleef
immer in zwang. Bij de hooggeplaatsten was de taal in
onmin; het middenbestuur gebruikte ze nooit of zelden, en
de leiding gegeven aan het onderwijs strekte niet om ze
op te beuren. Zulk een opvoedingstelsel moest tot verbastering leiden, het volkskarakter ontwrichten en alle
edele drijfveerern vernietigen. Weldra wist men bij ons
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niet meer, welke nieuwe woorden of wendingen bij den
Noorderbuur ingevoerd werden, of liever, wat er daar
met de taal gedaan werd.
Verscheidene ordonnanciën van 1608, 1616 en 1626
schreven voor, dat alle boekverkoopers of drukkers bij
eede beloven moesten, geene verboden boeken (dat waren
Hollandsche) te drukken, te verkoopen of te binden, ook
dat geene kisten met boeken mochten geopend worden,
noch boekveilingen plaats hebben zonder tusschenkomst der
boekkeurders.
Hoe was zulke verregaande strengheid te verklaren?
Door de vrees van onroomsch zaad te verspreiden, en die
vrees was juist niet ongegrond. « Wij kunnen het de overheden niet kwalijk afnemen, n zegt J. F. Willems, « dat
zij op hare hoede waren tegen een protestantisme, 'tgeen,
grenzend aan deze landen, nog altijd dreigde daarin te
storten ; doch de ondervinding van alle tijden heeft geleerd,
dat men door dergelijke belemmeringen eene doodelijke
wonde toebrengt aan de letterkunde. In Noord-Nederland
heerschte eene groote vrijheid van denken en schrijven.
De taal werd er zoowel bij de grooten als bij de minvermogenden algemeen en met ijver beoefend en beschaafd. D
Het Latijn en Fransch werden dan ook alleen in het
middelbaar onderw ijs bestudeerd , daar, gelijk wij even gezien
hebben, volgens de verspreide meening, het beoefenen der
landtaal te veel vrijheidsgeest omtrent godsdienstige en
staatkundige aangelegenheden deed opkomen. De Antwerpsche kanunnik Max van Eynatten, tot boekkeurder aangesteld, kreeg last onze reeds gezuiverde volksboeken
opnieuw na te zien, en de brave man besnoeide die zoodanig,
of liet ze onder zijne censuur dusdanig verminken, dat zij
sliet meer herkennelijk uit zijne handen kwamen. Nu werd
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de taal, gelijk de lage volksklasse die ze beoefende, bij
velen een voorwerp van verachting (1).
De oorspronkelijke uitgaven van al wat als classiek werk
kon beschouwd worden, werden door de geestelijkheid met
veel strengheid overzien. De synode gehouden te Mechelen,
had beslist dat de Rudimenta van Despauterius uitsluitend
in de scholen zou gebruikt worden, welke beslissing den
weg versperde tot den geringsten vooruitgang.
Aldus moest men in den ouden slenter blijven tegen
wil en dank ; maar men verlieze niet uit het oog, dat de
scholen beschouwd werden als geestelijke gestichten. Men
zag het als eene onmogelijke zaak aan, zich van eene
aangenomen leerwijze in het onderwijs te verwijderen op
wat punt ook, zonder met dezelfde gelegenheid op het
dogma der Kerk inbreuk te maken. Ketterij was het dus,
naar het voorbeeld van den taalkundigen Torrentius, of
van der Beeke, van Zwolle, verbeteringen of vereenvoudiging
te brengen aan de in gebruik zijnde spraakleeren (2). Daarom ook bleven Cato's Disticha onveranderlijk in zwang.
Onder de algemeen gebruikte leerboeken kunnen wij er
eenige opgeven :
De historie van de goede vrouw Griseldis « die een spiegel
is gheweest van patientiën. »
De Spieghel der Jongers, door Lambert Goetman.
De wijse leeringe die Catoo zijnen sone leerde.
De Historie van Reinaert den Vos, een werk evenals andere door den scholaster voor « goed en bequaem »

(1) Keus uit de werken van Willems door MAX Roos»s, II Deel,
blz. 125.
(2) CH. STALLAERT en PH. VANDER HAEQHEN, De l'Instruction publique au riaoyen-aye, blz. 117.
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gevonden, zoo voor de scholen als andere personen, en
dienende niet alleen tot recreatie, maar ook tot morali-

satie » (1),
Vertroosting der Wiisheid, vertaald door Boëthius, een
boek beschouwd door onze voorouders als eene schatkamer
van levenswijsheid.
In al de scholen trof men aan, als leesboek voor meergevorderden, de Bistorie des Bijbels, welk werk ten huidigen dage nog aangetroffen wordt in geestelijke onderwijsgestichten .
V.
TERUGBLIK OP DEN TOESTAND VAN

IA

WETENSCHAP

OP HET EINDE DER XVI e EEUW.

De taak, die wij ons opgelegd hebben, laat ons niet toe
anders dan op vluchtige wijze den literarischen toestand
tijdens de zeventiende eeuw te behandelen, ten einde ons
meer bepaaldelijk met de aangelegenheden van het schoolwezen onledig te houden. Het innerlijk verband tusschen
de letterkunde en het onderwijs is niet te loochenen; doch zij
maken afzonderlijke rubrieken uit. Dat wij overigens in ons
werk vele bladzijden toewijden aan het schoolbeheer van
Gent laat zich verklaren, omdat wij dienaangaande ingelicht
zijn door echte en veelal door weinig gekende bescheiden,
welke wij over andere steden niet bezitten. Het stond ons
ook niet te doen eene Algemeene geschiedenis van het
onderwijs den lezer aan te bieden. Onze arbeid is eene
Schets, meer niet; maar deze schets zal misschien anderen

(1) Keus uit de werken van Willems, door MAx Roos s. II deel, blz. 6.
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aanzetten om de door ons behandelde stof met meer uitgebreidheid en volledigheid te hervatten. Alleen door middel
van lokale bijdragen in den aard van de onze, zal het eens
mogelijk worden de Geschiedenis van het openbaar ondernvijs
in ons vaderland te schrijven.
Vooraleer in bijzonderheden te treden over de onderwijsgestichten, waarvan wij te spreken hebben, schijnt het ons
niet ongepast eenes terugblik te werpen op den stand van
zaken aangaande den graad van geleerdheid, die te Gent,
en in Benige andere steden van Vlaanderen, op het einde der
vorige eeuw bereikt was, en er een woord in 't voorbijgaan
bij te voegen, over een aantal verdienstelijke mannen die
door hunne wetenschap het vaderland vereerden. Het moge
verstrekken als toetsteen en vergelijkingspunt bij de beoordeeling van het schoolwezen der zeventiende eeuw.
In het oorspronkelijk tijdvak der Geschiedenis van het
openbaar onderwijs te lande, dat is, de zesde en zevende
eeuw, werden geslotene scholen opgericht hij de hoofdkerken en in de kloosters; maar na de instelling van de gemeente
en de hoogescholen, werden de geslotene scholen schier verlaten. De geestelijke leerlingen, gemengd met al de wereldlijke, leefden de zeden en de tucht niet na, welke aan
priesters betaamden. Ook beval het Concilie van Trente
seminariën tot stand te brengen, waar de toekomende
priesters hunne studiën deden, en tot het geestelijk.leven
werden opgeleid. Men trof seminariën aan, alwaar niet
alleen leergangen van godgeleerdheid, maar ook van humaniteiten en wijsbegeerte ingericht werden. Deze wijzigingen
waren in hooge mate toe te schrijven aan den invloed van
Luther's hervorming in het opvoedingsstelsel.
In het begin der zestiende eeuw volgde het openbaar
onderwijs den normalen gang van ontwikkeling en uitbrei-
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ding in Zuid-Nederland. De stedelijke scholen leefden voort
in goede voorwaarden, zonder tegenkanting van wien ook,
benevens de kloosterscholen, die insgelijks onbelemmerd
haren bepaalden werkkring volvoerden. De schoolhouding
werd door onderscheidene mannen besproken, ook wel vatbaar bevonden voor verbetering, dat spreekt van zelfs.
Dank zij de verspreiding der boekdrukkunst, zag menig
schoolboek het daglicht en elk schoolboek bevatte telkens
iets nieuws.
De bloei van het hooger en middelbaar onderwijs bleef
stand houden. De Universiteit van Leuven moest in de
oogen der vorsten dienen om in zake van onderwijs eene
zekere eenheid in gansch het land te stichten. Ten behoeve
der wetenschappelijke opleiding der franschsprekende
Belgen was de Universiteit van Dowaai ingericht, doch niet
op zoo breede schaal als de Alma Mater van Leuven. Nog
was de Regeering voornemens eene hoogeschool te stichten
te Deventer voor de bevolkingen van Noord-Nederland; maar
de kort daarna uitgebroken 6pstand deed het plan mislukken (1).
Antwerpen, destijds het middenpunt van den nationalen
rijkdom, telde in zijnen schoot meer dan eenen geleerde en
letterkundige. Brugge was eene literarische stad, door
Erasmus, die er liever toefde dan te Leuven, hooggeroemd.
In 1521 mocht hij er eenige genoeglijke dagen slijten in
gezelschap zijns lettervriends Thomas Morus, die zich
onder het gezantschap bevond van den beruchten kardinaal Wolsey. Het verblijf te Brugge van eenen man
als Erasmus kon voorzeker het intellectueel leven der stad

(1) Nederlandser Museum. Jaar 1876. -- II Deel, blz. 137.
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instellingen, tegenover de scholastiek en de godgeleerdheid,
eenen man die met zijnen stekeligen geest, vastberaden te
velde trok tegen de misbruiken en gekheden van het openbaar bestuur, zoowel als tegen de gebreken en de heersch •
zucht der geestelijkheid.
Te Brugge leefden Marc Laurin, bij wien Erasmus gehuisvest was ; Lodewijk Vives door Hendrik VIII verkozen tot
praeceptor zijner dochter Maria; Pieter de Corte, die later
tot bisschup van Brugge werd benoemd; Frans van Cranevelde en andere.
Gent stond gelijk weleer aan de spits van het onderwijs
en der wetenschap. Met fierheid noemde het onder zijne
geleerden Lod. van Praet, Antone en Ch. Uutenhove, Lieven Goethals, Willem van de Walle, Antone Slock, Omer
Eding, den Karthuizer Lieven Ammonius en Vlaanderen's
schatbewaarder Lieven van Pottelsberghe. Joos Lambrecht, den gekenden lettersteker en gewezen schoolmeester, wierp eenere diepen blik in de Vlaamsche spraakleer.
Philip Van Lansberghe schitterde als sterre- en wiskundige.
Heinsius verbeterde de verwilderde dichtwijze der Rederijkers, en grondvestte de prosodia op vaste, heden nog
gevolgde regels.
De toestand veranderde op nadeelige wijze op het einde
der eeuw. Met de uitwijkelingen ging ook de wetenschap
heen. Deze heeft behoefte aan vrijheid, en in het veroverd
land was geene vrijheid meer. De hoogeschool van Leiden
alleen nam opeenvolgens zeventien Zuidnederlanders onder
hare leeraren op ( 1). De vaderlandsche letteren vertrokken
(1) F. A. SNELLAERT, Schets eener geschiedenis der Nederl. Letterk,
4e Uitgave 1866, blz. 123.
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mede naar het Noorden, waar weldra eene gulden eeuw
der dichtkunst en der geschiedenis aanbrak. Het is, dat
de leerstelsels van Luther en. Calvijn onze gewesten tot in
hunne grondvesten geschokt hadden, dat eene hevige beweging onder de begrippen had plaats gegrepen, waaraan de
geleerden van Vlaanderen, en ook wel onze Rederijkkamers,
deel hadden genomen. I)e letterkundige geest scheen gansch
te ontwaken en het hoofd op te beuren.
Meer dan een Vlaming stond als goed theologant aangeteekend. In 1618, toen de synode van Dordrecht de vertaling voortzette van den Bijbel, dien Marnix den tijd niet
gehad had te eindigen, vertrouwde zij het opstellen van den
Statenbijbel aan eene Commissie van theologanten, onder
welke men meer dan eenen Zuidnederlander telde, onder
anderen Baudaert van Deinze en van de Walle van Gent.
Gedurende een lang tijdverloop zet onze wetenschappelijke geschiedenis zich voort in andere landen, en vooral
in Holland, waar onze geleerden hunne bekwaamheid overbrachten, welke zij bij den landaard niet konden benuttigen.
De voornaamste onder hen was Simon Stevijn, (1548-1620)
dieopenlijk het stelsel van Copernic voorstond, en die in 1585
te Leiden zijne Dialectike ofte Bewysconst uitgaf. Gerard
Mercator vertrok naar Duisburg ; Dodoens en 1'Ecluse werden
leeraars te Leiden. De Gentenaar Livinus Hulsius vestigde
zich te Frankfort. Een ander Gentenaar, Pieter Montanus
begaf zich insgelijks naar Holland. Nog hebben wij aan te
stippen Philip van Lansberghe (1561-1632) die tot de school
behoorde van Simon Stevijn, en de 1'Obel die zichnaar Engeland begaf, en geneesheer werd van Jacob I (1).

(1) J. ROUSSEAU. Histoire. des sciences physiques, etc. blz. 158. —

Patria Belgica).
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Bij die uitstekende namen zullen wij dien voegen van
Justus Lipsius. Deze Zuidnederlander leerde eerst bij de
Jezuïeten te Keulen, dan - te Leuven, volgde Granvelle te
Rome, kwam te Leuven terug, en bezocht vervolgens verscheidene steden. Dan treft men hem aan in eenen leeraarstoel te Leiden, en terzelfder tijd houdt hij zich onledig met
taalkundige en historische gewrochten. Met Justus Lipsius
komen wij tot aan een tijdvak van uitputting en slaap onzer
gewesten, tijdvak dat zich gedurende twee eeuwen voortzet,
en waarvan het kwijnen bij den levenslust onzer NTomrd_ ,:in
Zuiderburen hevig afsteekt.

VI.
HET ONDERWIJS DER JEZUÏETEN.

Onder de vele pogingen door Rome aangewend tegen
de Hervorming, was de krachtigste voorzeker de instelling
der Jezuïeten-orde. Philip II was haar beschermer en zoo
ook de landvoogden, die op Alva volgden. Met geduld en
voortvarendheid, met buigzaamheid en schranderheid wisten
de volgelingen der nieuwe orde overal in te dringen. Van
1542 verschijnen zij te Leuven, en vestigen er zich kort
daarna. In 1560 treffen wij ze aan te Antwerpen en te
Brugge. Van 1583 komen zij met de legers van Parma de
herwonnen steden binnen. Te Gent en te Ieperen vestigen ziC
zich in 1585 en te Brussel het jaar daarna. Het waren
mannen vol ijver en degelijke kennis; bedeeld met welsprekendheid, en uitgerust om met bijval de Lutheranen en
Calvinisten op den kansel te bestrijden.
De voornaamste middelen waardoor de Jezuïeten alom
invloed bekwamen, bestonden in zendingen onder Protestan2i
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ten en Heidenen, het schoolonderwijs en het opstellen van
boeken. De Wedergeboorte had door haren bloei de kunsten
en wetenschappen, de rijverheden en ambachten, in een
woord het menschelijk leven, verruimd ; het kloosterleven
der middeleeuwen was zoo aanlokkend niet meer als weleer.
De Jezuïeten begrepen het, en baanden eenen nieuwen weg
om de bevolking tot zich te trekken. Zij maakten het
Christendom meer wereldsch. Eene diepere inzage van het
menschelijk hart deed hen besluiten tot het aanprediken
eener toegevende godsdienstleer. Zij stonden eenen levensregel voor, die het verkeer met de buitenwereld niet hinderde W. Aan de wetenschap leverden zij een bepaald getal
mannen, wier werken in dien tijd van verval eenen zekeren
luister verspreidden . De grootste hunner leeraars was
zonder tegenspraak de wiskundige Gregoire de S t Vincent
(15844667), die achtervolgens te Antwerpen, Leuven en
Gent onderwees.
De lessen der Jezuïeten wierpen geene goede vruchten af,
en zoo zij al leerlingen vormden in de wetenschap, het was
in de rangen der Paters zelven dat men ze te zoeken heeft.
Hun onderwijs werd geprezen, en stond misschien ; boven
dat der Leuvensche hoogeschool. Toch heeft men voorbehoudingen te maken, wanneer de schrijvers bevestigen, dat zij
den smaak voor wetenschappelijke studiën deden herleven.
Zij wendden zich tot de eigenliefde en de verwaandheid hunner leerlingen, om ze tot de studie op te wekken. De belooningen bestonden niet alleen in plechtige prijsuitreikingen;
men gaf ook aan de beste onder de leerlingen kruisen,
lintjes enz. In elke klas stak men de goede leerlingen uit

(ll Nederlandsch Museum. 1874. Blz 320. enz.
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boven de andere, en schonk hun den titel van decuriones of
praetores, als waren het magistraten.
Wel is waar moet er naijver in de klas zijn; verdienstelijke en werkzame leerlingen moeten beloond worden. Wij
zijn niet van het getal dergenen, die beweren dat prijsuitreikingen kwaad teweegbrengen, dat zij trotschheid bij de
leerlingen baren, en dus best afgeschaft worden ; dat men de
jeugd moet gewennen te arbeiden, niet met het vooruitzicht
van prijzen, maar uit louter plichtbesef. Dit is een van die
wonderlijke beginselen, die vaak toegejuicht worden, omdat
zij iets verleidends hebben, doch die in de praktijk geenen
steek houden. Maar de Jezuïeten jaagden in hun belooningstelsel een ander doel na dan het aanmoedigen der studie, en
streefden alleen naar den oppermachtigen invloed hunner
orde. Met dit doel volgden zij in hunne gestichten eene
ernstige en zachte regeltucht, gepaard met een aanhoudend
aanwenden van belooningen en uitspanningen, tooneelkundige voorstellingen, deze laatste voor de leerlingen
beschouwd als lessen van goede manieren .en wellevendheid. Verder academische oefeningen in de klassen, alwaar
literarische ijdelheid en den smaak der betwisterij opgewekt
werden; een ruim aandeel verleend aan de lichaamsoefeningen, korte vacantiën, uitgestrekte lokalen, sierlijke
zalen, ziedaar de middelen, de eene lofwaardig, maar alle
doeltreffend, door welke de Jezuïeten de zonen der hoogere
standen wisten tot zich te trekken.
Reeds van den beginne harer inrichting, ontmoette de
Jezuïeten-orde onwil en tegenzin bij bisschoppen en priesters; ook van andere zijden bestond wantrouwen tegen haar.
Alva was haar vijandig. Waar de Jezuieten zich aanboden,
kwamen zij in botsing met de gevestigde geestelijke overheden, die in hen geduchte mededingers vreesden.

-- 324 -De nieuwe vormen der Ultramontaansche godsvrucht (1),
door de orde voorgestaan, werden afgekeurd als verderfelijke wijzigingen. Fijne middeltjes werden door de Paters
in 't werk gelegd ten wille van bijval ; de punten des
geloofs stelden zij ijl rijm en deden ze zingen door hunne
leerlingen; zij maakten kinderspelen, waarin de deugden
der heiligen vertoond werden; zij deelden geld uit om de
kinderen naar de catechismus-lessen te lokken. Ook hadden
zij, wij herhalen het, van den eerste af een zwak voor
tooneelspel. Zij stelden veelal zelven de stukken op, hetzij
in het Latijn, het Fransch of het Vlaamsch.
Er was een tijd, dat er te Gent geene andere tooneelvertooningen plaats grepen, dan degene van het College der
Jezuïeten en dat der Augustijnen. Wie de geschiedenis
wil schrijven van het tooneel te Gent, dient rekening te
houden van de tooneelstukken door de leeraars dier gestichten samengesteld en ten tooneele gevoerd.
De tooneelplechtigheden der scholen vielen in den smaak
der bevolking, der ouders en overheden. Elk der twee
gestichten, waarvan wij spreken, beijverde zich de beste
acteurs te vormen, en op den dag der vertooning kwamen
de ouders toegestroomd om de jeugdige tooneelisten door
hunne toejuichingen aan te moedigen.
In de Bibiiographie gantoise van F. van der Haeghen,
vindt men een aantal programmas aangeteekend van dramatische plechtigheden, die in beide colleges werden gegeven.
Uit het lezen van de titels der voorgedragen stukken, zien
wij al dadelijk, dat de Paters in tooneelvertooningen een
middel vonden tot liet maken van kerkelijke propaganda.

(1) Het gebruik der paternosters, de veneering van Maria, enz.
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geput werd tot het opstellen der stukken ; verder de geschiedenis der oudheid.
De Jezuïeten richtten overal scholen op van middelbaar en
hooger onderwijs ; de Latijnsche klassen geraakten grootendeels in hunne handen. Te Leuven bezetten zij de leerstoelen van theologie, Hebreeuwsch en wiskunde ; ook te Antwerpen, Brugge, Gent onderwezen zij de godgeleerdheid.
Wanneer wij zooeven den bloei van het onderwijs der
Jezuïeten verkondigden, maakten wij voorbehoudingen, en
dat moeten wij doen om in de waarheid te blijven. En
inderdaad, vrijheid, van gedachten duldde de orde niet, en
men verwierp stelselmatig elke nieuwigheid op het gebied
der wetenschap. De uitlegging der classieken bepaalde zich
tot het aanstippen der taalregels, sierlijke wendingen en
figuren van stijl. De geschiedenis bleef beperkt tot een
oppervlakkig overzicht der oudheid. Het wetenschappelijk
deel bestond uit een weinig meetkunde. De wijsbegeerte
was die van Aristoteles, maar volgens de commentariën
der paters van de orde.
Zulk een stelsel kon oppervlakkige mannen voortbrengen,
maar geene verhevene geesten, noch kloeke karakters. De
spraakleer en de rhetorica bloeiden in de colleges ; men
leerde er Latijnsche oden en lierzangen vervaardigen; men
onderwees de logica, men oefende zich in het spitsvondig
bepleiten van twistvragen. Dit alles was echter oppervlakkig en zonder het minste voordeel voor de gedachten en het
leven. Gedurende zes tot acht volle jaren bleven de leerlingen onderworpen aan een lijdelijk onderwijs, dat alle
vooruitzetting onderdrukte, en waarin de individueele rede
zich ter nauwernood met schuchterheid mocht vertoonen.
Het opperste doel van het gegeven onderwijs was in aange-
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name vormen zich in het Latijn te kunnen uitdrukken ( 1 ). Van de ontdekkingen op het gebied der wetenschap
gedaan sedert de XVI e eeuw, hield men geene rekening;
van Newton, Descartes en Gassendi sprak men niet; immers
het uitgangspunt der wetenschappelijke stelsels van deze
doorluchtige mannen steunde niet op de Openbaring.
Met lager onderwijs hebben de Jezuïeten het nooit ver
gebracht. Zij mistrouwden het volksonderwijs, als kunnende
teen aanzien van het geloof meer kwaad dan goed stichten.
Waar zij zich bevonden, stelden zij sodaliteiten in. In 1640
stonden zij aan het, hoofd van negentig zulker broederschappen. Te Gent lieten zich in 161.8 de Bisschop, de
President van den Raad van Vlaanderen, de Goeverneur
van 't Kasteel en de Abt van St Pieters in de sodaliteit
opschrijven. Te Antwerpen telden zij tien vergaderingen
met 3000 leden. Men kan denken, wat machtigen invloed
zij op de bevolking oefenden (2).

VII.
HET COLLEGE DER GENTSCHE AUGUSTIJNEN,

De Augustijnen kwamen te Gent op liet einde der XIIIe
eeuw. Van de adellijke familie Borluut ontvingen zij machtige bescherming. Bij de overheden kwamen zij in aanzien.
Op onderscheidene tijdstippen zien wij paters Augustijnen
optreden als gezanten van 't Gentsche magistraat. Het was
in den refter van hun klooster dat de jaarlijksche herkie-

(I) Revue de 'Instruction publique en Belgique. (Année 1871).
(2) Nederlandsc// Museum. Jam. 1874, blz. 320.
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zing der overdekens van de ambachten pláats greep, en dit
bewijst, dat zij aan het gemeentelijk volksleven niet vreemd
bleven. De beeldstormerij der XVIe eeuw had al hunne
goederen vernield, en het was slechts na de omwenteling
dat zij allengskens tot het leven terugkwamen. De prior
Jan Cools, een man van veel beleid en inspanning, lukte
er in door zijn toedoen klooster en kerk te doen heropbouwen( i ). Van wege het Middenbestuur van Brussel kreeg
het Gentsche Magistraat bericht, dat het voor hem plicht
was mede te helpen tot het heropbouwen van gezegde
kerk en klooster, te meer daar het Magistraat van 1582 de
staande goederen der paters had laten verkoop gin. De
financieele toestand der gemeente was bedroevend, en
men wist niet, hoe aan de eischgin der Regeering voldoening
te geven. Eindelijk werd een middel gevonden. Men kwam
overeen om eenen stuiver te heffen op iederen zak graan,
die in de Stad werd gebracht. Deze belasting opgelegd voor
den termijn van 12 jaar, werd aanvaard als, toelage der
Stad in de bouwkosten. Dit geschiedde in 1605. De
heffing van dien stuiver werd verlengd voor 6 jaar, dat
was tot het jaar 1623. Daar de gebouwen niet voltrokken
waren op dit tijdstip, kregen de paters voortaan een deel
van den graanpenning; het overige er van moest besteed
worden tot het opmaken der S t Michielskerk. Het aandeel
der Augustijnen beliep tot de som van 1000 gulden 's
jaars.
Bij den terugkeer in hunne kloosters, besiGten. de Augustijnen studie-colleges in te richten,, waar de jeugd hare
humaniora kon doen. Zij wisten, wat invloed men op

(1) Breedvoerige bijzo nderheden hierover zijn te lezen in bet Neer«
landsck Museum. Jaar 1874.
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het volk bij middel van onderwijs kan oefenen, en hoe
zeer dat middel geschikt was om de Augustijnen-orde
in de openbare meening te doen stijgen. Zij beproefden het
om een werk te hervatten, dat gedurende anderhalve eeuw
goede uitslagen opgeleverd had, namelijk dat der Hieronymieten. Wel is waar hielden de Jezuïeten zich niet onderwijs bezig; doch zij achtten zich zoo geschikt daartoe als
Loyola's volgelingen, en waagden het als medestrevers
dezer laatste op te treden, zooveerte meer daar zij er door
het magistraat van onderscheidene steden toe aangezet
werden.

In weinige jaren tijds zag men onderscheidene Latijnsche
scholen onder liet beheer der Augustijnen voor den dag
komen. In 1601 te Brussel; in 1607 te Antwerpen, in 1609
te Gent. In de volgende jaren stichtte men de'colleges van
Hasselt, Leuven, Luik, Hoei, Tienen, Brugge, Ieperen,
Dendermonde.
Den 27 April 1609 had de plechtige opening van het
college te Gent, in voorloopige zalen, plaats. De Paters
gaven zich moeite om leerlingen aan te winnen en schroom.
den zich niet hun onderwijs sterk op te hemelen. Reeds in
1613 kregen zij een getuigschrift van voldoening van het
Magistraat, maar op hun aanzoek. Zij ijverden onverpoosd
om tot het bouwen van geschikte klassen te kunnen overgaan. Tot bestrijding der kosten gebruikten zij de opbrengst
van het verleenen eeniger vrije begraafplaatsen in het koor,
ook van eeuwigdurende gezongen jaargetijden W.
Men kan licht denken, dat de inrichting der Augustijnenscholen door de Jezuïeten met geen goed oog werd
ge(ij A. KEELHOFF. Geschiedenis van het klooster der Auqustijneu te
Gent. Blz. 108.
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zien, Deze verborgen hunnen wrevel niet en lieten eenige
pijlen tegen hunne medestrevers afschieten. De Provinciaal
der Augustijnen beklaagde er zich over aan den Generaal
van de orde te Rome. De klacht werd aanhoord, want de
Provinciaal ontving in Januari 1623 eerre Pauselijke bulle,
waarbij de Heilige Vader zijne hooge tevredenheid uitdrukte over de taak door onze Augustijnen aangevangen,
hen verzekerende « hetgeen zij voorgenomen hebben, met
vreugde en volharding uit te werken, dat zij eene aangename taak aan God en aan hem, Vader der Christenheid
bewezen, en dat die taak tot groot nut en luister van de
Augustijnenorde moest dienen. A (1)
Zulk eene hooge bekrachtiging was een triomf voor de
Augustijnen, en vervulde hunne ziel met edele fierheid.
Het was inderdaad eene aansporing om op het ingeslagen
pad moedig en vrank voort te gaan. De bulle mochten de
Augustijnen niet uitvaardigen zonder toelating der Staatsoverheid. De Provinciaal zond te dien einde een verzoekschrift aan den Raad van Brabant, en de gevraagde
toelating werd vergund. De bolle had het gewenschte
uitwerksel : men liet de Augustijnen gerust. Deze zetteilen
hun werk ijverig voort, en leefden op goeden voet met
geestelijke en wereldlijke overheden.
Het peil van hun onderwijs stond echter niet hooger dan
dat van het onderwijs der Jezuieten. Bleven deze in de
enge palen der middeleeuwsche scholastiek, de Augustijnen
gingen er niet buiten. De ontdekkingen gedaan in den loop
der zeventiende eeuw op het gebied der speculatieve wetenschappen werden over het hoofd gezien. Daarbij moeten

(1) A. KELLHOFF. Ibid. blz 302.
26
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wij bekennen, dat de Jezuieten verbeteringen brachten in de
Latijnsche studiën, en door den band betrekkelijk knappe
leeraars hadden. Geen wonder dus dat zij ruim zooveel
leerlingen telden in hunne school als de Augustijnen,
doch deze leefden in die zoete zelfvoldoening, welke dikwijls
bij schoolmannen wordt waargenomen, en hun doet gelooven dat hun onderwijs ver boven het onderwijs van anderen
staat.
Zij onderwezen te Gent de humaniora en de wijsbegeerte.
De studenten die zich tot den geestelijken staat voorbereidden, gingen hunne godgeleerdheid doen in het Augustijnencollege te Leuven. De humaniora bevatten de studie van het
Latijn, de geleerde taal des tijds, het Fransch en een weinig
Vlaamsch.
Onder hunne leeraars schitterden er geene sterren van
eersten rang, doch zij telden vele verdienstelijke mannen,
waaronder eenige schrijvers van classieke werken, en
andere die als predikers en godgeleerden in aanzien stonden.
Het onderwijs werd slecht betaald; slechts een gedeelte
der schooljeugd betaalde minervalia e zoo deur de quaede
conjuncturen des tijds als andersins. » (1) De Augustijnen
kwamen op het denkbeeld eene jaarlijksche toelage aan de
Stad te vragen, in vervanging van het schoolgeld. Zij vertoonden aan het Magistraat de gelukkige uitslagen van hun
onderwijs, hunne belangloosheid, belovende al hunnen ijver

(1) Echter hadden zij vele leerlingen. De Augustijn de Tombeur geeft
over de schoolbevolking eenige cijfers op
college van Brussel
359 leerlingen;
,, Antwerpen 190
II
,,
,,
,, Gent
175
»
,, Leaven
n
308
1) Hasselt
,,
165
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en hunne ervaarnis aan te wenden tot het geven van goede
humaniora, er bijvoegende, dat de Augustijnen in andere
steden toelagen ontvingen, en gezien het hulpgeld door de
Stad aan de Jezuieten toegestaan ( 1 ) .
De vraag werd ingewilligd en « een jaerlijkx pensioen
van 200 pond grooten courant geld 's jaers, tot onderhoud
van de Latijnsche schole, ghejont van Mijn Edele heerera
Schepenen van beyde de banken, en het gemeente deser
stad, den 20 Februari 1652, voorschepen synde M'her Joos
Triest, heere van Ruddershove. b In 1662 voegde de stad er
100 gulden hij tot het aankoopen van prijzen. Eene gelijke
som van 100 gulden werd aan de paters Jezuieten verleend
met hetzelfde doel.
Het Gentsche Augustijnen-college genoot in den loop der
XVIIe eeuw verscheidene malen de hooggeschatte eer eenen
zijner gewezen leerlingen onder de Leuvensche primussen te
mogen aantreffen. Met billijken trots stipten de paters zulke
zegepralen aan in de jaarboeken huns kloosters, en onthaalden telkens met grooten luister de bekroonden bij hunnen
terugkeer in Vlaanderen's hoofdstad. De portretten der
primussen lieten zij voor hun college schilderen. Luisterlijk
was de intrede dier primussen in de stad Gent; geheel de
bevolking nam er deel aan. Ziehier ten bewijze eenige
bijzonderheden over de eerbetuigingen die eenen van hen ten
deele vielen. Wij bedoelen Judocus Goethals (1661-1742) die
primus was in 1681. Hij werd hoogleeraar in de vrije
kunsten aan de hoogeschool te Leuven, later kanunnik van
St Baafs te Gent, en vervolgens aartsdiaken.
De stoet der plechtige intrede werd geopend door eenen

(1) Het stuk staat te lezen bij
Museum. Jaar 1874.

KEELHOFF,

blz.126. Zie ook Nederlandsch
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triomfwagen, de stad voorstellende, dan volgden de studenten der kleine scholen van de Augustijnen te voet ; de
leerlingen der drie hoogste scholen (klassen) zaten op
paarden met lauweren bekroond. De primus zat op het eerste
paard, met eenen lauwerkrans om het hoofd en eenen
palmtak in de hand. De Gentsche burgerij volgde te voet.
Nog zag men drie koetsen, ieder met zes paarden bespannen,
bevattende de ouders, bloedverwanten en vrienden van den
gevierden leerling, en dan een aantal rijtuigen met vier of
twee paarden bespannen. Zoodra de stoet in optocht was,
hoorde men het gebrom der drie triomfklokken van het
Belfort. Aan de Augustijnenkerk gekomen, hield de stoet
stil, en een Te Deem werd aangeheven. Goethals ontving
van de stad een geschenk van honderd pond Vlaamsch, het
bestond uit eenen zilveren schotel en bekken.

Vlil.
GESTICHTEN VAN LAGER ONDERWIJS TE GENT.

In dit hoofdstuk zullen wij spreken van de gestichten van
lager onderwijs, welke zich in de XVII e eeuw te Gent
bevonden. Wij zullen ook terloops eenige inlichtingen
geven over eenige scholen die vroeger in de stad bestonden,
maar op dat tijdpunt door verschillige oorzaken waren
verdwenen.
Vooreerst trof men in elke parochie der stad de eigenlijke gemeentelijke school aan, onder leiding van den
wereldlijken schoolmeester of schoolmeesterse. Dan de arme
scholen, onder het bestuur der Arme kamer en de scholen
behoorende aan geestelijke orden. Onder deze laatste trof
men aan :
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De school der Engelsche nonnen, op St Pietersnieuwstraat. Zij was ingericht in 1623. De nonnen hielden er
pensionnaat voor jonge dochters en onderwezen de Engelsche
taal. Het waren dochters van adellijke afkomst, onder het
geleide harer overste Lucie Kratchbull . Het was bij toelatingsbrief van 22 September 1623 dat zij tot het bouwen
van een klooster mochten overgaan. In 1794 keerden zij
naar Engeland weder, en de gebouwen des kloosters werden
in het vervolg tot katoenfabriek gebrul kt ( 1 ). In den loop
der achttiende eeuw kwam nevens haar klooster door de
liefdadigheid eener Jufvrouw Crombien eene arme school
tot stand.
In het- zelfde jaar 1623 hadden zich op den Steendam,
ter plaats waar op het einde der verleden eeuw, door den
abt van Baudeloo het huis nevens den Plantentuin; met
zijne gegroefde jonische pilasters, opgetrokken werd, en
dat thans dient tot katholieke school, eenige Engelsche
paters Jezuieten ge'vestigd, welke er tot 1773 de Engelsche
taal onderwezen.
De Bornaige-school, op de Houtlei, schijnt hoofdzakelijk
als gasthuis te moeten aanzien worden voor gebrekelijke
kinderen; aldus beschouwt ze J. Billet, want hij zegt
4 pieuse plaetse om te collocqueren ghebreckelicke persoonen b
Sedert 1501 hielden de religieusen Augustinersen in haar
nieuw gebouw Klooster van Deinze, ter parochie van Akkergem (thans krijgs-hospitaal) zich met de opvoeding der
jeugd bezig.
De Bonifanten, aldus was de naam eener school, staande

(1) J. J.

STEYAERT.

Beschrijving de/. stad Gent, blz. 328.
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op de Burgstraat, en die in de Xv e eeuw zeer gekend was.
Op verscheidene plaatsen onzer Jaarregisters wordt er melding van gemaakt ( 1 ). De stichter, heer van Hale, richtte ze
in zijn eigen steen op, en stelde ze onder het beheer der
kannunniken van S t Pharaïldis ; doch op het einde der
XIV° eeuw eischten de erfgenamen van Simon van Hale
het steen voor eigen gebruik, en zonden de kinderen
weg. Nu richtten de kannunniken de school op in een
gebouw op dezelfde straat, dat zij tot onderwijsgesticht aankochten en den naam kreeg van 1Vaaldekens Couvent. Aan
de school was eene kapel gehecht, en volgens Diericx had er
de abt der S t Baafsabdij het toezicht over M. Dit gesticht
werd, zoo 't schijnt, door de Calvinisten in 15.78 vernietigd (3), en kwam als school niet meer tot het leven
terug.
De St Agneete-school was ingericht door de kloosterlingen
die zich in 1434 te Gent vestigden, onder den naam van
zusters van S t Agneete, en door Jan Carondelet, bisschop
van Doornik, in 1545 gemachtigd geweest waren tot het
geven van onderwijs in haar huis op de Lindelei. Was het
ter liefde harer school dat de zusters Agneeten later van
het Magistraat het privilege verkregen dat « gheene schipmaeckers, saeghers, nochte ander wercklieden hem en
vervoorderen moghen alhier lancx de riviere alsoo verre
als tclooster strect te saghen, te cloppen ofte eenighe schepen te temmeren » (1) wij zullen het niet bevestigen.
(1) u Eene backerie staende in de burch-straete nevens den bonifanten.n
(1416)
u Een huus ende stede staende achter de bonifanten in de ramen. n
(1434)
(2) DIERICx. Memoires sur la vale de Gand; 2. deel, blz. 613.
(3) J. J. STEYAERT. Beschrijving der stad Gent, blz. 224.
(4) J. J. STEYAERT. ibid, blz. 186.
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van St Joris, en die er op dit oogenblik nog staat, was
sedert het einde der XVI° eeuw (1585?) een gesticht voor
jufvrouwen, gehouden door de religieusen van S t Joris. Dit
gesticht bleef bestaan tot de afschaffing der kloosters in
1797. De kapel van het klooster die thans tot fabriek
dient, werd in 1636 gebouwd (1).
Het huys ofte de schoolti van de blaune jongens. Ingericht
in 1616 voor ouderlooze knapen aan wie men eene blauwlaken kleeding gaf. Zij ontvingen het zelfde onderwijs als
de kulders, in het Geeraardduivelsteen, doch de Biome
school was ten laste en onder het toezicht der Arme kamer W.
In 1786 telde deze school 54 leerlingen, en zij bleef bestaan
tot 1795. In 1820 kwam er 's rijks lagere modelschool tot
stand.
In 1623 kochten de Schepenen het huis de H. Clara
toegewijd, om er eene school voor behoeftige meisjes te
vestigen. Zij kreeg den naam van Blauwe meisjes-school.
Gedurende langen tijd was het getal leerlingen op 80 ge-.
nomen. Het onderwijs bestond in het leeren van lezen,
schrijven, handwerk en kantmaken.
Ook de begijnen hielden zich met onderwijs bezig. Haar
schoolprogramma was het zelfde als de andere. Het bijzonderste vak in al de scholen was natuurlijk de christelijke
leering. Nog iets : wanneer een schoolman in zijn onderwijs met bijzondere voorliefde het een of ander vak onderwees, kreeg d e. parochieschool bij de bevolking den naam
van Waalsche school, cyferschool of schrijfschool.
Onder de gestichten van onderwijs die te Gent vroeger

(I) DIERICX,

Memoires sur la vilde de Gand. Ii e deel, blz. 325.
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bestonden, maar door politieke gebeurtenissen of anderszins
in de XVII e eeuw verdwenen waren, noemen wij op :
De St Baafsschool, in de S t Baafsstede, en in 1524 *weggebroken. « In dit jaer was afghebroken a't autste huus van
Ghent, dwelc was de schoole op sente Baefskerkhof D zegt
het Memorieboek van Gent. 't Kan échter zijn dat de school
in een ander huis overgebracht werd, ten minste tot de
vernietiging der S t Baafs stede in 1540. In een diploma
van 17 November 1368, in het Provinciaal archief bewaard,
wordt de bestuurder dezer school aangeduid onder den
naam van schoolmeester (magister scolae).
In het onbewoond straatje rechtover de Augustijnenkerk, geheeten het Tempelhof (1) was eene school die den
naam voerde van Tempelschole. Het Staatsarchief te Gent
bezit eenen akt van huurceel betrekkelijk deze school van
12 Februari 1450.
Tot in het midden der vijftiende eeuw was in de S t Jansstraat de scole van St Jans, in de nabijheid der Lakenhalle,
(nevens het Belfort), welke school omtrent 1468 op de
Hoogpoort bij het Schepenhuis zou verplaatst geweest
zijn (2). Het was denkelijk eene parochieschool.
Omtrent 1550 bevond zich op den Zandberg de woning
van twee professors, met namen Gillis en Paulus Houckaert.
Zij gaven onderwijs in het Latijn en Grieksch, en telden
den geschiedschrijver Marchantius en bisschop Jansenius
onder hunne leerlingen (3).
Gedurende eeuwen was het schoolbeheer te Gent aan het

(I) Naam herkomstig, naar men zegt, van dé Témpeliers, die zich
hier op het einde der XII . eeuw zouden nedergezet hebben.
12) Diericx, ibid, He deel, hl. 72.
(3) J. J. Steyaert, Beschrijving der stad Gent, bladz. 150.
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geweest. Toen de monniken der abdij van S t Baafs in 1540
bij de vernietiging der S t Baafsstede tot de St Janskerk
overgingen met den titel van kanunnik, droeg Karel V
hun terzelfder tijd het schoolarchaat op. In de statuten
van het kapittel van St Baafs leest men : a Scholasterius virum probum in axilium suum assumet et eundem
singulis annis de novo in capitulo generali ante festum
sancti Bavonis preesentabit, enz. » Uit eene oorkonde,
voorkomende hij Diericx, (11 zou men mogen afleiden, dat
de abdij van S t Baafs ook nog het opperbeheer over de
scholen der stad Sluis in handen had. Immers in 1306, de
abt Nicolaas bijgenaamd de jonge, willende een blijk van
achting geven aan Jan van Vlaanderen, graaf van Namen,
en zoon van Gwijde van Dampetra, laat dezen vorst toe
voor eenmaal te beschikken over de scholen van Sluis.
Len laatste feit betreffende het onderwijs te Gent op het
einde der XVIe eeuw hebben wij op te geven. Toen de stad
in 1578 in handen viel van een Calvinistisch bestuur, werd
het lager onderwijs van leeken en geestelijken opeens onderbroken. Maar bij deze gelegenheid greep or iets plaats, dat
ons vreemd doet opkijken: de jonge seminaristen, die hunne
theologische studiën onder Roomschgezinde leeraars begonnen hadden, zetteilen die studiën voort onder Calvinistische
leeraars.
Den Eden October 1578, zoo lezen wij in de Gentsche
geschiedenissen, wierden de Seminaristen «verhuyst naer
het cloester van den groenen-briele om aldaer onderwezen te
worden van de Calvinsche Ministers, ende vant Seminarie

(1) Memoires sur la ville de Gand I deel. blz. 549, nota.
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wird een dul -ofte sot- huys ghemaeckt, » en Diericx voegt
er bij a nos séminaristes quittèrent cette habitation en 1578
pour aller apprendre le catéchisme de Calvin dans le monastère des Victorines, dit groenen-briele(1 ). n
L. DE RIJCKER.

(Wordt voortgezet.)

(1) DIERtCX, Memoires sur la ville de Gand. li e deel, blz. 322.

SCHILLERS LIJK.
SONNETTEN-SEPTUOR.
1. Ontslapen. 11. Weggedragen. III. 't Graf des armen. IV. Op den
doodenakker. V. Twintig jaar later. VI. Nieuwe uitvaart. VII. Macht
des Genies :
DOOft

BETSY PERK.

I.
ONTSLAPEN.

De Onstervelijke neeg den schedel ; stervens moe
En steunend, in die eenige verheven stonde, —
En of hij van de zijnen maar niet scheiden konde
Zoo lang, nu de een, dan de ander, weenend lacht hem toe,
Wacht hij tot gá noch kind, noch vriend toeft aan zijn sponde.
Alleen de dienaar, die zijn heer, zoo blij te moe
Sinds jaren dient, steekt hij de bleeke handen toe.
En niemand die 't vermoedde, uren in het ronde.
Het toeval dat zoo ruw in veler leven grijpt,
Had hier verlating tot haar toppunt zelfs gerijpt ;
Ook G 6 th e en S a x' doen gaan naar link- en rechter[zijden.
Daar waar sinds maanden de angel van den kommer nijpt
En weelde's tegenvoet, de scharen pijnend knijpt,
Ziet men zoo vaak de huizing, zelfs door vrienden, mijden.
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II.

WEGGEDRAGEN.

't Is middernacht. — Zes planken worden toegeschroefd.
't Zijn ongeschaafde, van slechts... drietal thalerswaarde.
En 't afgedragen kleed, na luttel dienst op aarde,
Is weggelegd, door mannen, ach ! niet eens bedroefd !
't Zijn vreemden; snijdersknechten; dragers, reeds beproefd.
Vlug gaat hun d' arbeid af, die hen te nacht vergaarde.
Maar toen de hoofdman zijn... « Gereed — Nu voort! »
[verklaarde,
Beveelt een stem,die nokt en snikt : « Toeft, mannen, toeft ! »
Straks treden twalef anderen — nu vrienden — aan;
Uit rustig samenzijn ten klaaghuis opgegaan
Om op des buurmans bede, Schiller weg te dragen.
Door tweetal fakkels wl, maar door geen kapelaan,
Wordt bij het maangeglim de stoet voorafgegaan.
De dragers zwoegen onder — 't wicht des Roems — dier
[dagen.

'T

GRAF DES ARMEN.

0, Schiller ! Schiller ! Ach ! wie onzer weent niet bloed !
Wie voelt den gorgel zich niet toegeknepen,
Door honderd wrongen d'ademtocht benepen,
Van wie nog heên uw staatsie volgen wil en moèt.
Niet heilig als de terp van wie meer was gegoed
Is die eens armen ! — Door geen 'e el metaal omgrepen
Komt een vergankelijkheid ze vroeger om te sleepen
In stede zij 't gebeent nog spanne tijds behoedt!
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Het algemeene graf is iedereen ten baat,
Eischt telkens nieuwe ruimte, telkens wijder maat,
Voor al die tallen, die er telken dage sterven.
Dan neemt men ijlings tot de spade toeverlaat,
Om wat daar toch tot stof en assche reeds vergaat
Doch vredig samenrust -- gescheiden - te doen zwerven.
IV.
OP DEN DOODENAKKER.

De stoet, die mist een allerminste praalvertooning,
Breekt delvers mokken af : e Dat dees' de duivel haal' !
Opdat geen tweede ooit een volle uur weer draal'
En dat nog wel voor de allerkarigste belooning ! » -Lóó luide 't eenig woord, gesproken, toen die koning
Met niet een enkel teeken, zelfs geen beeld van 't kruis,
Bij ander uitvaartslied dan bladerengeruisch
Ter ruste werd gelegd in zijn driethalers woning. —
De vrienden

keerden rugwaart, met nog zachter gang,
Door overpeinzingen van 's dichters zang aan zang,
En weenen, om hetgeen zij hadden weggedragen.
Maar toen, om nieuwe ruimte, ook deze terp, eerlang
Moest worden omgehaald, geen die om Schillers rang
Voor Schillers asch een trouwer rustoord waagtte vragen.
V.
TWINTIG JAREN LATER.

Twee tiental jaren, waren in 't verleên gedaald,
Vóór dat een tal vereerders 't luide dorsten zeggen,
Dat men een Schillers schedel 't allereerst moest leggen
Waar schat op schat van Weimars hoogen zin verhaalt.
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Helaas ! die losse terp had reeds den tol betaald !
Wie die uit tal van beendren 't rif weer saam kon leggen
En uit zoovele schedels met gewisheid zeggen :
e Ziedaar den Inensch door Godlijk licht eenmaal
[omstraald I. » —
Toch, wat in eerste dagen, scheen vergeefsch gepoog :
Het kostlijk overschot, van uit dien doodentoog
Uit al die overblijfsten op te delven,
Gelukte, wien de taak gewis het pijnlijkst woog,
Het immer spiedend, telkens scheemrend vriendenoog,
Na, 't vinden van den schedel, als van zelven.
VI.
NIEUWE UITVAART.

Er werd gejuicht, maar mee van heilig wee geweend
Toen daar het hoofd, dat zooveel onver'ganklijks baarde,
Ontdolven aan die trouwelooze kerkhofaarde,
In Weimars heiligdom een standplaats werd verleend.
Het werd gescheiden van het overig gebeent,
Geplaatst, in marmren buste van de hoogste waarde,
Totdat der Beiren Koning overluid verklaarde,
Neen ! smeekte : « Het geheel zij weder toch hereend ! »
Bij Weimars blijdsten hartenslag en stil gejuich
Sprak toen ook Karl August eerlang : a Ik betuig
Een Schiller, waardig in mijn Vorstenhuis te rusten!
Heel Duitschland stemde in des Sakser eerbetuig
Waarvoor nog 't nageslacht zich plechtig nederbuig'
En Karl August naam weerklinke aan alle kusten !
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VII.
MACHT DES GENIES.

Knielt ! knielt, o menschheid, voor die eenige, eeuwge macht
Naast God; als deel der Godheid ! Ziet! uw uitgeleesnen
De vorstenkruin ontblooten met eerbiedig vreezen
Het hulde biedend naar hun eigen macht en kracht !
Ziet hen geroerd in trotschen Mausoleum's nacht,
De naam van Duitschlands, been ! Europa's dichter lezen
Zoo arm aan wereldsgoed, -- en toch zoo rijk geacht —
Dat allerlaatste -- een driethalers huis moest wezen !
Zoo arm, dat zoo daar in dien Meies middernacht,
Een vriend die spotternij des lots niet had verzacht,
Toen hij datzelfde uur dien drempel moest betreden —
Een Fredrik Schiller -- zieleschokkende gedacht !
Alleen door snijdershanden ware weggebracht ! —
Toch rust zijnlijk bij tal van Vorstenleden ! —
Aanteekeningen.

De titel van Sonnetten-Septuor scheen mij de juiste
omdat het geheel niet alleen uit VII onderdeelen bestaat
maar ook uit 14 X VII regels.
Sonnet I. -- Gothe en de groot hertog van Saksen Weimar
waren beiden op reis. Jaren van ziekte hadden Schiller's
middelen uitgeput en vrienden van lieverlede doen verdwijnen ; alleen zijn getrouwe vriend Voss stond het verarmd
gezin met raad en daad ter zijde en wist den kistemaker
te bewegen een laatste woning te leveren voor drie thalers.
Sonnet II, -- De verschillende gilden oefenden beurte-
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uit minachting snijders geheeten. Juist toen zij het rouwvertrek wilden verlaten, trad burgmeester Swabe de woning
binnen, waarin ook hij een paar vertrekken had gehuurd.
Diep getroffen door zulk een armzalige ter aardebestelling
zocht hij ijlings Benen vriendenkring te overreden zelf aan
Schiller de Matste eer te bewijzen.
In Weimar heerschte alleen dien avond eenig teeken van
rouw, doordien de eerste tooneelspeelster had geweigerd
op te treden, om den wille van den slag, die Duitschlands
letterkunde en ook het Tooneel had getroffen.
Sonnet V. — Gbthe had de taak op zich genomen en
bracht ze ook ten uitvoer. De schedel werd herkend aan
't gemis van eenen boventand.
Buitendien werden alle schedels, elk van een volgnummer
voorzien, tentoongesteld, opdat allen die Schiller hadden
gekend, zijn schedel konden helpen aanwijzen. Daartoe
schreef elk bezoeker het nummer op, dat hij voor den
echten schedel hield, en wierp dit in eene bus. Aldra bleek
dat allen hetzelfde nummer hadden aangewezen. Ten overvloede keerde juist een dienaar van Schiller in Weimar
terug. Ook hem werd verzocht de treurige tentoonstelling
te bezoeken. Onmiddellijk wees hij denzelfden schedel aan.
Sonnet VI. — De buste werd vervaardigd door Danecker
den onsterflijken schepper van de Ariadne in Frankfort. Zij
werd door hem aan Schiller's zoon vereerd, die ze op zijn
beurt aan het Groothertoglijk Museum, een eenig in Europa,
ten geschenke gaf.
Sonnet VII. -- Het lijk van Gothe is mede in het
Museum bijgezet.
ik zelve heb tusschen beide kostbare, doch eenvoudige
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kisten gestaan in September 1875, en gezien, hoe de
vrouwen van Hamburg de kist van Schiller met een kolossale» bloemkrans hebben versierd.
Latere berichten in dagbladen, zelfs nog van jeugdigen
datum, als zou Schiller kolossale honoraria van zijn werken
hebben genoten, zijn, 6f nit de lucht gegrepen, 6f die
honoraria zijn wellicht aan zijnen zoon uitgekeerd, na zijn
overlijden.
Hij zelf leed lang en leefde gedurende eene eindelooze
ziekte in kommervolle omstandigheden. De driethalers
laatste woning getuigt dit alleszins.

27

AAN MIJN KL E INKIND ERNEST.

Het speeltuig laat gij vallen uit uw handjes,
Gij nadert mij en kijkt me vorschend aan,
Als zocht ge naar een antwoord op gepeinzen,
Die gij niet zeggen kunt, niet kunt verstaan.
Is 't zoo gewichtig toch, mijn lieve jongen,
Wat gij van grootvaar gaarne weten zoudt,
Omdat zoo ernstig-vragend staan uwe oogjes?
Wat is 't dat zoo uw' geest gespannen houdt?
Uw mondje zwijgt en ik, ik kan 't niet raden ! -0 diepe droom, waarin zijn geest verviel,
Wat moogt gij in zoon kinderhart toch wezen,
Wie leert mij peilen in die kleine ziel?
't Kan toch niet, zijn, dat aardsche zorg of kommer
Reeds 't hart van een tweejarig kind bezocht!
't Houdt nauwlijks op de moed3rmelk te drinken,
Zie ! aan zijn lipjes kleeft nog 't lavend vocht! —
Kom aan mijn hart en laat me uw wangjes zoenen !
Ga, jongen, speel nu voort met fluit en trom ;
Doch, moest ge op later jaren treuren, lijden,
Kom dan bij grootvaar, als hij leeft, weerom.
AD. BEERNAERT.

7IJN 1)1T HIERY

Zijn dit hier de groene weiden,
Waar men mijlen verre ziet,
Waar ik kwam, toen 's levens lente
Mij op alles hopen liet?
Zijn dit hier dezelfde linden,
Om wier stam ik 't lommer zocht?
Dit, de bron, waar 'k uren lang soms
Droomen droomde, kransen vlocht? -Ja, zij zijn 't, het zijn dezelfde,
Doch, uw wangen zijn verbleekt,
Uwe droomen zijn verzwonden,
En de lust der jeugd ontbreekt.
Thans ook uit die groene struiken
Stijgen vooglen op en neer;
Ginds nog geuren avondluchten
Alles balsmend als weleer.
Thans nog drijven lenteneevlen
In het mijlenver verschiet —
Alles, alles, is nog 'tzelfde,
Gij slechts, zijt dezelfde niet!
AD. BEERNAERT.

NOOD.

Als God,
Of 't Lot,
Of hoe die Macht moet heeten,
Den mensch zou scheppen, schiep hij eerst
Een onding, dat ons overheerscht,
En nimmer wordt versleten :
Hij schiep den Nood,
En ons dan -- bloot.
En al wat wij *'etOicht ^,;
Ons planten, zaai; boii ei , stichten,
Ons droomera en verdichten,
't Is om ons jammer te verlichten.
Dan komt de Dood,
En Piet Scherminkel zelf is immer nog de Nood.
JULIUS DE GEYTER.

Uit mijne Levenswarande.

DE WET OP HET NEDERLANDSCH IN HET
MIDUELBAAFt ONDERWIJS.

den , 13den , 14d°n ,

en I 9den

December 11. had in
onze Kamer der Volksvertegenwoordigers de beraadslaging
plaats over hetontwerp van wet, dat het onderwijs in en door
de Nederlandsche taal in de middelbare scholen en Athenaea
der Vlaamsche provinciën moet regelen.
Wij laten hier den tekst der wet volgen, zooals die door
de Kamer, bij de eerste lezing werd aangenomen. Veel
dwaasheden, werden er te dier . gelegenheid nogmaals door
eenige onzer Edelmogendetl uitgebracht. De belachelijke
vooroordeelen tegen onze taal zijn nog verre van uitgeroeid
te wezen. Ook hebben onze zoogezegde vrienden ons den
steun niet geboden, dien zij ons hadden beloofd en wij
van hen hadden verwacht. De wonde, door de omwenteling
van 1830 aan onzen landaard in de zuidelijke Nederlanden
toegebracht, zal dus nog niet genezen worden. Vijftig jaren
zijn dus niet genoegzaam om 'de verblinden, die deze
wonde hebben geslagen, de oogen te openen. En de vooroordeelen tegen onze taal bestaan, eilaas ! niet alleenlijk
bij de meeste onzer Waalsche, maar bij vele Vlaamsche
Volksvertegenwoordigers !
Ziehier den tekst der wet, zooals hij bij de eerste lezing
werd aangenomen :
Den 12
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de leergangen van de voorbereidende afdeeling, gehecht aan
de middelbare scholen, worden gegeven in het Nederlandsch
en in het Fransch.
a Het onderwijs in het Nederlandsch en het onderwijs in
het Fransch zullen hetzelfde gewicht hebben.
• Art. 2. In de eigenlijke middelbare afdeeling van de
scholen dezer streek zal de leergang van het Nederlandsch
bij middel van het Nederlandsch gegeven worden.
« De lessen van Engelsch en van Duitsch zullen uitsluitend in het Nederlandsch worden gegeven, totdat de leerlingen in staat zijn deze studiën voort te zetten bij middel
van de taal zelve, die men hun onderwijst.
a Een of verscheidene leergangen van het programma
worden insgelijks gegeven in het Nederlandsch. De aldaar
gegeven leergangen zullen ten getale van twee zijn, althans
te beginnen met de heropening der klassen van 1886.
a Art. 3. De bepalingen van het vorig artikel zijn toepasselijk op de athenaea in dezelfde streek gelegen.
e Art. 4. De kunstwoorden der wiskundige en natuurwetenschappen, alsook van de andere vakken van het programma, worden gelijktijdig in het Fransch en in het
Nederlandsch onderwezen.
a De geschied- en aardrijkskundige namen worden zooveel mogelijk gegeven in het Nederlandsch en het Fransch
te gelijk.
a Art, 5. De Regeering na het gevoelen te hebben ingewonnen van de bestuurlijke bureaux der gestichten van
den Staat, mag altijd beslissen, dat alle of een deel van de
leergangen, die overeenkomstig art. 2 en 3, in de Nederlandsche taal worden gegeven, terzelfder tijd in de Fransche
taal gegeven zullen worden.
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e De gemeenteraden hebben hetzelfde recht wat hunne
gestichten van middelbaar onderwijs betreft.
« Art. 6. Er zal een normaal onderwijs worden ingericht
bijzonderlijk bestemd om leeraars te vormen, bekwaam om
in het Nederlandsch te onderwijzen.
« Art. 7. Indien de Regeering niet in staat ware om de
volle uitvoering der tegenwoordige wet te verzekeren vóór de
herneming der leergangen van het jaar 1886, zou zij aan de
Kamers rekening geven van de redenen, die deze uitvoering
hebben verhinderd en van de maatregelen, die zullen genomen geweest zijn om dien toestand te verhelpen.
De tweede stemming over de wet zal op het einde van
Januari plaats hebben. Wij verwachten ons aan nog grondige wijzigingen.
Deze wet zoomin als het wetsontwerp der middensectie, van welk wetsontworp zij de niet altijd verbeterde
wijziging mag heeten, is zeker geen ideaal voor ons ; maar
ondanks hare leemten en gebreken zou zij toch veel verandering, ja in vele groote steden verbetering in den tegenwoordigen toestand onzer athenaea en middelbare scholen
kunnen teweegbrengen, indien ..... indien zij loyaal werd
uitgevoerd. Wij leven echter in een zeer zonderling land,
de wetten worden bij ons niet altijd uitgevoerd, vooral
wanneer het onze taal geldt : men weet, hoe men
met de wetten over het gebruik der Nederlandsche taal
in bestuurlijke en gerechtelijke zaken omspringt. In de
vroegere wet over het middelbaar onderwijs werd de grondige studie onzer taal insgelijks voorgeschreven ; doch die
bepaling is steeds eene doode letter gebleven, zoo wilde het
van in den beginne af de man van het voorloopig bewind,
dat in 1830 onze taal tot een patois verklaarde, de groote
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patriot Ch. Rogier. Men heeft alles gedaan, gereclameerd,
gepetitionneerd, geprotesteerd, niets heeft gebaat : van die
grondige studie onzer taal is nooit iets gekomen, wij vreezeri
de Waalsche bureaucratie, die in Brussel almachtig is. Zal
zij van het eerste oogenblik niet beweren, dat de wet onuitvoerbaar is, dat zij eerre aaneenschakeling is van extravagances flarr,ingantes, door eenige heethoofden, die het
zelfstandig, België aan stukken willen trekken, uitgedacht, en zullen zij geene aanleiding hiertoe vinden in
art. 7 der wet zelve, die reeds laat onderstellen, dat er
redenen kunnen bestaan, die de uitvoering der wet zullen
verhinderen ? Vele leeraars van het middelbaar onderwijs in
onze Vlaamsche gewesten zijn walen, en die zullen
stellig hemel en aarde verzetten, om de toepassing der wet
onmogelijk te maken, en wij durven op de krachtdadigheid
van den Minister van openbaar onderwijs niet zeer veel
rekenen in deze zaak, waarin hij bij- zijne collega's Frre
en Bara geenen steun, ja afkeuring zou ontmoeten. Men
dient dus gestadig een oog in het zeil te houden, en men
verwachte zich aan de tegenwerking van de hoogere bureaucratie, den verbeteringsraad, de besturende bureaux en van
menigeen onder de schoolopzieners, en van die prefecten der
athenaea en bestuurders der gestichten van middelbaar
onderwijs -- en zij zijn talrijk — welke de Nederlandsche
taal niet machtig zijn, en ons geen goed harteloedragen.
J. F. J. HEREMANS.

PkIJS VOOR DE BESTE NEDERLANDSCHE
SPRAAKLEER
TER GEBRUIKE VAN HET MIDDELBAAR ONDERWIJS.

Bij koninklijk besluit van den 11 de ti December 11 wordt
een wedstrijd uitgeschreven voor eene Spraakleer voor de
Fransche en eene voor de Nederlandsche taal, en een prijs
van 3000 frank voor elk werk uitgeloofd.
De voorwaarden van den wedstrijd komen voor in den
Moniteur beige van vrijdag 15den dezer. Tot heden waren
alleenlijk Belgen of genaturaliseerde Belgen toegelaten tot
de prijskampen door het Belgisch Staatsbestuur uitgeschreven. In dit geval, wordt er, en te rechte, van die gewone
voorwaarden afgeweken ; ook vreemdelingen zullen kunnen
mededingen. Wij laten hier het koninklijk besluit, volgen,
wat de Nederlandsche Spraakleer betreft, alsook het plan
zooals het door den Verbeteringsraad van het middelbaar
onderwijs werd ontworpen.
J. F. J. H.
Uitloving eener belooning voor het opstellen der beste
Nederlandsche spraakleer ten gebruike bij het middelbaar
onderwijs, volgens een gegeven plan.

LEOPOLD II, Koning der Belgen,
Aan allen tegenwoordiger en toekomenden, HEIL.
Gezien de wetten van den
15den Ju -ni 1881;

1 Sten

Juni 1850 en den

Gezien het verslag, den Verbeteringsraad van het middel-
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baar onderwijs aangeboden door eene bijzondere commissie,
welke belast was de vraag te onderzoeken, of, in het belang
van het onderwijs der talen, het niet nuttig ware spraakleeren te bezigen volgens een gelijkvormig plan opgesteld ;
Overwegende dat, luidens bedoeld verslag, het vóór alles
noodzakelijk is de samenstelling eener spraakkunst der moedertaal te bevorderen, bestemd om tot richtsnoer te dienen
bij het opstellen der spraakleer der andere talen, waarvan
het onderricht door het oficieele programma van het middelhaar onderwijs wordt voorgeschreven;
Gezien het advies van den Verbeteringsraad van het
middelbaar onderwijs ;
Overeenkomstig het verslag en de voordracht van Onzen
Minister van openbaar onderwijs,
Hebben Wij besloten en besluiten :
Art. 1. Een beroep wordt gedaan op de Belgische en
vreemde schrijvers voor het opstellen eener Nederlandsche
spraakleer.
De schrijvers zullen het volgende plan in overweging
moeten nemen :
ONTWERP VAN EENE NEDERLANDSCHE SPRAAKLEER.
INLEIDING.

I. Wezen der spraakleer. Hare indeeling.
II. Bestanddeelen van het woord : Klanken en letters ;
klinkers, medeklinkers, tweeklanken; lettergrepen ; woord ;
klemtoon.
Spelteekens.
III. Bestanddeelen van den eenvoudigen volzin. Samengestelde volzin. Rede.
Rededeelen.
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I. Naamvoorden en voornaamwoorden :
a. Zelfstandig naamwoord : begripsbepaling, verdeeling ; geslacht, getal, naamval; sterke en zwakke
verbuiging,
b. Lidwoord : bepalend lidwoord, onbepaald lidwoord.
c. Bijvoeglijke voornaamwoorden.
d. Bijvoeglijk naamwoord. Bijvoeglijk naamwoord
als attribuut of als gezegde (praedicaat) gebruikt.
Verbuiging. Trappen van vergelijking.
e. Zelfstandige voornaamwoorden.
f. Tel woorden.
II. Werkwoord. Zelfstandig werkwoord, praedicatieve
werkwoorden.
Verdeeling der praedicatieve werkwoorden in overgankelijke en onovergankelijke werkwoorden.
Geslachten van het werkwoord : bedrijvend,. lijdend,
wederkeerig geslacht.
Persoonlijke en onpersoonlijke werkwoorden.
Personen, getal, tijden, wijzen. Persoonlijke en onpersoonlijke wjzen.
Vervoegingen. Sterke, zwakke, onregelmatige vervoeging.
III. Rededeeltjes of partikels :
a. Voorzetsel. Verdeeling in soorten.
b. Bijwoord. Verdeeling in soorten.
c. Voegwoord. Nevenschikkende of coordineerende,
en onderschikkende of subordineerende voegwoorden.
d. Tusschenwerpsel.
IV. Woordvorming. Afleiding. Achtervoegsels.
Samenstelling. Scheidbare en onscheidbare partikels.
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Verdeeling in twee afdeelingen
1° Onderlinge betrekkingen der woorden in den volzin
en verbinding der woorden tot volzinnen. Verbinding der
woorden of woordvoeging.
2° Onderlinge betrekkingen der volzinnen en verbinding
der volzinnen met elkander. Verbinding der volzinnen of
zinsvoeging.
I. VERBINDING DER WOORDEN.

I. A. 1. Wezen van den volzin :

Onderwerp (subject),

werkwoord, gezegde (praedicaat).
Woorden die tot onderwerp kunnen dienen.
Verschillende soorten van gezegden. Gezegde in het
werkwoord opgesloten of afzonderlijk uitgedrukt,
2. Verschillende soorten van volzinnen.
a. Bevestigende, ontkennende, vragende zinnen ;
b. Hoofdzinnen en bijzinnen, neven- en ondergeschikte
zinnen ;
c. Volledige els onvolledige of elliptische zinnen.
B. Regels boor het uitdrukken der betrekkingen tusschen
onderwerp en werkwoord en tusschen onderwerp en gezegde.
Overeenkomst van het werkwoord met het onderwerp.
Overeenkomst van het gezegde met het onderwerp.
Geslachten van het werkwoord. Gebruik van het bedrijvend, lijdend en wederkeerig geslacht.
II. A. Uitbreiding van den volzin door bepalingen en aanvullingen. — B. Regels voor het uitdrukken der betrekhingen tusschen de verschillende deel ign van den volzin en
hunne bepalingen of aanvullingen.
A. 1. Lidwoord. — Bepaling van het onderwerp door
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een bijvoeglijk voornaamwoord, een bijvoeglijk naamwoord, een deelwoord, eene bijstelling. Bepalende aanvulling. Aanvullingen van het bijvoeglijk naamwoord.
2. Bepalingen en aanvullingen van het gezegde of praedicaat.
Onmiddellijke aanvulling : voorwerp of object. Praedicatieve aanvulling. Aanvulling van het lijdend werkwoord.
Middellijke aanvulling of middellijk voorwerp. Omstandigheidsaanvulling. Bijwoord als omstandigheidsaanvulling
gebruikt.
B. 1. Overeenkomst van het bijvoeglijk naamwoord in
attributieve betrekking. Gebruik van het lidwoord en van de
bij voeglijke voornaamwoorden.
2. Gebruik der naamvallen.
3. Onbepaalde wijs als voorwerp. Onbepaalde wijs in
plaats van eersen bijzin.
4. Gebruik van het bijwoord. Ontkenning.
III. A. Betrekkingen van het denkbeeld in Liet werkwoord
bevat met een ander denkbeeld onier 't oogpunt van tijd.

Leer der tijden.
1. a. Tijdvormen, waardoor de spreker iets uitdrukt,
dat tegenwoordig, verleden of toekomstig is op het oogenblik dat hij spreekt. Tijden van het tegenwoordige.
b. Tijdvormen, waardoor iets wordt uitgedrukt als tegenwoordig, verleden of toekomstig op een verleden oogenblik.
Tijden van het verleden
2. Verdeeling der tijdvormen volgens den toestand der
handeling.
Voltrokken, onvoltrokken handeling. Tijden der voltrok-.
ken handeling (samengestelde tijden); tijden der onvoltrokken handeling (eenvoudige tijden).
B. Betrekkingen van het denkbeeld in het werkwoord
bevat met de begripswijze of den wil van den spreker.
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Leer der wijzen.' Gebruik der aantoonende, bijvoegende,
voorwaardelijke en gebiedende wijs.
Onderscheid tusschen eigenlijke of persoonlijke en oneigenlijke of onpersoonlijke wijzen. Onbepaalde wijs en deelwoorden.
VERBINDING DER VOLZINNEN (1).

I. Nevengeschikte zinnen. Aaneenschakelende (copulatieve), scheidende (disjunctive), tegenstellende (adversa-.
tieve) , redegevende (causatieve, causale) nevenschikking.
II. Ondergeschikte zinnen, die den hoofdzin of eenig
deel van den hoofdzin aanvullen en gelijk staan met een
zelfstandig naamwoord, een bijvoeglijk naamwoord, een
bijwoord of eene omstandigheidsaanvulling.
I. Zelfstandige bijzinnen. Zij kunnen als onderwerp, als
middellijk en onmiddellijk voorwerp van den hoofdzin aangewend worden.
Afhankelijke vraag.
2. Bijvoeglijke of betrekkelijke volzinnen.
Overeenkomst van het betrekkelijk voornaamwoord met
het praedicaat van den hoofdzin.
3. Bijwoordelijke bijzinnen dienende tot het uitdrukken
van plaats- en tijdsbepalingen, van het doel, de oorzaak,
het gevolg, eene voorwaarde of eene veronderstelling, eene
toestemming, eene vergelijking.
AANHANGSEL.

Zin- en scheiteekens.
Art. 2. De spraakleer zal 150 bladzijden in 12° niet
moeten overschrijden.
Art. 3. Het Staatsbestuur behoudt zich voor :
(1) Dit gedeelte moet zeer kort behandeld worden.
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verleenen aan den schrijverderbeste Nederlandsche spraakkunst, welke aan die voorwaarden voldoet en binnen een
tijdbestek van twee jaren, te rekenen van heden, verschijnen zal ;
2" Eene gelijke toelage, telkenmale op nieuw te verleenen, wanneer eene spraakleer zal bevonden worden
beter te zijn dan de vroeger uitgegev, ne spraakkunst of
spraakkunsten.
Het gebruik van het werk zal daarenboven geoorloofd
worden bij de inrichtingen van liet middelbaar onderwijs,
welke aan de wetten van den 1 sten Juni 1850 en den
15den Juni 1881 zijn onderworpen.
Deze machtiging kan echter worden herroepen.
Art. 4 De taak de werken te onderzoeken en, zoo
noodig, hunne aanneming voor te stellen, is aan den Verbeteringsraad van het middelbaar onderwijs opgedragen.
Die Raad zal daartoe de hulp van personen mogen inroepen, welke hij daartoe bekwaam zal oordeelen.
Art. 5. Minstens vijf afdruksels van elk der werken,
opgesteld met het doel om het beroep, gedaan in artikel 1
van het tegenwoordig besluit te beantwoorden, moeten vóór
den 1sten Januari 1885 door de schrijvers aan het Ministerie
van openbaar onderwijs toegezonden worden.
Art. 6. Onze Minister van openbaar onderwijs is met
de uitvoering van het tegenwoordig besluit belast.
Gegeven te Brussel, den l l den December 1882.
LEOPOLD.
Van 's Konings wege :
D e Minister van openbaar onderwijs,
P. VAN HUMBEECK.

B0EKBFOORDEELINGLN.
XL Gedichten van F. L. Hemkes, -- Leiden, E. J. Brill,
1882.72 Blz. in -12°.
« Mijn gedichten en ik zijn één.» « Dit tot u allen, tot
« U, geachte lezers en lezeressen in Holland en Vlaanderen
a -- tot u, die ver van huis en Vaderland zijt, te land en
« ter zee, --- en tot u, die woont in 't Zuiden, waar de
« Nederlandsche taal gesproken wordt en de Driekleur
« wappert. b
Met zulke voor ons Zuid-Nederlanders heusche inleiding
zendt Schrijver zijn veertigtal stukjes de letterwereld in.
En wil men dadelijk weten hoe de Dichter denkt en hoe
zijne zangen klinken? Men leze zijn
'T GEUZENVENDEL OP DEN THUISMARSCH.

Zij kwamen na jaren uit Brabant w eerom,
Met vliegend vaandel en slaande trom,
En zagen de zon bij het zinken
Op 't duin van hun Vaderland blinken
Zoo rukken zij voort — 't is de zee die hen trekt -Maar ginds, waar het gras hun gevallenen dekt,
Is 't of hun een « halt » wordt geboden,
En houden zij, rust bij de dooden.
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ti Maar langzaam en statig, als 't zij een gebed,
« En treed met ons vaandel naar voren
41 Zij zullen het Prinsenlied hooren ! »
Zij zongen het, saam om een heuvel geschaard,
Met de hand aan den hoed, met de hand aan het zwaard
En plechtig ver in 't ronde
Klonk tt lied van Aldegonde.
Toen sprak nog de hopman een : « Broeders, Goenacht ! »
En 't vendel trok voort : aan de kim, als een wacht,
Verhieven Hollands duinen
In 't avondrood hun kruinen.
Vindt gij niet, dat er uit dit kernig stukje, zoo kloek in
localen toon gehouden, eene volle symphonic opgaat, waarin
vaderlandsliefde en geuzenfierheid, triomf- en rouwgalmen
tot een indrukwekkend akkoord zijn samengewerkt ? Het
ontroerde mij bij het lezen, als hoorde ik, na drie eeuwen,
de nagalmen eener fanfaar, door de monden dier onversaagde Geuzen zelven geblazen.
Niet toevallig vindt de dichter zulke reine vaderlandlievende klanken op zijne lier. Het Wilhelmus is bijna even
goed gestemd :
Nooit boven 't lied mijner valren, hun leuze,
Heb ik een ander gesteld,
zegt hij, en diezelfde Nederlandsche geest ademt- weer uit
het Wondlied ; 's dichters zielewensch, ook de onze :
Neerland maken kloek en groot,
stort hij in een vijftal flinkgebouwde strophen uit;
Etjti in vrede en éin in strijd!
roept hij, en, als met hoop in de toekomst, spoort hij Noord
en Zuid tot volharding aan :
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Nooit, zoolang de glans der helden,
Holland ! eens uw kracht, niet bleekt,
En het beeld eens Artevelden,
Vlaandren ! tot uw zonen spreekt,
Nooit, zoolang nog sterren glijden
Langs de hooge hemelbaan,
Zal de geest, dien wij belijden,
Immer sterven en vergaan !
Te dikwijls, helaas ! vergeten onze Noord-Nederlandsche
schrijvers de brok van Nederland, die 1830 van henscheurde, en die gulle broederwoorden van den dichter zijn
ons dus zeer welkom.
In dit veertigtal gedichtjes, vonden wij er meer dan één,.
dat fijne dichterlijkheid ademt ; gevoel en gemoedelijkheid`
gaan er uit op ; bijna immer weet de dichter frissche gedachten op lieve vormen te enten en bondig, bij gevolg kernig,
te blijven. Om zulke bondigheid bevielen ons bijzonder
Grootvader en Ziet Kruisje. Waar hij de snaren der
heimelijke, onbestemde weeën van leven en natuur aanraakt,
klinken zij meerwerf akelig en diep, als in Slaap en Dood,
het Kindeken van den Dood en vooral in dat somber
gekleurd heide-landschapje de Schaduw van den Dood. Die
zachte melancholische tint verhoogt zonderling de waarde
van de stukken Theodoor Kórner, Jozef de Maaier e n
's Molenaars Dochter, welke beide laatste eenvoudig landelijke onderwerpen hierdoor bijna tot de hoogte eenerballade
zich verheffen.
Minder bevielen ons zijne geestige -versjes, als wat
gekunsteld wezende, terwijl wij ons zullen veroorloven
den dichter te raden minder bij blauwe luchtjes en starretjes en windjes en boompjes en bloempjes te spelemeien.
Een ernstig talent als het zijne mag en moet hooger mikken,
W. R.
en zal doel treffen.
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EEN DRIETAL NOVELLENBUNnELS. -

In de Kempen. Verha-

len door Gustaaf Segers. -- Tol endenken. Verhalen en
Novellen door J. F. Van Cuyck. -- Uit het leven van ons
Molk. Een novellenbundel door Teirlinck-Stijns.
In de tusschenruimte van eenige weken ontving ik de drie
novellenbundels, waarvan de titels hoger vermeld staan.
Het kwam mij voor, dat de jonge schrijvers een woord van
mij over hun werk verwachtten en om aan hun blijk van
vriendschap te beantwoorden, wil ik in weinige woorden
mijne meening over hun werk uitspreken. Ik denk, dat ik
mij geheel onwaardig zou toonen van het vertrouwen, dat
zij in mij stelden, indien ik hun niet volkomen oprecht alles
zegde, wat ik over hun boek denk, en hun eenigen werk onthield, die mij van aard schijnt hun nuttig te kunnen zijn.
Het moet ieder lezer van Zuid-Nederlandsche werken van
verbeelding trefpen, hoe allengskens de novellen het grootste
deel gaan uitmaken van wat er verschijnt op het gebied
der romantische literatuur. Ik geloof niet, dat er buiten
deze drie bundels nog veel anders gedrukt werd in de
laatste maanden, en alle drie zijn verzamelingen van korte
verhalen. Naderhand kwam er nog een bundel uit van de
Juffrouwen Loveling : alweder novellen ; aangekondigd zijn
Limburgsche schetsen door Brans, nogmaals novellen. Al wat
in onze tijdschriften opgenomen wordt, novellen ; prijskampen worden uitgeschreven voor novellen ; Pol de Mont, Virginie Loveling, Geiregat schrijven novellen ; 't is al novellen
wat de klok slaat. En daarbuiten niets, of zooveel als niets.
Tegen het vak heb ik hoegenaamd geen bezwaar. Integendeel, ik houd het er voor, dat menigeen onzer schrijvers,
te beginnen met Conscience en Sleeckx, in hunne korte
verhalen dikwijls beter slagen dan in hunne lange. Maar
ongaarne toch zou ik die werken van kleineren omvang, van
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bescheidener vlucht, van eenvoudigeren aard, geheel de
plaats zien innemen, die het romantisch vak i ^r onze
letterkunde moet bekleeden. Het getuigt bij de jongeren
noch van stoutmoedigheid noch van geduld, dat zij bij
voorkeur dien gernakkelijkeren vorm kiezen ; er spreekt
amechtigheid en bedeesdheid uit het feit, dat zij meer en
meer schuchter worden om zich op de ruime wateren en
de gevaarlijke golven van eenen grooten roman te wagen,
dat zij verkiezen zich mee te laten drijven met den kabbeenden stroom eener smalle rivier. Als middel van oefening,
als verpoozing na een zwaarder werk, als snelle schetsing
van eenenviuchtigen indruk nemen wij de novelle aan ; niet
als den hoogsten, zelfs niet als den gewonen vorm, waarin
een romanschrijver zijne scheppingen kleedt.
Na die opmerking gemaakt te hebben, bekennen wij
gaarne en met onverholen genoegen, dat de drie bundels
ruimschoots lof verdienen. Zij
Zi verschillen door veel kentrekken van elkander, maar van allen mag iets gezegd worden,
dat in een enkel woord de beste aanbeveling samenvat,
welke een boek kan toegekend worden : Zij zijn boeiend ;
men leest ze met genoegen van het begin tot het einde.
Elk der schrijvers bezit eenen eigenaardigen trant, ziet de
wereld door eigen oogen, en spreekt zijne indrukken op eene
hem eigen wijze uit.
De Heer Segers is de soberste; hij kiest een onderwerp uit
het dagelijksch leven, dat belang wekt door eenen min
gewonen toestand, door een belangwekkende type, door een
treffend contrast, en hij begint het te vertellen, kalm weg,
neet de waarheid voor oogen. Zijn verhaal is vloeiend en
frisch, zonder jacht op effekt, zonder aanspraak op iets
ongemeens in stijl of geest; hij tracht slechts de menscherr
en zaken met juistheid te schilderen en gelukt hierin zonder
moeite.
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Het tooneel, waarin hij zijn personages laat optreden, is
het Kempenland, zijn geboortedorp en de omliggende
streken; zijne gewone helden zijn de bewoners der heide
en harer dorpen. Hij bezit een groot voorrecht, dat van die
menschen en dit land sloor en door te kennen; een groot
geluk, dat van ze hartelijk lief te hebben; een kostelijke
gave, die van ze belangwekkend genoeg te achten om ze
weer te geven zooals zij zijn. De Kempenstreek is hem niet
te gering, hare bewoners niet te nederig; hij acht het nutteloos en ongepast, die menschen met geleende eigenaardigheden en spraak en gevoelens anders te doen schijnen dan
zij zijn en heeft ook volstrekt afgebroken met de gewoonte
van menigeen zijner voorgangers, die waande, dat een
Kempenaar, om in een boek te mogen optreden, moest afgeborsteld en opgesmukt worden naar lichaam en naar ziel.
Zijn verhaaltrant en zijne onderwerpen winnen er in waarheid en gezondheid bij.
Eene dieper gaande ontroering, een scherper teekening,
en treffender kleuring zouden zijne stukjes een leven en
eenen glans bijzetten, die zij nu wat te zeer missen.
De Heer Van Cuyck stelt zich iets anders ten doel. Hij is
de romantieker van de groep Verleiding van mannen door
vrouwen, van vrouwen door mannen, zelfmoord, overspel
ontmoet men in zijnen bundel bij elken stap. Hij is de
verhaler van de stad, waar de hartstochten heeter, het
leven verzengender is, waar de tooneelen spelen in huiskamer, in balzaal, in herberg of schouwburg. De men.
schen zijn hier minder natuurlijk, minder eenvoudig; de
bedarende invloed van veld en bosch laat zich hier niet
gevoelen ; er is meer koortsigheid in heel het bestaan.
Het zijn echter niet de hartstochtelijkste toestanden, die
mij het meest aantrekken in het boek : den schrijver ontbreekt blijkbaar nog te zeer de dramatische kracht om die
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machtige drijfveeren metvoldoendezwierigheidte hanteeren;
hij weet ons zijne buitengewone toestanden niet genoegzaam
te doen medeleven; het gezochte en gewilde, het van ver er
bij gehaalde en met moeite opgetimmerde niet voldoende aannemelijk te maken. Wat ons dan ook het best beviel in zijnen
bundel was een eenvoudig burgerverhaaltje, Rene voorspelling die uitvalt. Tegen een ander, Karolina Rondeels,
moeten wij protest indienen. Het is eene proef van een soort
stukken zooals de moderne Fransche letterkunde er al te
veel oplevert, maar van welke wij ernstig vragen verschoond
te blijven. De verleiding van eene vrouw als jong meisje en
als echtgenoot door eenen zelfden man wordt er in verhaald
met een welbehagen en eene onbedeesheid als waren zulke
dingen de onschuldigste daden der wereld en de natuurlijkste onderwerpen eener novelle. De personages worden
ons tzls zoo belangwekkend voorgesteld, zij gehoorzamen
zoo gedwee aan de aanhitsingen van de vleeschelijke
wellust, dat men zou gaan denken, dat het zoo moet
gebeuren, en dat zij voor die daden onder zedelijk en letterkundig oogpunt niet aansprekelijk zijn. Wij danken voor
die fletsche dramas, waar de minste wasem der vrouw
volstaat om den man in onweerstaanbare bekoring te brengen, waar het 'zicht eens mans voldoende is om de eer der
vrouw in onmacht te doen vallen; waar zelfs geen hartstocht
noodig wordt geacht om de plicht te doen vergeten, en waar
het hoogste wat de liefde voer zalige genieting kan schenken
of voor misdadigst kan doen begaan als eene alledaagsche
toegevendheid of zwakheid wordt voorgesteld. En men zegge
ons niet, dat zulke dingen gebeuren, dagelijks gebeuren.Wij
zouden het misschien toegeven, maar daarom nog niet aannemen, dat die weekhartige vrouwen of die alledaagsche
verleiders rechten of titels bezitten om als helden in onze
literatuur zelfs van den bescheidensten aard op te treden.
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De Heeren Teirlynck-Stijns bewandelen onder alle
{opzichten den middelweg tusschen de twee vorige schrijvers.
Hunne helden en heldinnen wonen in de stad en in het dorp;
het zijn landelijke zeden en steedsche toestanden, welke de
:schrijvers ons schilderen. Zij doen het niet met de kalmte,
welke het kenmerk van den Heer Seghers, noch met de
,opgewondenheid, welke dat van den Heer Van Cuyck is.
Hunne typen hebben uitsprong genoeg om belangwekkend
te zijn en blijven natuurlijk genoeg om niet onwaarschijnlijk
te. worden. Wij spreken van hunne beste stukken : Een
.schoone jongen, Een echte broeder, Een opbruisend handter. Iii keus en uitwerking staan de drie overigen verre

beneden deze.
17 veelevensreegen, liet langste stuk uit den heelen bundel,
is bedroefd afgesleten. waren de schrijvers niet zoo jong,
wij zouden met gerust geweten verklaren, dat het stuk
25 jaar oud is. Een braaf meisje, dat bemind wordt door
eenen afschuwelijken ouden boef en dat eenen eerzamen
jongeling mint, die op zijne beurt in een liederlijk vrouwspersoon verliefd is geraakt : hoe dikwijls heeft dit onderwerp niet reeds dienst gedaan, en hoe weinig was het de
moeite waard liet nog eens te hervatten om het zoo
poovertjes te behandelen !
Hoe geheel anders de drie stukken, die wij met lof vermeldden ; hoe stevig is het verhaal opgebouwd, hoe frisch
bewerkt ; wat aantrekkelijke karakters: hoe gelukt in een
woord! Het zijn drie keurige tafereeltjes, te plaatsen nevens
Hoederken uit de Aldenardiana derzelfde schrijvers.
Deze drie bundels met hunne eigenaardige verdiensten en
zwakheden zeggen wij van harte : Welkom; den schrijvers :
Moed en volharding in het werken. Dat zij veel, zeer veel
van zich zelven eischen, en liever een stuk in de kartons
iaten liggen, wanneerhet niet onder elk opzicht geluktis,dan er
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alle drie of alle vier bij tijds op om de gapingen aan te
vullen, die de tijd geslagen heeft of slagen zal in de gelederen onzer letterkundigen.
Nevens deze woorden van lof zie ik mij verplicht een
ernstige waarschuwing te plaatsen. Ik houd niet van
spraakkundige aanmerkingen in eene letterkundige beoordeeling; ik denk het echter niet te mogen verzwijgen, dat
onder het oogpunt der taal de drie bundels van te grooteslordigheid getuigen. Zijn het drukfouten, zijn het taalfouten : soms is het moeilijk te onderscheiden, hoe men die
zorgeloosheden noemen moet. Waar wij zeker van zijn is,
dat alle drie de schrijvers ze gemakkelijk zouden vermeden
hebben; dat zij zoo goed als wij weten, dat deze of gene
woorden en vormen onecht zijn, dat die wending mank gaat
dat die uitdrukking hunne gedachte niet juist weergeeft.
Om ons gezegde te verrechtvaardigen en onze bedoelingklaarder te maken, schrijven wij eenige regels uit elken
bundel over. Wij kiezen niet en nemen eene brok uit (le
twee eerste bladzijden van elk boek.
Wij beginnen met den Heer Seghers. Zijn eerste verhaal
vangt aldus aan :
« Ik leefde bij mijne ouwkens stil en tevreden te Winschoten, gelijk de meeste menschen in de goede Kempen al
leven. Frans, mijn oudste broeder, studeerde voor priester,.
mijne zuster Trien was getrouwd met Nysen, den steenbakker, ik oefende met vader den boerenstiel uit. Wik
hadden het goed, en honderden keeren had ik Heer broer,.
zoowel als vele vrienden hoor gin zeggen, dat er geen eindje
aan mijn geluk was. Ik, die nooit verplicht geweest was hij
vreemden te wonen, wist volgens hun praten niet wat dit
beduidde. Ik hing van niemand af, at en dronk wat mij
beliefde, en deed in alles mijne goeste. Vader was nog in
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het beheer over de boerderij hebben afgestaan. Maar hij
verstond reden, en was een meester in liet boeren, ik was
goed van aannemen, zoodat hij mij nooit iets oplegde dat
geenen grond had, en al wat ik deed zijne volle goedkeuring
wegdrceg. Ik stond vroeg op, ploegde en egde den
ganschen dag, at met knechts en meiden, reeds 's Zondag
op Poets, en dronk een lekker pintje : kort, ik was zoo
tevreden, zoo gelukkig als ik maar kon verlangen. Moeder
en heer Broer noemden mij : Onze boer. Dezen naam droeg
ik reeds toen ik naar de school ging, hetzij dal ik er zoo
prettig niet uitzag als Franc, meer linhsch was in mijne
bewegingen dan de meesten mijner makkers, doch vooral
omdat ik zoo slecht leerde. Toen we nog heel jong waren,

was vader wel van plan van zijne twee zonen een pastoor
en een dokter te maken, « een boer was altijd maar een
hoer, D was zijn gellefdkoosd spreekwoord, maar de meester
deed hem ras verstaan, dat bij mij van studeeren geene
kwestie kon zijn ; hij hield me van de school te buis, eng
verhief me tot de reerdigheid van landbouwer. En zoozeer
vader vroeger tegen den boerenstiel geijverd had, verhief hij
hem nu in de wolken. »
Geen eindje aan mijn geluk, voor geen einde; reden
verstaan, voor rede verstaan ; 's Zondag, voor 's Zondags;
geliefdhoosd, voor ,geliefkoosd, zijn misschien voor de helft
drukfouten. De Schrijver verwittigde mij, dat er veel in
zijn boek gebleven zijn. Alleen moet ik doen opmerken,
dat diezelfde onnauwkeurigheden, van de eerste tot de
laatste, voorkomen in deze brok, zooals zij vroeger in de
Nederlandsche Dicht- en Kunsthalle gedrukt werd. Maar
hoe is eene wending als deze te vergoelijken ? « Hetzij
dat ik er zoo prettig niet uitzag, meer linksch was,
doch vooral omdat ik zoo slecht leerde ) in plaats van
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het zij dat ik er zoo prettig niet uitzag, het zij dat ik
linkscher was, het zij eindelijk dat ik zoo slecht leerde;
ofwel misschien omdat ik er zoo prettig niet uitzag, ofwel
omdat ik linkscher was, of eindelijk, wat waarschijnlijker
is, omdat ik zoo slecht leerde. u
De Schrijver heeft klaarblijkelijk noch zijn werk noch
zijne proeven overlezen, daar hij er al die druk- en taalfouten in liet.
In de andere bundels zijn de slordigheden wel minder
stuitend, maar nochtans veel te talrijk.
Zoo de Heer Van Cuyck.
« Op het tweede verdiep woonde namelijk een kunstschilder, een 'v riendelijke oude heer met grijzen baard. Buiten
zijn kwartier beschikte hij nog over een gedeelte van den
zolder, waar hij eerre menigte zaken geborgen had, die hij
zelden gebruikte. Hieronder bevond zich een doodshoofd,
hetwelk heel statig op eenen driepikkel pronkte, en met holle
oogen iedereen aankeek, die het waagde, tot zoo hoog op te
klimmen.
a Verbeeld nu mijnen schrik, to ,n ik voor het eerst mijnen
-oom bezocht, korts nadat hij daar boven komen Konen was!

Ik liep weenend bij hem binnen, en de man had al zijn
beleid van noode, om mij eenigszins te bedaren. Hij moest
mij nog, toen ik henenging, tot op het eerste verdiep
ltitgeleiden .

a Toen ik den volgenden keer omhoogsteeg, trad de schilder
buiten, en vergezelde mij tot op derf zolder. Hij had het
gebeurde vernomen en wilde mij teenemaal geruststellen.
Het grijnzend doodshoofd greep hij met beide handen aan,
speelde er mee alsof het een kaatsebal ware geweest, stak
zijne vingers in de openingen I an mond en oogen, iii éen
woord, maakte mij met het gezicht van zoo akelig een voorwerp vertrduwd. Sedert dien was ik dan ook volstrekt niet
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bang meer voor dien doodskop, dier f er mij zelfs uitdagend
voor plaatsen, verstoutte mij op den duur, hem aan te vatten,
ja eindigde, zooals ik zegde, met hem gaarne te zien. Het
schonk mij niet weinig voordeel op mijne makkers, die,

alleen bij mijn verhaal van angst bleek werden, en mij
bewonderend aangaapten. »
Tot zoó hoog opklimmen, voor zoo hoog opklimmen;
verbeeld, voor verbeeld u ; komen wonen was, voor was
koren wonen; te bedaren, voor tot bedaren te brengen;
uitgeleiden, voor uitgeleide doen; omhoogsteeg, voor naar
boven ging ; dier f, voor durfde of dorst: het schonk mij
voordeel op mijne makkers, voor liet deed mij rijzen in
-de aslating mijner makkers, zijn alle geene taalkundige

-doodzonden, maar wanneer zij al te dagelijksch worden
dient men er jacht op te maken.
De Heeren Teirlinck-Stijns b, ginnen hun boek met deze
volzinnen : a De winter was nog niet voorbij. Gisteren had
het den ganschen dag gesneeuwd, doch lauden hing de morgenzon glansend aan den hemel en deed het sneeuwwater in
kleine stroompjes over de moddernatte wegels en voetpaden
loopen Ginder lag het dorp Heelaart : het rood der daken
kroop van onder den smeltenden sneeuw enz. »
Er is in den eersten volzin verwarring in de aanduiding
des tijds. Men zegt wel gisteren, wanneer men gewaagt
van, den dag, welke dien voorafgaat, waarop men spreekt ;
niet van eetren dag, die kwam voor eenen anderen, welke
reeds voorbij is. a De winter was nog niet voorbij, daags te
voren had liet gesneeuwd, maar nu hing enz. » diende het te
zijn. In den tweeden volzin is « het rood der daken kroop
van onder de smeltende sneeuw » eene ver gezochte en
.ongelukkige uitdrukking. De sneeuw is daarbij in deze brok
wat al te dicht gevallen.
De Schrijvers duiden mij deze opmerkingen ten goede, ik
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den vorm hunner schriften tot in de kleinste bijzonderheden te verzorgen en met streng en waakzaam oog het
geschrevene en gedrukte te overlezen.
MAX. RoosES.

Etude sur la condition des protestants en Belgique depuis
Charles-Quint jusqu'd Joseph II. Edit. de tolerance.
de 1781 par Eug. Hubert, docteur en philosophie et
lettres, professeur d histoire à l'athénée royal de Liège.
— Bruxelles, Office de pitblicité, 1882. gr. 8°, XV —
231 blz.
Zoo luidt de titel van het Academisch proefschrift, waarmede de Heer Eng. Hubert vóór eenige maanden het
diploma van speciaal-doctor in de geschiedenis aan de
Luiksche hoogeschool heeft verworven.
Fonkelnieuw en uiterst belangrijk is dit boek van den
jeugdigen leeraar. Immers, buiten onze verstokte clericale
geschiedschijvers erkende men reeds algemeen, dat de
Protestanten in onze Zuidelijke Nederlanden gedurende de
XVIP eeuw buitengewoon talrijk zijn geweest, en dat zij
zelfs in enkele gewesten, als Vlaanderen en Brabant,
nagenoeg de meerderheid der bevolking hebben uitgemaakt.
De brandstapels en galgen der Inquisitie, het bloedbewind
van Alva, de schitterende zegepralen . van Parma warels
alleen in staat om dien godsdienstigen toestand der Zuidelijke Nederlanden te veranderen, zoodat de overlevende
Hervormden moesten uitwijken en het katholicisme uitsluitend werd gehandhaafd.
Dat alles wist men goed; maar wat men vergeten had,
was dat ondanks alle plakkaten en geestelijke voorzorgen
de Zuid-Nederlandsche gewesten nooit geheel en gansch van
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Protestanten konden gezuiverd worden ; dat er alom kleine
groepjes ketters in 't geheim bleven voort bestaan ; ja, dat
de Regeering het immer heeft geweten en zich herhaaldelijk
daarmede heeft moeten bemoeien, tot op 't oogenblik dat
Keizer Jozef II in 1781 zijn berucht Edict van tolerantie
afkondigde.
In het koninklijk staatsarchief td Brussel heeft de Heer
Hubert veel echte vondsten gedaan, waaruit blijkt, dat van
den beginne af der XVII P eeuw tot op den tijd van Jozef
II de eenheid van het katholiek geloof in Zuid-Nederland
nooit volkomen is geweest. In 1629 hield men protestantsche preeken te Zomergem en Lovendegem; en uit Gent,
Brugge en oml
iggende gewesten ging men over de Hollandsche grens naar Aardenburg om er de godsdienstoefeningen
der Hervormden bij te wonen. In 1650 verklaarde de
pastoor van St Martens- Akkergem (te Gent), dat de
twee derden zijner parochianen bedokene Protestanten
waren. In Antwerpen vooral waren veel Protestanten
gebleven en zij hielden hunne bijeenkomsten hij den aanzienlijksten onder hen, den vermaarden kunstschilder
Jordaens. In 1660 zag men eenige Gentsche Protestanten
de Hollandsche grens naar Sas-van-Gent overtrekken om er
hun huwelijk door eenen predikant te laten inzegenen,
welk huwelijk nietig en van geener waarde werd verklaard.
Te Brussel vergaderden de Protestanten 's zondags in 't huis
van den Hollandschen gezant. Veel Zuid-Nederlanders
lieten zich zelfs in 't Noorden inburgeren om als Hollandsche
onderdanen, krachtens het Munsterverdrag van 1648, den
hervormden godsdienst te mogen belijden zonder uit het
land te moeten wijken.
Gedurende de achttiende eeuw bleef de toestand nagenoeg
dezelfde, met dit verschil dat in eene reeks verschanste
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steden onzer Oostenrijksche Netlerlanden, Hollandsche
Protestanten-garnizoenen met hunne veldpredikanten werden ingekwartierd, zoodat onze Hervormden er eenen
machtigen zedelijken steun in vonden.
Ook zag men gedurende de verledene eeuw den Hollandschen gezant te Brussel en de Regeering van de NoordNederlandsche republiek' herhaaldelijk iii de bres springen
om eene verzachting in 't lot der Zuidelijde Protestanten van
onze kwezelachtige regeering te bekomen. Een voorbeeld.
In 1716 werden de Antwerpsche Protestanten van hooger
hand vervolgd en gekwollen. Hun predikant Marcus Hooft
schreef aan zijnen ambtgenoot te Hulst, dat men het
gepeupel van Antwerpen tegen hem en zijne volgelingen
zocht op te ruien door te beweren, dat zij kleine katholieke kinderen aan hunne ouders ontstalen en naar Holland
wegvoerden. Zijn huis was meermaals bestormd geworden.
a Als het zoo voortgaat, zegde hij, zal men ons betichten,
zooals men weleer met de Joden heeft gedaan, dat wij
de bronnen vergiftigen, de pest in 't land brengen, de
hostiën ontheiligen en katholieke kinderen vermoorden
om hun bloed te drinken ! b Marcus Hooft riep de
hulp der Noord-Nederlandsche Republiek in. Deze kon
• zich met de zaak niet rechtstreeks bemoeien, maar deed
door de Katholieken van Zeeuwsch-Vlaanderen een verzoekschrift tot de Antwerpsche geestelijkheid richten,
waarbij zij wezen op de godsdienstvrijheid, die hun in
Holland werd gelaten, om wederzijds eene betere behandeling der Antwerpsche Hervormden af te smeeken. Dit was
eene bedekte bedreiging, die bleek goede vruchten te hebben
gedragen, daar Marcus Hooft eenen bedankingsbrief aan den
burgemeester van Hulst schreef.
Ook onder Maria-Theresia warden de Zuidelijke Protes-
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tanten gedwarsboomd en mishandeld. Alzoo in 1743 eenige
hervormde huisgezinnen van Moeskroen, die door den pastoor waren aangeklaagd; alzoo in 1750 een arme boer van
Dour in Henegouwen, die in zijn huis protestantsche bijeenkomsten had gehouden en tot eeuwigdurende ballingschap
werd verwezen. Een verslag van 't Magistraat van Antwerpen aan Karel van Lorreiuen, landvoogd der Zuidelijke
Nederlanden, verklaarde in 1758, dat er te Antwerpen altijd
en zonder onderbreking bedokene Protestanten waren
geweest. Nu en dan huwde eLn protestantsche officier of
soldaat der Hollandsche garnizoenen met eene katholieke
juffrouw, die den godsdienst van haren echtgenoot aannam
en haar huwelijk door den veldpredikant liet inzegenen.
Vandaar herhaalde en hevige protesten der katholieke
geestelijkheid bij de Regeering, die ontwijkend antwoordde
om zich geene moeilijkheden te berokkenen met Holland.
Ook de Fransche bedokene Protestanten kwamen soms
heimelijk naar de grenssteden om de godsdienstoefeningen
der veldpredikanten bij te wonen. In 1768 had daarom de
gouverneur van Artois, de hertog van Boufllers, een zeer
vernuftig middel uitgedacht : tegen den Paaschtijd bezette
hij de Fransche grens met troepen, die de Protestanten
belettenden naar Doornijk onder de leiding van den predikant van het garnizoen hun Avondmaal te gaan houden.
Eindelijk moest Maria-Theresia zelve iets toegeven.
In 1766 besliste zij, dat de predikant van Sas-van-Gent zijne
Gentsche geloofsgenooten zou mogen komen bezoeken, op
voorwaarde dat hij geene bekeeringen zal bewerken. Omstreeks denzelfden tijd wilde een Protestant, Hencke
genaamd, zich in de stad Luxemburg vestigen, hetgeen hem
werd toegestaan na een langdurig geharrewar en in weerwil der hardnekkige protesten van wege de stedelijke regee-
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la croyance des réformés, ta p t que ceux-ci s'abstiennent
de tout scandale. D (Protocol van den Geheimen Raad van
Brussel, 27 September 1771).
Veel andere merkwaardige feiten en twisten heeft de
Heer Hubert uit het stof der archieven nog opgedolven;
doch het voorgaande is voldoende om aan te toonen, hoe
gewetensvol hij zijne taak heeft vervuld.
Het belangrijkste gedeelte van zijn boek is echter dat,
waarin hij Jozef II en zijn Edict van tolerantie bespreekt.
Eerst zien wij Maria-Theresia met haren zoon kijven en
twisten aangaande de godsdienst-vrijheid. Hunne brieven,
in een onmogelijk Fransch geschreven, worden kwistig en
schilderachtig aangehaald. Terwijl Jozef II aan zijne moeder verklaart, dat hij vasthoudt aan de noodzakelijkheid
van hetgeen hij bondig en kernachtig liberte de croire
noemt, schrijft hem Maria Theresia : a Sans religion dominante? la tolérance, l'indifférence sont justement les vrais
moyens de tout perdre et que rien ne se soutienne. Nous
autres serions les plus attrapés. » `Brief van 1777).
Zoohaast zijne moeJer in 1780 ten grave was gedaald en
hij zelve haren troon had bestegen, stond het bij Jozef II
vast, dat de godsdienstvrijheid in zijne uitgestrekte landschappen moest worden uitgeroepen, hetgeen hij dan ook
deed bij zijn Edict van tolerantie (12 November 1781).
Welk een woedend onweder borst alsdan los in onze
rampzalige verkwezelde gewesten ! De Staten en Raden
onzer provinciën, de aartsbisschop en de bisschoppen,
het Antwerpsch magistraat, de hoogeschool van Leuven, enz., verhieven hunne stemmen in Holklinkende
protesten tegen die ongehoorde ramp der godstdienstvrijheid. Luistert naar den roerenden bombast der Antwerp-
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sche stadsregeering : e Quand on vit dans les papiers
publics, passé quelques semaines, l'annonce de la tolérance
introduite dans les Etats de votre Majesté, tous nos citoyens
en furent alarmés, la tristesse était peinte sur leurs visages,
ils ne se rencontraient pas sans se communiquer leur
chagrin... Notre silence serail criminel, si lions ne faisions
parvenir au tróne du Prince les Cris de son peuple affligé et
les gémissements de ses sujets ! ! !, Jozef Wellens, bisschop
van Antwerpen, voorspelde zelfs de omwenteling, die door
toedoen der geestelijkheid in 1789 moest losbreken : e Ah !
Sire — schreef hij détournez de nous ces malheurs qui
nous menacent... Permettez-tnoi de vous dire que tout faux
culte est un sujet d'abomination devant Dieu... Si Dieu s'irrite
contre nous pour le même sujet, ces politiques, ces faux
conseillers ne désarmeront pas sa colère et ne retiendront
pas son bras vengeur. D'un seul souffle it dissipera tous leurs
projets! » Uit het vertoogschrift der geleerde hoogeschool
van Leuven knippen wij de volgende echt potsierlijke
redeneering: « Platon ne croyait pas que l'on put changer
la musique sans altérer la constitution de l'Etat. De quel
coil lui et ses semblables auraient-ils vu la moindre altération dans les choses qui intéressent une religion justement
reconnue pour la seule véritable? 1.
Alleen onder zijne collega's keurde de bisschop van
Doornijk., prins van Salm-Salm, het Edict van tolerantie
goed, en zijn voorbeeld werd door den Raad dier stad
gevolgd. Hun zij eere; want de eenigen waren zij in gansch
Zuid-Nederland om zich tegen de prachtige hervorming van
den gekroondeu wijsgeer niet te verzetten. Doch Jozef II
liet zich niet afschrikken, en deed het Edict met matigheid en vastberadenheid toepassen. Een groepje Zwitsersche
Protestanten, door hunnen predikant Anspach aangevoerd,
kwam zich alsdan ongestoord te-Brussel vestigen.
29
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In het buitenland werd Jozefs Edict álom besproken,
door de eenen verguisd, door de anderen opgehemeld.
Merkwaardig mag het heeten, dat de Katholieken uit
Ierland dat Edict inriepen om van den godsdienstdwang der
Engelsche Protestanten verlost te worden, zooals blijkt uit
den brief van Denis 0' Sullivan, door den Heer Hubert voor
't eerst medegedeeld. Ook in enkele kleine staten van
Duitschiand werd Jozefs voorbeeld nagevolgd. Doch zijne
verdere hervormingen brachten ons land in opschudding en
verwekten de schandelijke Brabantsche omwenteling, die in
1830 eene tweede verbeterde uitgave tot ons onherstelbaar
ongeluk heeft beleefd. Maar nu behielden wij toch de
onontbeerlijke godsdienstvrijheid, die ons Jozef II in 1781
had gepoogd te schenken.
Ziedaar eene vluchtige ontleding van het leerrijk boek
van den Heer Hubert, dat met talrijke onuitgegeven
bewijsstukken voorzien is, welke niet minder dan 75
groote bladzijden beslaan. Eene aanzienlijke leemte werd
door hem in onze vaderlandsche geschiedenis aangevuld; en al kon hij wat meer in de reeds verschenen
plaatselijke monographiën gesnuffeld hebben, en hier en
daar in de archieven onzer provinciën en steden onderzocht
hebben wat te Brussel in het Rijksarchief niet te vinden
was, toch moeten wij hem innig dankbaar zijn voor al het
nieuwe, al het onverwachte, al het degelijke, dat hij ons
in zijn uitstekend Academisch proefschrift ten beste gaf; en
uit ganscher harten wenschen wij, dat hij het bij dien schitterender eersteling niet laten zal.
PAUL FREDERICQ.
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ONDERWIJS DER KUNSTGESCHIEDENIS.

Ik geloof niet te overdrijven, wanneer ik de meening
uitspreek, dat er geene wetenschap is, die minder in België
onderwezen wordt dan . de Geschiedenis der Kunst. Ik spreek
van ondervinding. Gedurende de veertien jaar, welke ik in
de scholen van allen graad heb doorgebracht, heb ik geen
enkel woord vernomen, dat mij kon doen vermoeden, dat
zulke wetenschap of zulk onderwijs bestond. Slechts later,
wanneer ik de banken verlaten had, gaf het zien van kunstwerken mij lust om iets over hun ontstaan, over hunne
scheppers en over de school, waaraan deze toebehoorden,
te vernemen. Van de allereerste beginsels moest ik mij die
kennis uit de boeken eigen maken.
Dezelfde ervaring heeft ieder onzer opgedaan. De leerlingen, bij het verlaten van onze Athen na of Colleges ; de
studenten, na hunnen doctorstitel aan onze Hoogescholen
verworven te hebben, kennen geen enkel woord van Kunstgeschiedenis, tenzij hun bij toeval het een of ander boek
over dit vak onder de oogen kome.
Toen ik professor te Gent was, gebruikte ik eens in de

_g_
hoogste Latijnsche klas van het Athenaeum de uitdrukking :
« Gothieke bouwstijl 0, en, alhoewel ik de vraag geheel
overtollig achtte, liet ik er op volgen : « Gij weet toch wel
wat die woorden beteekenen ? » Geen enkel mijner leerlingen had er het minste begrip van.
Een ander maal wandelde ik in dezelfde stad, met een
grooten ondernemer van bouwwerken, die zich, als vele
andere mannen van zijn vak, wel eens liet vinden om het
plan van een huis te maken. Wij kwamen voorbij de StJacobskerk, waarvan men toen juist den zoo merkwaardigen
Romaanschen gevel hersteld had. Sprekende over ditgedeelte
van het gebouw, vroeg die heer mij, hoe oud het wel zou
kunnen zijn. Ik antw000rdde, dat op werken van dien stijl
het jaartal immer duidelijk te lezen staat. Nu wilde het
toeval, dat, toen de schaliedekkers verleden eeuw het dak
der kerk vernieuwden, men er in uitspringende cijfers het
jaartal 1756 op gesteld had. a 't Is zooals gij zegt, antwoordde mijn gezel mij zeer ernstig, daar staat het te lezen,
dat de kerk ruim honderd jaar oud is. »
Deze bewijzen zijn niet de eenige, welke ik zou kunnen
aanhalen ; ik geloof echter, dat zij voldoende zijn, om
getuigenis af te leggen van de volslagen verwaarloozing der
Kunstgeschiedenis in België.
Er wordt, ja, een leergang in dit vak gegeven aan de
Koninklijke Academie van fraaie kunsten te Antwerpen
gedurende één uur per week door een zeerbekwaam leeraar;
maar zij, die deze lessen volgen, gaan er geheel onvoorbereid
henen, en de tijd, welken zij er doorbrengen, is te kort om
hun toe te laten er iets degelijks van mede te dragen.
Aan de Hoogeschoolvan Leuven wordteen cursus gegeven
van gewijde oudheidkunde; te Brussel wordt aan de
Akademie van fraaie kunsten en in de vrije leergangen voor

jufvrouwen de Kunstgeschiedenis en aan de Hoogeschool de
oudheidkunde onderwezen ; te Luik wordt aan de Universiteit de geschiedenis der kunst geleeraard en te Leuven
wordt voor de meesters van teekenonderwijs een cursus
van schoonheidsleer gehouden; maar, alhoewel het nut
van al deze lessen niet te miskennen valt, is het toch klaar,
dat zij geene vruchten voor het groote publiek kunnen
dragen
Deze staat van zaken is uiterst bedroevend. Daar iemand
slechts bij toeval, of door eene persoonlijke neiging gedreven,
,er toe komt eenige kennis van Kunstgeschiedenis op te doen.
ziet men de beklagelijkste dwaalbegrippen tot op onze dagen
immer in ons midden voortduren. Loochende onlangs nog
een verslaggever in den Antwerpschen gemeenteraad niet
stoutweg het bestaan eener militaire bouwkunst in vroeger
eeuwen ; besloot die zelfde raad niet tot hét afbreken van
.een der eigenaardigste overblijfsels van dien kunsttak, dat
uitstekend bewaard was en niemand in den weg stond;
evenals een vroeger bestuur de merkwaardige oude stadspoorten zonder eenige gewetenswroeging had laten oprui-.
men? Hoorden wij over weinige dagen de burgemeester
van Gent niet verklaren in den gemeenteraad, dat hij geen
liefhebbber was van vieux-neef, toen een lid aandrong op
de noodzakelijke herstelling van een der fraaiste bouwwerken uit de middeleeuwen?
Onbekend maakt onbemind, zegt het spreekwoord, en aan
die nagenoeg algemeene onwetendheid hebben wij het te
wijten, dat bijna geen enkele onzer steden, buiten eenige
kerken, stadhuizen en andere onsloopbare gebouwen, iets
van kunstwaarde heeft behouden.
In het begin dezer eeuw verminkte men op de baldadigste
wijze het gothiek gedeelte van het Gentsche stadhuis om

glad geplafonneerde zalen te bekomen; later stelde men op-

het Belfroot aldaar die gedrochtelijke ijzeren spits, welke er
nog op pronkt. Napoleon liet ongenadig opruimen al wat er
aan de Scheldekaaien te Antwerpen voor schilderachtige
overblijfsels der vorige eeuwen tot in de onze waren blijven
staan. Met honderden zijn uit ons land kunstschatten aan
spotprijzen weggevoerd, om Museums en bijzondere verzamelingen in den vreemde te gaan tot eere strekken. En
dit alles is gebeurd zonder dat er zich iemand aan ergerde of
tegen verzette.
Hadde men eenig begrip van Kunstgeschiedenis gehad}.
men zou verstaan hebben, dat elk gewrocht eene oorkondeis, waaruit de gang der kunst en der ontwikkeling in het
algemeen op te maken is; dat het daarom reeds van wezenlijk belang is en dat, wie het roekeloos vernielt, moedwillig.
bladen scheurt uit het boek,- waarin de schoonste hoofdstukken van de geschiedenis der volken geschreven staan.
Ik weet het, er is veel verbeterd onder dit opzicht, alhoewel, zooals ik het bewees, er nog veel te hervormen valt.
Er gebeurt geene daad van wandalism meer zonder dat erstemmen opgaan om ze te laken en openbaar aan te klagen.
Maar waaraan is die verbetering te danken? Is hat niet aan
de loutering van den kunstsmaak bij de weinige mannen,
aan wie liet bewaren onzer gedenkteekens is toevertrouwd,
aan den grooteren eerbied voor elke uiting der scheppingskracht in vroeger eeuwen?
Met meerder waardeering van het werk der ouden hebben de nieuweren ook gezondere en redelijkere denkbeelden
in zake van stijl en smaak geleerd.
Ik houd het ervoor, dat de toekomende eeuwen immer
met verbazing zullen opmerken, hoe diep de kunst gezonken
was en hare regels versmaad werden in sommige onzer
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grootste steden kerken op, die getuigenis afleggen van de
volslagenste verdooving van alle schoonheidsgevoel, het
volstrekste gemis van alle verbeeldingskracht en de wraakroependste oneerbiedigheid voor alle stijlen. Toen vertoonde
elk deftig huis een platten muur met vierkante gaten als
voorgevel ; toen was fletsch meubelpapier het eerste en
laatste woord der opsmukking van de woonvertrekken.
Ik wil niet beweren, dat, indien wij van de ergste dier
smakeloosheden verschoond blijven, dit alleen aan de
uitbreiding te danken is, welke de beoefening der Kunstgeschiedenis ondergaan heeft, alhoewel ik overtuigd ben, dat
deze van den heilzaamsten invloed geweest is om dien
ommekeer tot stand te brengen. Evenmin zal ik houden
staan, dat de beoefening der Kunstgeschiedenis alleen in
staat is om de scheppingskracht van schilders, beeldhouwers
en bouwmeesters te verhoogen. Ik houd het er voor, dat
ook andere theoretische kennissen hiertoe veel zullen bijdragen, dat de studie der schoonheidsleer, der algemeene
geschiedenis, der geschiedenis van de letterkunde, der
letterkunde zelve onze kunstenaars een trap hooger zou
doen stijgen in waarde en genietbaarheid.
Tijden en mannen van groote kunst waren immer tijden
en mannen van groote studie. Van die genieën, wier
geschiedenis ons voldoende gekend is, weten wij, dat niets
menschelijks hun vreemd was, en dat zij, niet tevreden met
wat de natuur hun zoo mild gaf, nog gulzig dronken aan de
bronnen vast alle kennissen ; dat zij te rade gingen bij de
kunstenaars en dichters van vroegere en latere eeuwen ; dat
zij zich, in één woord,zoo veelzijdig mogelijk ontwikkelden.
Leonardo da Vinci was een wonder van geleerdheid en
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Angelo was een schilder,
. een beeldhouwer en een bouwmeester, onovertroffen in elk dezer hoedanigheden en een
dichter van talent. Zijne vereering voor Dante was grenzenloos. Niets in de kunst, niets in de letteren, niets in de
wereld der gedachten was hem vreemd gebleven. Rafaël
ging om met de grootste vernuften van zijnen tijd ; hij
studeerde ijverig de oudheidkunde, die hem zoo wel te pas
kwam, en de bouwkunst, die hij zelf uitoefende. De Staze
getuigen genoeg, dat de schilder ervan een der rijkst
gestoffeerde geesten van zijnen tijd was. Onze Quinten
Massijs pleegde omgang met sommigen der grootste letter-.
kundigen van zijnen tijd, met Erasmus en Petrus .gidius.
Rubens was, volgens de eenstemmige getuigenis van al
wie hem gekend heeft, een der geleerdste mannen zijner
eeuw; ook zijne brieven bewijzen ons, dat hij met de meest
ontwikkelden zijner tijdgenooten verkeerde en bij hen niet
ten achter stond. Oudheidkunde, geschiedenis, letteren,
bouwkunde, staatkunde : voor alles had hij ijver, in alles
was hij te huis. Hij kende de kunst der ouden en die
der Italianen, en hij, het oorspronkelijk, scheppend vernuft bij uitmuntendheid, liet zich geleiden op zijne baan
door het licht, dat gloorde uit de werken zijner groote
voorgangers.
En ging in onze dagen de verbazende en bewonderenswaardige vlucht der Fransche schilderschool niet gepaard
met eene buitengewone weetgierigheid bij schilders, beeldhouwers en bouwkundigen ? Letterkunde en beeldende
kunsten wandelden in het opbloeien der romantische school
gedurig hand in hand. Het waren de jonge kunstenaars, die
in de Comédie /rnçaise voor Victor Hugo's dramas
veldslagen gingen leveren. Zij bezochten de Nederlanden,

Rome, Griekenland, het Oosten ; bestudeerden de kunst van
vroeger eeuwen op de plaatsen, welke haar zagen geboren
worden, en vormden zich tot rijk ontwikkelde menschen.
In Duitschland, in Oostenrijk ging eveneens de herleving
der kunsten gepaard met Genen ongeëvenaarden bloei der
wetenschappen. Daar getuigen de werken van alle groote
teekenaars, beeldhouwers en bouwkundigen van ernstige en
veelzijdige studiën.
En, helaas ! welke kunstenaar neemt ten onzent een
boek ter hand ; wie studeert er de wereld en het menschdom in de gedenkschriften, die de groote dichters met pen
of penseel, beitel of liniaal samengesteld hebben over hunnen
tijd, over hun ras en over het menschelijk geslacht in het
algemeen ? Schuiven wij een gordijn voor dien treurigen
hoek onzer kunstwereld en zeggen wij ter verontschuldiging van zoovele harer leden, dat het minder aan hen
ligt dan aan het onderwijs, welk men hun gaf, of liever,
welk men hun onthield, dat de som der vergaderde
kennissen of de lust om die te vergrooten bij hen zoo
gering is.
Dit beteekent nu niet, dat wij van onze kunstenaars
geleerden willen maken, dat wij hun de pratijk voor de
theorie willen doen verwaarloozen. Verre van daar. Wie
ons dit tegenwerpt, begrijpt niet wat goeds er voor
den kunstenaar evenals voor elk mensch in eene breede
ontwikkeling van den geest ligt. Hoe hooger iemand
stijgt en hoe edeler zijn geest gevormd wordt, hoe beter
hij ook in staat zal zijn om een edelen en verheven
stempel op zijne gewrochten te drukken. Hoe meer en hoe
beter hij de wereld gezien heeft door zijn eigen oogen of
door die van groote voorgangers, hoe helderder zijn blik,
hoe scherper en juister zijne gave van opmerking zal
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worden. Tenzij men. beweren wille, dat de hoogste verdienste van den kunstenaar bestaat in het behendig
hanteeren van penseel, beitel of graveerstift en dat de
gedachte overtollig is, moet men wel aannemen, dat wie
zelf beter en meer denkt en edeler gevoelt, ook in zijn werk
aan anderen meer te denken en te genieten kan geven. Men
wil het wel eens doen voorkomen alsof de studie den geest
zou belemmeren, en wie veel van andere meesters hoort
of ziet er zijne eigenaardigheid zou bij inschieten. Niets
is valscher. De beste voorzorg om niemand uitsluitelijk
tot voorbeeld te nemen is bij zoovelen mogelijk te radete gaan. Men doe wat men wil ; een kunstenaar moet
immer een zeker getal meesters kennen en dezer werk
bestudeeren. Hoe kleiner het getal der voorbeelden is, dat
hij bewondert, hoe enger de kring is, waarin hij zich
beweegt, hoe meer hij zich ook verslaven zal aan hetgeen
hij voor oogen heeft. Om zich van allen engen en overmachtigen invloed los te maken, is het best, dat men de
kunst leere kennen en genieten in al hare uitingen.
Een grooten en heilzamen invloed zou dus de uitbreiding
van het onderricht in de Kunstgeschiedenis op de ontwikkeling onzer kunstenaars hebben. Niet hun alleen zou zij
ten nutte komen, maar veel anderen nog.
En in de eerste plaats onzen kunsthistorieschrijvers.
zelven. Op weinig uitzonderingen na waren dezen archiva. rissen; de bescheiden over het kunstleven van ons volk
putten zij in doode papieren, in plaats van in levende werken. Geene school buiten die huns lands of vaker nog buiten
die hunner stad was hun bekend. Zeker is geen arbeid
nuttiger dan de hunne om de geschiedenis tot stand te
brengen; maar het is stellig niet de eenige, welke er dient
ondernomen te worden ; het is niet degene, welke krach-
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tigst en nutttigst werken zal op het groote publiek. Waren
de grondbeginselen der kunstgeschiedenis meer algemeen
verspreid, de zoo verdienstelijke schriften onzer vaderlandsche naspoorders zouden er in aantrekkelijkheid; in
volledigheid en in doeltreffendheid zeer bij winnen.
Wat men nog zou winnen bij het ernstig inrichten van
leergangen over Kunstgeschiedenis in onze Hoogescholen, is
dat men aldaar kweekscholen zou inrichten voor bestuurders onzer Museums van beeldende kunsten. Voor de
vorming van dit personeel bestaat geene gelegenheid hoegenaamd; aan het toeval wordt het overgelaten of er op den
gepasten oogenblik een geschikt man zal te vinden zijn om
eene plaats van dien aard te vervullen. Dat het toeval niet
immer gereed is om eene gedienstige hand te leenen, kan
niemand verwonderen.
Aan wien mocht vragen welk nut de inlassching der
Kunstgeschiedenis in onze schoolprogrammas kan hebben,
zouden wij in de eerste plaats wijzen op de beschavende
werking, welke een onderricht, dat immer de aandacht
roept op wat schoon en edel van vorm en opvatting is, op
den geest der kinderen moet hebben. Wij zouden er bijvoegen, dat niemand nog langer de geschiedenis van een volk
voor volledig kan houden, waarin niet gesproken wordt van
hetgeen dit volk verrichtte op het gebied van kunsten,
letteren en wetenschappen, op hetgeen het bijdroeg tot de
algemeene beschaving van ons geslacht, dat, waar de
geschiedenis onderwezen wordt, hare edelste deelen niet
dood gezwegen mogen worden.
En eindelijk zouden wij wijzen op een nut van meer
dadelijken en tastbaren aard. Met die kennis onder alle
klassen der samenleving te verspreiden, met de grondbeginselen der schoonheidsleer algemeen te onderwijzen, zou de
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kunstsmaak bij alle standen gelouterd worden. Allen zouden
de openbare kunstschatten juister leeren waardeeren en
overvloediger leeren genieten. De meer bemiddelden zouden
in hunbijzonder leven meer de eischen van een ontwikkelden
schoonheidszin trachten te voldoen. De genietingen van het
bestaan zouden er overvloediger en reiner door worden ; de
kunstenaars zouden meer bezigheid vinden , aan den
ambachtsman zou meer gevraagd worden naar fraai, smaakvol werk. Daar de mindere man belooning zou vinden voor
zijnen meer geoefenden kunstzin, zou hij door woord en voorbeeld en stoffelijk belang aangespoord worden om niet
alleen degelijk maar ook schoon werk voort te brengen.
Zoo zou de tijd nog eens kunnen terugkeeren, dat elk
ambacht eene kunst was en dat op de meest alledaagsche
voortbrengsels de stempel van beeldend vernuft gedrukt
stond; dat de timmerman aan zijne schaafbank, de smid aan
zijn aambeeld, de steenhouwer in zijne loods in zekere mate
het edeler werk van een vervaardiger van kunstsieraden
zouden verrichten en er hun leven zedelijk en stoffelijk
zouden door verbeteren.
Na het groote nut van het onderricht in de Kunstgeschiedenis besproken te hebben, blijft er ons nog over een
oogenblik stil te staan bij de wijze, waarop dit leervak in
onze schoolprogrammas zou dienen ingevoerd te worden.
Men late zich niet weerhouden door het schrikbeeld van
eene nieuwe kolom bij onze reeds overladen en overlaste
tafels van werkzaamheden te moeten voegen. Niets van dien
aard ware noodzakelijk, en deze hervorming zou zoo
eenvoudig mogelijk gaan.
In het lager onderwijs zouden enkel korte begrippen,
zooals daar alles beknopt moet zijn, aan de kinderen
ingeprent worden ; in het middelbaar onderwijs zouden
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eenigszins uitvoeriger uitweidingen noodig zijn, zonder dat,
in eene dezer afdeeiingen van ons openbaar onderwijs
een nieuw leervak zou dienen ingevoerd te worden. In beide
toch zou de onderwijzer, de regent of de professor, die de
Geschiedenis leeraart, ook in de Kunstgeschiedenis les
geven, of beter gezegd hij zou ze tusschen zijne gewone
lessen inweven. Alleen aan onze Hoogescholen, hoogere
Normaalscholen en Academiën van fraaie kunsten zou een
afzonderlijke leergang moeten ingericht of, waar hij bestaat,
uitgebreid worden.
Geene de minste moeilijkheid kan dergelijke hervorming
opleveren. In de gestichten van lager en middelbaar
onderwijs zal de onderwijzer of leeraar, nevens de namen
en daden van vorsten, ook eenige namen en werken van
groote kunstenaars doen kennen ; bij de geschiedenis van
elk land zal hij een kort overzicht zijner Kunstgeschiedenis
geven. Het is weinig wat hier van de leeraars zoowel als
van de leerlingen gevraagd wordt, en dit weinige behoort
niet tot het overtollige, maar tot het nuttige, het noodzakelijke, het aangename.
Wat hier gezegd wordt van de Kunsthistorie, mag ook
gezegd worden van de geschiedenis der letteren, en,
alhoewel wij er hier slechts dit ééne woord over spreken,
ligt het wel in onze bedoeling, dat in die klassen, waar de
professor van taal- en letterkunde geen overzicht van dit
dooi'i kan geven, het door den gewonen leeraar of den
leeraar van geschiedenis onderwezen worde.
De grootste geschiedschrijvers onzer eeuw zijn het eens
geworden om het leven der volkeren niet te beperken tot de
daden hunner krijgsoversten, de persoonlijke daden der
vorsten of de kuiperijen der hoven. Het volk zelf, zijn
maatschappelijke toestand, zijne beschaving, wat zijne
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dichters zongen, zijne kunstenaars wrochten of zijne geleerden ontdekten, dit alles is geschiedenis en het laatste deel is
het belangrijkste der twee. Zoo is het gekomen, dat van
lieverlede in geschriften van den eersten rang het verhaal
der werkzaamheid van den menschelijken geest plaats
genomen heeft nevens dat van het menschelijk lichaam.
Ik bepaal mij tot het aanhalen van enkele mannen, die dit
stelsel volgden : Mommsen in zijne Romische Geschichte,
Curtius in zijne Griechische Geschichte, Duruy in zijne
Histoire des Romains, Schlosser in zijne Weltgeschichte,
de medewerkers van Oncken in de Allgemeine Geschichte
in Einzeldarstellungen ruimden allen éene mirt of meer
aanzienlijke plaats in aan de geschiedenis van letteren en
kunst, en hoe jonger de werken hoe grooter die plaats.
Alles doet voorzien, dat de geschiedenis der beschaving
voort zal gaan eene aangroeiende ruimte in de jaarboeken
van het menschelijk geslacht in te nemen. Nooit toch werd
zoo levendig als heden gevoeld, dat kunsten en letteren ten
innigste samenhangen met de geaardheid en de lotgevallen
eens volks, met den grond, waarop het woont, en met de
lucht, welke het inademt.
Nooit ook werd de geschiedenis dier uitdrukkingen van
den menschelijken geest zoo ernstig bestudeerd. Vóór
honderd jaar bestond zij nagenoeg niet. In den loop der
laatste vijftig jaar daarentegen stelde men voor alle landen
en tijden een ernstig en herhaald onderzoek in naar het-.
geen daar het beeldend vernuft had voortgebracht. De
pasgeboren wetenschap heeft in onze dagen voor goed haren
rang ingenomen nevens hare oudere zusteren, en op dit
oogenblik is er geene, die meer dan zij zich verheugt in de
gunst van het publiek.
Dit feit laat zich gemakkelijk verklaren. Tot voor vijftig
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jaar moest noodzakelijk het genieten der kunstwerken en
de mogelijkheid om deze te leerera kennen tot een uiterst
gering getal personen beperkt blijven. Reizen was toen
even kostelijk aan geld als aan tijd, en slechts weinigen
konden zich die weelde veroorloven. Het bezoeken van
vreemde steden en landen is nu eene behoefte geworden,
waaraan ieder eenigszins welstellend burger voldoet en welke
in de eerste plaats de weetgierige, die de geschiedenis der
kunst wil studeeren, zich niet hoeft te ontzeggen. Zoo is het
opbouwen der wetenschap mogelijk en hare genietingen voor
iedereen toegankelijk geworden.
Hoe onmetelijk de weg zij door deze kennis in de laatste
jaren afgelegd, toch mag het ons verbazen, dat men niet
reeds sedert eeuwen tot het besef 2 ekornen zij, dat kunsten
en letteren eene gewichtige rol spelen in het leven der volkeren en dus aanspraak mogen maken op eene plaats in
hunne geschiedenis. Wist men niet van voor honderde
jaren, dat een der schoonste titels, welke de Grieken op
onsterfelijken roem kunnen laten gelden, hunne onovertroffen kunstschool is? Wien was het onbekend gebleven,
dat het Italië der XV e en XVIe eeuw zich door zijne geniale
schilders, beeldhouwers en bouwmeesters een niet minder
glansrijken roem verwierf dan het oude Rome door zijne
groote veldoversten en staatkundigen? Wie eindelijk zal het
loochenen, dat het Egypte der Pharao's vooral voortleeft in
zijne grootsche tempels en vorstengraven, en dat de Nederlanden de plaats, welke zij in de wereldgeschiedenis hebben
ingenomen, evenzeer verschuldigd zijn aan hunne groote
meesters van het penseel als aan de dappere verdedigers
hunner vrijheid ?
De geschiedenis van een land wordt dus onvolledig verhaald, wanneer men nalaat te. vermelden wat de vorsten
2
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en helden nuit het rijk der wetenschappen, der kunsten en
letteren daar verrichtten; een belangrijk en dikwijls het
glansendste gedeelte ervan wordt zoodoende verzwegen.
De vraag of een leeraar van geschiedenis ook bekend
moet zijn met de geschiedenis dezer roemrijke vakken, mag
dus redelijkerwijze niet gesteld worden.
Maar, zal men misschien nog vragen, is liet wel doenbaar
aan de leerlingen eenigermate deze kennissen mede te deelen? Wij antwoorden met volle overtuiging, dat in het
onderwijs van alle trappen het leeraren van de geschiedenis
der kunst niet moeilijker, maar wel gemakkelijker en aangenamer zal zijn dan dat der staatkundige geschiedenis. Wij
voegen er bij, dat wij persoonlijk de proef genomen hebben,
en door deze bevestigd vonden wat wij hier zeggen.
Wij weten allen, hoe nameloos dor en vervelend onze
tegenwoordige leergangen van historie zijn. Van buiten
leeren van namen en datums, is over het algemeen de
afstootende vorm, waarin het kind kermis maakt met de
beginselen eener wetenschap, welke hem op later jaren
blijken zal de boeiendste van alle te zijn. Wanneer men
onze leerlingen zal vertellen van het bouwen der tempels
van Thebe of van Athene, der kerken van Constantinopelen,
van Rome, van Amiens, van Toledo en van waar niet al
meer; wanneer men hun zal spreken van de meesterstukken van Raphaël en Michel Angelo, van Rubens en Rembrandt, vair Velasquez en Murillo, zullen zij met een heel
ander oor luisteren, dan wanneer men hun de namen der
graven van Vlaanderen en Holland, der koningen van
Frankrijk of der keizers van Rome voorleest.
Want men vergete het niet : de begeesterde taal van een
redenaar kan misschien voor onze oogen het figuur van een
Karel V of van een Philips II doen oprijzen, maar hoeveel
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lichter zal het niet vallen onze kinderen eenige grondbegrippen mede te deelen over kunstwerken en kunstscholen
Hoe gemakkelijk is het niet geworden hunne schoolboeken
met eenige houtsneden en de lokalen hunner scholen met
de afbeeldingen van eenige meesterstukken der kunst op te
sieren ! Hoe aantrekkelijk zou het onderwijs er niet door
worden !
Hoe zou bij het zien en herzien dier prenten, met weinige
woorden uitgelegd, hun geest niet van de eerste oogenblikken af naar het schoone gericht worden ; hoe zou zich hun
smaak niet van lieverlede ontwikkelen !
Men klaagt, dat het onze eeuw mangelt aan idealen en
aan geloof; dat het onderwijs al te zeer den streng wetenschappelijken weg opwandelt ; dat alles voor het verstand,
niets voor het gevoel en de verbeelding gedaan wordt.
Hoe gemakkelijk ware het evenwicht niet te herstellen,
en, de leer van het schoone met die van het goede verbindende, een lavingsmiddel te vinden voor den dorst naar
idealen, die in ieder rechtschapen gemoed ontbrandt en die
door de wetenschap alleen niet kan gelescht worden ! Nooit
zou voorzeker de kunst meer algemeen en krachtdadiger
haren beschavenden invloed hebben doen gevoelen.
Doeltreffend zouden de lessen, binnen de school gegeven,
volledigd worden door de reizen met meester en leeraar
buiten de stad gedaan; aangenamer en nuttiger nog zouden
aldus die uitstapjes worden, welke meer en meer in zwang
komen.
Lang nadat de leerling de school verlaten heeft, zijn
geheel leven door, zou dit onderwijs voortgezet worden.
Elke stap door de straten, elk bezoek aan een Musseum zdu
hem gelegenheid tot leeren geven.
Die gelegenheden zouden daarenboven moeten uitgebreid
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worden. Onze Musaeums zouden niet enkel aan de hoogere
kunsten mogen gewijd blijven, maar nevens de zalen, waar
(le meesterstukken van penseel en beitel pronken, zou er
eene plaats moeten gevonden worden, waar de keurige
voortbrengsels van elk ambacht, de kunststukken van den
minderen man tot bewondering en bestudeering in de
aandacht van het publiek aanbevolen en aanschouwelijk
gesteld worden. In andere woorden : zoo talrijk mogelijk
zóuden de Muswums van Kunstnijverheid dienen ingericht
te worden.
Wat zulk een -Musaeum zijn moet, of ten minste worden
kan, hoeft niet meer uiteengezet te worden, nu de faam van
het South Kensington Museum te Londen en van het
Germanisches Museum te Nuremberg en te Munchen
wereldbekend is geworden. Overal gevoelt men behoefte
aan dergelijke inrichtingen, de tentoonstellingen van oudheden worden immer talrijker en maken meer en meer
deel uit van alle groote feesten. De almachtige mode heeft
ze onder hare bescherming genomen, een bewijs, dat zij zich
in de gunst van het groote publiek mogen verheugen.
Van tijdelijk zullen dan ook dergelijke uitstallingen
gemakkelijk blijvend worden. Te Parijs richtte men dezer
dagen eene loterij in van veertien millioen franks om als
eerste fonds te dienen tot het stichten van een Muswum
van industriëele kunst. Te Brussel besloot men in 1880 tot
het stichten eener dergelijke verzameling, en de laatste
tijdingen, welke wij over de uitvoering van dit ontwerp
ontvingen, laten voorzien, dat de voorbereidende werkzaamheden ten einde spoeden. De lokale verzamelingen
van oudheden, die overal meer en meer in eere komen,
zouden als eerste kern zulker Muswums kunnen dienen.
Met het groote gemak, waarmede tegenwoordig afgietsels
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van beeld- of bouwwerken verkregen worden en met het
stel sel van internationale ruiling, dat overal gaarne aanvaard wordt, zou men met betrekkelijk geringe kosten op
zeer vele punten des lands dergelijke verzamelingen bijeenbrengen.
Hebben wij noodig er op te wijzen, dat België's kunstleven zich niet bepaalde bij de schilderkunst, dat onze beeldbouwers, onze goudsmeden, onze koperslagers, schrijnwerkers en ,glasschilders, om niet eens van onze bouwmeesters
te spreken, allerlei prachtig werk leverden? Was de tentoonstelling van Cornelis Floris' ongekende maar geniale schepping, de Sakramentstoren van Zoutleeuw, niet voldoende
om te bewijzen wat ons land er zou bij winnen aan kunstroem en kunstvaardigheid met dergelijke wonderwerken
gestadig onder ieders oogen te brengen ?
Het inrichten van dergelijke Muswums in onze groote
steden, het bezoeken van onze kunstverzamelingen van
allen aard door de leerlingen, geleid en voorgelicht door
Dunne leeraars en professors, zou het onderricht in de
Kunstgeschiedenis dubbel aantrekkelijk en nuttig maken.
Het inrichten van dit onderwijs moet niet uitgesteld
worden tot dat dergelijke verzamelingen van kunstnijverheid geopend zijn. Maar de theoretische les zal overal de
wenschelijkheid van het tastbare voorbeeld doen gevoelen;
meerder kennis van de kunst zal er meer liefde voor
wekken en die liefde zal zich vertolken door grooter
uitbreiding, doelmatiger inrichting en drukker bezoek der
Musaeums. Uit dit alles zou de ontwikkeling van den kunstsmaak voortvloeien, en deze zou op hare beurt bijdragen
tot de stoffelijke welvaart van ons volk.
Wat wij aanprediken is geene nieuwheid meer. Op dergelijke hervorming wordt van alle kanten aangedrongen.
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In Engeland, Frankrijk, Duitschland, Holland overal gingen
in de laatste dagen stemmen op, welke vroegen, dat het
groote publiek meer gelegenheid werde gegeven om iets
over kunst te hooren en te zien. België zal niet ten achter
blijven. Het zou dien weg opgaan, al volgde niemand; waar
anderen voorgaan, kunnen zijne eer en zijn belang niet
dulden, dat het stil blijve zitten.
MAX RoosES.

IERLAND EN DE IERSCHE LANDVRAAG.

Of het moet worden toegeschreven aan de omstandigheid
dat wij behooren tot een klein land of wel aan eenige andere
reden, een feit is het, dat wij in den regel zeer weinig belangstelling toones in hetgeen op het groote wereldtooneel
plaats grijpt of ons slechts bij uitzondering bezig houden
met de groote politiek. Behalve een enkel overzicht over
de politieke gebeurtenissen in een enkel tijdschrift, dat
overigens de sporen van kompilatie uit Benige buitenlandsche
bladen en tijdschriften duidelijk doet zien, worden de groote
politieke vraagstukken zoo goed als doodgezwegen. Zoo
herinner ik mij niet in eenig tijdschrift, behalve onlangs in
den Gids, een uiteenzetting gelezen te hebben over de Iersche
landvraag, die toch voor alle landen buitengewoon belangrijk is, omdat hetzelfde tooneel, wat nu wordt afgespeeld
op het groene Erin, binnen korter of langer tijd ook elders
zal worden opgevoerd. De landvraag toch is de vraag bij
uitnemendheid, wier oplossing in Europa verhaast is door
den grooten toevoer dien Amerika geworpen heeft op de
wereldmarkt, een vraag die ' hier een meer en daar een
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tot bezorgdheid moet opwekken.
Het eenige onderscheid tusschen Ierland en andere landen
bestaat hierin, dat daar de moeilijkheden zich hel eerst en
het meest voordoen en dientengevolge de ondragelijke
toestanden zich het sterkst doen gevoelen. Overigens is de
landverhuizing (1), up zoo ruime schaal, dat zij veel gelijkt
op de volksverhuizingen van vroeger, een bewijs hoezeer
de landvraag zich overal op den voorgrond dringt, want een
groot aandeel der landverhuizers bestaat uit landbouwers.
In plaats toch dat de Ieren in een bijzonder ongunstige
verhouding staan, is het tegendeel het geval, zoodat Fitzgerald bij de behandeling van aanklachten tegen leden der
Land-league aan de jury te Dublin meedeelde dat de landwetten in Ierland voor de pachters gunstiger waren dan die
in Groot-Britannië, België of de Vereenigde Staten.
Hij had gerust kunnen zeggen : dan in eenig ander land.
Immers, hoe gebrekkig ook, in Ierland bestaat een wet,
waardoor de verhouding tusschen landheer en pachter
geregeld wordt, terwijl dit elders aan onderling goedvinden,
wat zooveel beteekent als aan de willekeur der grondeigenaars, wordt overgelaten. Wanneer dus de Iersche ellende
wordt toegeschreven aan Britsche onderdrukking, dan is
dit in zooverre onjuist dat in den toestand niets zou veranderen,. al werd Ierland morgen een deel van de Vereenigde
Staten of al vormde het een koninkrijk met een eigen
regeering. Al heeft de politiek veel bijgedragen tot de

(1) In 1879-80 bedroeg het cijfer der landverhuizers, dat in New-York
was aangekomen, 457,257 personen, en dat getal verhoogde tot
668,000 in hetzelfde tijdvak van 1883-81. De opgaven zijn van 1 Juli
van 't eene tot 30 Juni van het andere jaar.
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ekonomische verhoudingen, gelijk die nu bestaan, zij is op
het oogenblik niet de oorzaak van de ellende. Neen, we
hebben hier te doen met een ekonomische vraag, die onder
alle politieke toestanden overal bestaat, al treedt zij nergens
nog zoo beslist op den voorgrond als daar.
lk stel mij voor, om in dit opstel historisch te verklaren,
hoe in Ierland de toestand geworden is, gelijk wij hem nu
vinden, om daarna de rechtskwestie te behandelen en het
vraagstuk zelf in den hartader aan te tasten.
I. -- HISTORISCH OVERZICHT.

Geen land ter wereld heeft zulk een tragische geschiedenis als Ierland, het is een eeuwenlang verhaal van strijd en
lijden. De oorspronkelijke bewoners behooren tot den
Keltischen volksstam, een uitgebreide stam, waarvan de
sporen nu alleen te vinden zijn in Bretagne, de Hooglanden
van Schotland, Wales, het eiland Man en Ierland, terwijl
zij elders door de onderwerping der Romeinen en het voortdringen derGermaansche volkeren versmolten zijn in andere
volkerengroepen. Misschien zijn de woorden Kelten (Celtae),
Galliers (Galli) en Galatiers (Galatae) verschillende vormen
van denzelfden naam, maar in elk geval hebben de taalgeleerden uitgemaakt dat zij eene familie vormen van de
volkeren van Indo-germaanschen stam. Toen Noordelijk
Europa nog in ongeordenden toestand verkeerde, was
Ierland reeds het brandpunt van beschaving, zoodat vandaar
verschillende monniken overstaken naar het vasteland,
om daar kennis en beschaving te brengen. Later ging
die kerkelijke beschaving onder, toen de Noormannen zich meester maakten van het eiland en pas in de
12de eeuw schudden de Ieren dat juk af. Toen kreeg men
vier koninkrijken in Ierland, namelijk : Leinster, Munster,
.,
a
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Ulster en Connaught en in elk van dezen had men weer
stamhoofden, die- afhankelijk waren van den vorst. Door
die kleine vorstendommen was liet land onderling verdeeld
en dientengevolge te gemakkelijker te veroveren.
Paus Hadrianus IV, van geboorte een Engelschman,
schonk geheel Ierland weg aan koning Hendrik II van
Engeland en van dien tijd af (1156) begint de strijd tusschen
Ierland en Engeland, die nooit heeft opgehouden maar
voortduurt tot op heden. Want al schonk de paus Ierland
ook, het viel den Engelschen koning niet heel gemakkelijk,
om zich in het bezit van dat geschenk te stellen, ofschoon
door de splitsing in kleine koninkrijken de verovering
mogelijk werd gemaakt. Neen, er zijn vier eeuwen voor
noodig geweest, want eerst koning Jacobus I kon zeggen,
dat hij heer was van geheel Ierland. Het behoeft geen
betoog, dat door zulk een eeuwenlangen oorlog, gevoerd
met groote verwoedheid, kwaad bloed werd gezet tusschen
beide volkeren. Met recht was het een overwonnen rijk,
dat bloot stond aan de willekeurigste handelingen hem
opgelegd door de overwinnaars. Zoo was het een Engelschman verboden ( 1 ) om te huwen met een Iersche vrouw,
om zich te kleeden als de Ieren, om een snor te dragen
zooals de Ieren, om op zijn grond het vee te laten grazen
van een Ier en dat alles op stra ffe van konfiskatie, gevangenis en dood.
De hervorming heeft plaats en verergert het lot der Ieren
op schrikbarende wijze Engeland ging over tot het protestantisme, redep i genoeg voor de Ieren om met afkeer voor
dien godsdienstvorm vervuld te worden. Wie neemt gaarne
(1) Volgens het statuut van Kilkenny, dat in 1367 werd uitgevaardigd
en dat telkens werd hernieuwd.
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den godsdienst aan van zijn onderdrukker, van zijn vijand?
De koning van Engeland was hun vijand en de nieuwe
godsdienst had tot hoofdvoorwaarde de erkenning van de
kerkelijke suprematie des konings. En daar in Ierland heeft
het protestantisme huis gehouden op eene wijze, die in
schandelijkheid niet onderdoet voor de Inquisitie in Spanje,
de vervolging der protestanten in Frankrijk en in ons land.
Neen, op liet gebied van 't moorden hebben katholicisme
en protestantisme elkander niets te verwijten, het zijn
waardige loten aan denzelfden stam.
Behalve de tegenstelling van Kelten en Germanen, van
overwonnenen en overwinnaars, kreeg men nu het onderscheid tusschen katholieken en protestanten.Warende Ieren
zoo « dom u niet, om de zegeningen hunner onderdrukkers
aan te nemen, zij ondervonden daarvan de nadeelige gevolgen, want de « hervorminglievende » Engelschen herschiepen het land in een woestenij. « Het land, dat
vroeger vruchtbaar, rijk en bevolkt was, gezegend met
vette weiden en groen, is nu verlaten en onvruchtbaar.
Het brengt geen vrucht meer voort, geen graan op de
velden, geen vee op de weiden, geen vogels in de lucht,
de vloek des hemels drukt zwaar op het eiland D zoo meldt
een schrijver, die de juiste toedracht meedeelde, mits hij
in plaats van dele « vloek des hemels » gezet had : den
vloek der menschen. Dat dit geen geschikte manier was,
om propaganda te maken voor het a nieuwe licht, »
behoeft geen betoog.
De « brave » koningin Elisabeth volgde een andere
methode : zij konfiskeerde kortweg de goederen der Ieren,
om ze te schenken aan haar gunstelingen. Zoo droop de
e zegen v der hervorming rijkelijk neer op de protestantsche landgenooten van Elisabeth, terwijl de katholieken
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eenvoudig van hun land werden afgezet. De « heiligheid
van het eigendom, » waarmede men zoo graag schermt,
is al zeer vreemd opgevat, want als door die handeling het
eigendom niet door roof is ontstaan, waardoor dan ? Een
verzet van lord Desmond bood een welkomen gelegenheid
aan Elisabeth, om alleen in de provincie Munster 600,000
acres (1 acre = 0,405 hectare) te konfiskeeren . Van dien
tijd af ontstond de Iersche ellende en kreeg men wederom
een tegenstelling, namelijk tusschen grondeigenaars en
pachters. Deze ellende zal blijven bestaan, zoolang geen
recht is geschied, want het afwijken van de wetten der
rechtvaardigheid straft zich zelf steeds. Ook Mill erkent
in zijn Staathuishoudkunde, dat de e bodem van Ierland, de
grond van ieder land, behoort aan de bevolking » en hij
zegt : « de .rechtvaardigheid eischt dat de feitelijke landbouwers in staat worden gesteld in Ierland te worden wat
zij in Amerika zullen zijn -- eigenaren van den bodem dien
zij bebouwen. » Landverhuizing lost de moeilijkheid niet
op, gelijk meerdan voldoende gebleken is, want nergens heeft
zij op grooter schaal plaats gehad dan in Ierland en toch
herhaalt zich hetzelfde evenals vóór jaren. Ook dienaangaande zegt Mill zeer juist : « zij die in den waan verteeren,
dat de bodem van een land daar is voor een paar duizend
grondbezitters en dat zoolang de pachten geregeld worden
betaald, maatschappij en regeering hare roeping hebben
vervuld, mogen in dozen afloop het gelukkig einde der
Iersche verwikkelingen zien. n Hij zelf behoort niet onder
dezulken en voegt er daarom aan toe : o doch wij leven niet
meer in een tijd, en de menschelijke geest verkeert niet
langer in een staat, die dergelijke onbeschaamde aanspraken
gedoogt. » Hier vergist Mill zich en zijn optimisme is in
flagranten strijd met de werkelijkheid, want « dergelijke
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onbeschaamde aanspraken n zijn nog steeds de eenige
rechtstitel, waarop de eigenaar zich beroept om zijn recht
te verdedigen.
Het voorbeeld van Elisabeth vond navolging bij de
vorsten, die na haar den troon innamen. Jakobus I konfiskeerde 500,000 acres, die verdeeld werden onder Engelschen en Schotten. Maar het ging dezen vorst niet gauw
genoeg en daarom bepaalde hij, dat alle landerijen gekonfiskeerd werden, waarvan de bezitstitels niet in orde waren.
Een bende wetgeleerden ging snuffelen in alle oude papieren
en zoo werd op nieuw veel ontstolen, wat wederom den
protestanten ten goede kwam.
De republiek der protestantsche puriteinen, die na de
terechtstelling van Karel I Engeland bestuurde, scheen
zich tot taak te hebben gesteld niet om Ierland te onderwerpen, maar om het te vernietigen. De ijzeren Cromwell
werd in 1649 generaal van het Engelsche leger, om de
bende « misdadigers en afgodendienaars » met de scherpte
des zwaarfis af te maken . Niet te vergeefs waren zijn
studien in het oude testament, want had Jehovah aan de
Israëlietep bij de verovering van Kanaän het bevel gegeven
om allen te vermoorden, mannen en vrouwen en kinderen,
ook Cromwell deed naar dat bevel, alsof het ook den
Engelschen was gegeven ten opzichte van de Ieren. Nog
kan men onder het Iersche volk hooren vertellen, hoe
Cromwell alle mannen tusschen 16 en 60 jaar doodde, hoe
hij alle kinderen van 6 tot 15 jaar de handen liet afslaan en
de borsten der vrouwen liet brandmerken met gloeiende
ijzers.
En -- de werkelijkheid verschilde niet veel van die verhalen. De wijze waarop Cromwell gewoed heeft op Ierland,
is zeer zeker niet minder wreed dan de vervolging waaraan
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in Parijs en Frankrijk'de protestanten blootstonden gedurende en na de zoogenaamde Parijsche bloedbruiloft. Cromwell bekommerde zich om niets ; genade en menschlievendheid waren woorden, die in zijn woordenboek niet
stonden ; geen middel werd ontzien als het strekken kon om•
zijn doel te bereiken, geen woordbreuk ontzien als hij daardoor tot overwinning kon komen. Zoo joeg hij de inwoners
van Drogheda en Wexford over den kling, ofschoon hij hun
beloofd had ze te sparen. Van 1641-52 bezweken heel
christelijk 1/2 millioen menschen voor den heiligen ijver der
protestanten! Macaulay zegt daarover in zijne levensbeschrijving van sir William Temple : c Cromwell was overwinnaar; hij wist dat het land in zijne macht was en hij
beschouwde het volk als een troep boosdoeners en afgodendienaars. die al genadig behandeld werden, als zij niet werden gedood door de scherpte des zwaards. Die tegenstand
boden, werden door hem beoorloogd als de Kana5,nieten door
de Hebreën. Drogheda was als Jericho en Wexford als Al.
Aan het overschot der oude bevolking schonk hij den vrede,
dien Israël geschonken had aan de Gibeonieten. Hij maakte
hen tot houthakkers en waterdragers...Ierland vond in hem
een tiran, maar niet een kleinen,plagenden tiran, gelijk het
tot zijn vloek en schande er zoovelen heeft gekend, maar een
van olie vreeselijke dwingelanden, die bij lange tusschenpo(,zen op aarde schijnen gezonden te worden als engelen der
wraak, geroepen om alles te verwoesten en alles te
vernieuwen. »
Na de slachting kwam het gerechtshof aan het woord,
maar hoe dit a van rechtswege » niets anders deed dan de
slachting voortzetten, blijkt reeds voldoende uit den naam
van a Cromwell's slachthuis » (Cromwell's slaughter house),
dat eraan gegeven werd door het volk. Niet wetende wat
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men zou aanvangen met de onschuldigen, vormde men
het plan, om de geheele katholieke bevolking over te
brengen naar West-Indië. En al werd dit plan niet
ten uitvoer gebracht in zijn geheel, toch begon men
ermede. Zoo werden eens 1000 Iersche meisjes ontstolen
aan haar ouders, daarop vervoerd naar Jamaica en aldaar
als slavinnen verkocht. Afschuwelijke heldendaden hebben
die vrome protestanten ten uitvoer gebracht en dat het
protestantisme onder die auspiciën gehaat was door de Ieren
— wie kan zich daarover verwonderen? Macaulay schijnt
het plan zelf, om de Iersche bevolking eenvoudig uit het
land te zetten, zoo kwaad niet te vinden, en inderdaad,
in vergelijking van hetgeen haar daarna wachtte, zou men
het een daad van barmhartigheid kunnen noemen. « Uit-.
roeiing, A 1 verdelging, » -- zoo luidde vaak de kreet van
de engelsche volkplanters van Leinster en Munster, wreede
leus, maar die in haar wreedheid nog meer barmhartigheid
beloofde dan zoovele zachtere uitdrukkingen, als sedert door
universiteiten bezegeld en , door parlementen toegejuicht
zijn geworden. Want is het niet barmhartiger duizenden
op eens te verdelgen en de ledige plaats aan te vullen met
een goed geregeerde bevolking, dan millioenen, geslacht na
geslacht, te kwellen met een slecht bestuur ? Veel vergeeflijker is een ontzettende gestrengheid voor een groot doel,
dan ellendige plagerij en onderdrukkingen zonder eenig
redelijk doel hoegenaamd.
Inderdaad, de plotselinge dood door de guillotine is minder
wreed dan de langzame marteling, die met den dood eindigt;
maar menschlievend is noch het een noch het andere.
Toen het plan van algemeene deportatie niet opging,
besloot men de geheele keltische bevolking te beperken tot
één enkele provincie. Op straffe des doods mocht geen
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katholiek Ier zich vertoonen buiten de provincie Connaught:
de rechteroever van den Shannon was in het zuiden de
grens, die men niet mocht overschrijden. En om die bevolking in toom te houden, werden de steden bevolkt met
protestanten, terwijl de katholieken eruit gejaagd werden
of om dat kunstwoord te gebruiken : de steden werden
« gezuiverd » (clearing the towns.)De drie andere provincies
Leinster, Munster en Ulster, met een oppervlakte van
15.800.000 acres, bleven voor de protestanten. Men ziet
dus, dat het protestantisme in zijn handelingen trouw bleef
aan het voorbeeld der moederkerk ! Waar het oppermachtig
heerschte, daar deinsde het voor niets terug en duidde
niemand naast zich, maar waar de nood dwong, daar kon
men ook toegeeflijk en inschikkelijk zijn. Doet het katholicisme niet precies hetzelfde ? In dit opzicht houden beiden
een edelen (!) wedstrijd, waarin zij trouw blijven aan de
oude tradities !
De laatste slag werd den armen Ieren toegebracht door
Willem van Oranje, als stadhouder van ons land bekend
onder den naam van Willem den III. Jacobus II werd verdacht wegens zijn papistische gezindheden en daarom
verjoeg men hem, om zijn schoonzoon Willem van Oranje
op den engelschen troon te zetten. De Ieren schaarden zich
urn Jakobus en de slag aan de Boyne (1090) beslistte ten
uadeele der Ieren. Nieuwe konfiskaties waren het gevolg
der nederlaag. 1,700,000 acres werden verdeeld op een
wijze, dat zelfs Macaulay, een bewonderaar van Willem,
moest toestemmen, dat « bekwame en rechtschapen mannen, hoezeer zij ook altijd de nagedachtenis van Willem
vereeren, onmogelijk kunnen loochenen dat hij in zijn
ijver orrl persoonlijke vrienden te verrijken en te verheerlijken,

maar al te dikwijls vergat, wat hij verschuldigd
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was aan zijn naam en aan het welzijn van den staat ( 1 ). 1)
Na de revolutie van 1688 bezaten de katholieken slechts
1 millioen acres, ,/t I gedeelte van den bodem, en dezen
behoorden aan 5 of 6 katholieke familiën van engelsche
afkomst. De katholiekebevolking was aanmerkelijk gedund,
zoodat nu op éen protestant maar vier katholieken kwamen.
Ierland was machteloos en een tijdvak van rust treedt in,
dat zijn verklaring vindt in uitputting en armoede. Een
schrijver over Ierland zegt : « wat de anglo-normandische
veroveraars, de puriteinsche en anglikaansche papen nog
overlieten, dat verdween in de wijde zakken der landlords,
die nu de eenige bezitters van den grond waren. Had tot
hiertoe de tweespalt tusschen overwonnenen en overwinnaars, Kelten en Germanen, katholieken en protestanten
de inboorlingen gescheiden van de Engelschen, nu kwam
er nog bij de groote tweespalt tusschen grondeigenaars,
pachters en arbeiders. Aan den eenen kant Kelten, katholiekén, proletariers; aan den anderen Germanen, protestanten , grondeigenaars : de tegenstelling der materiëele
belangen had zich dus gevoegd bij die \der godsdienstignationale. Een nieuwe grond voor wederzijdschen haat
ontstond, een nieuwe grond om het uit duizend wonden
bloedende Ierland niet meer te martelen met de ruwe
vuistslagen van het geweld, maar langs den weg der wet.
De wettelijke vervolging begon. De wet woedde wreeder,
vernielender en onverbiddelijker dan tot nu toe het zwaard,.
maar zij werkte stiller, ongemerkter; zij zette de gemoederen niet op tot opstand evenals het zwaard, maar bracht tot
stille onderwerping.
Hoe door en door gemeen en tevens huichelachtig
(I )Macaulay's Geschiedenis van Engeland, deel VIII.
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Engeland bleef handelen ten opzichte van Verland, moge
onder anderen hieruit blijken. In het zuiden van Ierland
had zich een bloeiende industrie ontwikkeld, nl. van
schapenwol. De Londensche kooplieden wilden die konkurrentie niet en zij verzochten aan de regeering om haar te
onderdrukken. De koning, Willem van Oranje, antwoordde
op dat verzoek : ik zal alles doen wat ik kan, om de industrie van Ierland te vernietigen. Op 25 Maart 1699 nam
het Iersche parlement een wet aan, waarbij op Iersche
wollen stoffen zulk een hoog uitvoerrecht werd gezet; dat
men onmogelijk kon konkurreeren en, bevreesd dat de
Iersche overheden niet zoo slaafsch en laf zouden zijn als
het parlement, werd er bepaald dat overtreders der wet
evengoed voor Engelsche rechtbanken als voor Iersche
gevonnisd konden worden ; ja, men ging zoover vast te
stellen dat personen, die in Ierland vrijgesproken waren, in
Engeland op nieuw konden worden aangeklaagd en veroordeeld.
Om de onderdrukking stelselmatig te kunnen voortzetten, zorgde men ervoor dat het volk vooral dom bleef.
Elke katholieke school was verboden, en men wist, dat een
goede Ier zijn kinderen nooit zou zenden naar een protestantsche school ; alle katholieke onderwijzers werden
verbannen. Ook mocht niemand zijn kinderen zonder bijzonder verlof inschepen, opdat zij niet in het buitenland
eert school zouden bezoeken. In 1833 bedroeg het aantal
scholen in heel Ierland 789 en het aantal schoolgaande
kinderen 107,012. In 1861 bezochten van de 803,364 kinderen slechts 262,823 regelmatig de school, dus 33 V. en
in 1871 van de 1,621, 00 kinderen slechts 363,850, dus
a . Maar wat hielp het ook, al was men ontwikkeld ?
36 I..
Alle hoogere betrekkingen waren toch ontoegankelijk voor
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hen. Een wet v an 1703 verklaarde den katholieken Ier
zelfs onbevoegd om onroerend goed te bezitten. Er bleef
hun dus niets anders over dan pachter te worden of loonarbeider. Toch zou men verkeerdelijk oordeelen, als men
meende dat onder de Ieren geen knappe lieden waren. Te
vergeefs zoekt men ze in hun vaderland, want daar is
alles voor hen gesloten ; ze zijn in dienst van andere
vorsten op het vasteland. Iersche generaals, Iersche diplomaten, ze worden hier en daar aangetroffen in geheel
Europa, gelijk Macaulay ons zulks vertelt. Zoo was een
Iersch banneling fransch maarschalk en een ander premier
minister in Spanje
De staatsman Burke getuigde van het Iersche stelsel
« het was het machtigste en geschiktste werktuig ter
onderdrukking, dat ooit sloor den verdorven menschelijken
geest is uitgevonden, om een volk te gronde te richten,
he t, in nood en ellende te storten, te demoraliseeren en te
midden daarvan de menschelijke natuur en haar onveranderlijkste grondslagen te bederven. »
Zoo zijn de Ieren geworden wat zij zijn. Zwaar is de
schuld, die op Engeland drukt door zijn eeuwenlange
mishandeling van het arme Ierland ! Terwijl het echt
huichelachtig optrad voor de rechten van de mishandelde
christenen of joden in andere landen, vergat het geheel en
al hoe men zichzelf schuldig maakte aan hetgeen men
anderen verweet. Engeland klaagde over de onveiligheid
der christenen op het Balkan schiereiland en interpelleerde
den « zieken man » te Konstantinopel over dien wanordelijken toestand ; maar het scheen er niet aan te denken,
dat er in een deel van zijn eigen land toestanden heerschen, die afwezigheid van alle regeering doen onderstellen. Een engelsch blad persifleerde dit zeer geestig op
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Sultan van Turkije zeer smartelijk getroffen zijn door de
hem ter oore gekomen berichten omtrent de in Ierland
heerschende sociale verwarring en de anarchie daar te
lande, die leven en eigendom niet langer veilig doen zijn.
De sultan, als vertegenwoordigende een der Europeesche
mogendheden, kan, zonder te kort te doen aan zijn verantwoordelijken plicht als souverein vorst, niet langer met
onverschilligen blik een in Europa ongehoorden staat van
zaken aanzien, welke op den duur allen eerbied voor het
gezag zou ondermijnen en de grondslagen der beschaving
aan het wankelen brengen. Aan zijn gezant bij het hof
van St James is derhalve last gegeven, Hr. Ms. Gouvernement aan te manen om onverwijld die maatregelen te
nemen, welke strekken kunnen om een einde te maken aan
toestanden, die niet zonder gevaar voor het algemeen welzijn van Europa kunnen voortduren. Zoo aan deze ver-.
toogen geen gevolg mocht worden gegeven , zal een
afdeeling van de Turksche vloot zich naar de Iersche wateren begeven, om de noodige ondersteuning te verleenen
tot bescherming van leven en eigendom. »
In alle landen, waar vrijheid van pers en vereeniging
gemist worden, waar geestelijke en wereldlijke onderdrukking het zonlicht niet gunnen aan den boom der
vrijheid, daar werken geheime . vereenigingen, want de
revolutionaire werkzaamhdid zoekt een weg, al is het ook
een onderaardsche. Zoo ontstond in 1760 de geheime vereeniging der White boys, meestal broodelooze arbeiders,
hongerige pachters, die grondeigenaars vermoordden en
verwoestingen maakten. Zij droegen witte hemden en ontleenden aan die kleedij hun naam. Vruchteloos waren de
pogingen der regeering, om die vereeniging uit te roeien of
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te. bewegen. Zoo ontstonden de Oak boys, die hun naam
ontleenden aan het eikenblad door hen als herkenningsteeken gebruikt, de Right boys, die het vooral gemunt
hadden op de protestantsche geestelijkheid, omdat deze
zich vetmestte met de tienden, opgebracht door de arme
lui. Langzamerhand werd de kreet door het geheele land
meer algemeen : oorlog aan de paleizen, vrede aan de
hutten. Op het program kwam ook te staan : losscheuring
van Ierland en onafhankelijkheidsverklaring van Ierland.
Het geweld aan de zijde der overheid dreef zelfs de gematigden in de armen der geheime genootschappen. Allerlei
plannen werden beraamd, zooals een landing der Franschen
ten teeken van -algemeenen opstand. Reeds bestond er een
revolutionair direktorium, maar ongeduldig wilde het volk
het juk afschudden voordat men klaar was, de een streelt
voor de vrijheid en de ander voor het katholicisme en zoo
geschiedde het dat deze laatste poging van Ierland om op te
staan, verijdeld werd, nog vóórdat de Franschen landden
(1798). Op nieuw wraak en foltering ! Het Iersche parlement ( 1 ), dat toch niets beteekende, werd toen opgeheven
en Ierland in 1800 vereenigd met Groot-Britannië. Had
het Iersche parlement eerst weinig lust om zijn eigen
doodvonnis te teekenen, het geschiedde toch nadat het
Engelsche parlement 1,600,000 pond st. (ruim 19 millioen
guldens) had toegestaan, om de Iersche afgevaardigden om
(1) Dat zoogenaamde Iersche parlement werd gekozen uitsluitend
door protestanten, want de katholieken hadden geen staatkundige
rechten, en was samengesteld uit protestanten.Van de 300 leden, waaruit
het bestond, waren twee derden gekozen door honderd personen en
bijna 50 door tien. Lord Shannon beschikte over 16 plaatsen, de familie
Ponsonby over 14, lord Hillsborough over 9, de hertog van Leinster

over 7.
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te kooly en. Volgens Grattan, een der verdedigers van de
rechten van het Iersche parlement, waren onder de 118
leden, die voor de opheffing stemden, slechts 7 niet omgekocht. Een groot tooneel van verwarring, laagheid, omkooperij en bloedige vervolging !
Later treft men de geheime vereeniging der Fenians
aan, die nog in onzen tijd schrik rondom zich verspreidt.
O'Connel wist in het parlement gedaan te krijgen, dat de
katholieken zitting mochten nemen in het parlement, dat
zij benoembaar waren voor alle posten behalve voor dien
van lordkanselier; maar niettegenstaande die kleine voordeelen voor de bezittenden, bleef de massa even ongelukkig
en ellendig als te voren. De politieke toestand had dus de
economische verhoudingen van dien aard gemaakt, dat
daaruit onmogelijk iets anders dan ellende geboren kon
worden.
Laat ons nu eens zien, hoe die verhouding geregeld is.
In het jaar 1870 behoorde Ierland, met uitzondering van
de steden, aan 19,547 eigenaars, die jaarlijks meer dan
10 millioen pond st. aan rente maakten van hun land.
Onder hen waren 5.946 personen aan wie meer dan de
helft des lands behoorde, die hun rente buiten 's lands of
in Dublin opmaakten ( 1). De grondeigenaar doet in den
regel zijn eigendom voor een bepaalde som over aan een
bankier of zaakwaarnemer en, behalve het innen van dat
bedrag, bemoeit hij zich met niets. Maar ook deze beschouwt dat als een speculatie ! Hij verdeelt het land in
stukken van 100, 500, 1,000 acres, die hij verhuurt aan

(1) Daaronder zijn 1500, die te zamen bezitten 3.200.000 acres, maar
die nooit in Ierland zijn en wonen te Londen, Parijs of eenige andere
stad. Dan 4500, die 4,200,000 acres bezitten, maar die te Dublin wonen.
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pachters, de zoogenaamde middlemen. En dezen op hun
beurt verdeelen het gepachte stuk weer in kleine deelen
van 5, 10, 20 acres, die nu voor den hoogstmogelijken
prijs worden verhuurd aan de arme bebouwers van den
grond. Niet ten onrechte noemt men die huursom « pijnbankrente. i
Er bestaat een groot onderscheid tusschen de schatting
van de landhuren door Griffith (1852) en de werkelijke
pachtsom. Al mag nu eerstgenoemde wat laag zijn,
blijkens de opbrengsten van den oogst is laatstgenoemde
veel te hoog. Om dat onderscheid duidelijk te doen zien,
haal ik eenige pachtsommen aan, gelijk ik ze vond met
naam van den pachter en woonplaats in een verslag van
een bezoek aan Ierland in den zomer van 1881 door
Jessie Craigen
Schatting van Griffith.
18 P. St. 12 Sh.
60 acres
18 n » 15 »
10 acres
25-30 acres,waarvan 4 bebouwbaar 9 ,, » 15 »
8 » ,, 10 »
29 acres
9n » 5»
12 acres
13 » » 6 »
21 acres
30 » »
32 acres .

werkelijke huur.
37 P. St. (1)
32 n »

24 ,, »
15 » »
12 » » 5 sh.
30 » »
83 » »

Deze cijfers zijn voldoende om het groote onderscheid
duidelijk te doen zien.
Die kleine stukken zijn veel te klein, om er een gezin op
te onderhouden en dus de huurders werken voor de rente
en hoe zij hun best doen, vroeg of laat vervallen ze tot den
bedelstaf. Volgens het Manguire'sche komite van 1865
werden ] 5-20 acres gerekend het kleinste stuk grond,

(1) Naarmate de pachter verbeteringen aanbracht, steeg de huur van
22 p. st. 12 tot 28 en 37.
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waarop een pachter met zijn gezin kon leven, behalve in
bijzonder vruchtbare jaren en dicht bij groote steden. Dat
leven was schraal, gelijk men begrijpen kan als men hoort,
dat a zelfs pachters met 40 acres soms in geen drie jaar een
varken voor zichzelven hebben kunnen slachten. »
In 1845 bedroeg het aantal pachters
met minder dan 1 acre
niet 1 — 5 acres
,, 5- 10 ,,
" 10 -- 20
7)
.
,, 20 -- 100 ,,
met meer dan [CO acres .

135,314
181,950
187,909
187,582

187,213
25,047

Dat wil met andere woorden zeggen, dat ruim 690,000
pachters niet in staat waren, ook bij aanhoudenden en
ingespannen arbeid, een behoorlijk bestaan te vinden. En
hoeveel erger zal het later geworden zijn ! Beschrijvingen
van de armoede, die in Ierland geleden wordt, overtreffen
alles wat men zich kan voorstellen. Dr Hanrahan schrijft
in een bericht aan den chairman van de hertogin van
Marlborough: a ik kan verzekeren, dat de omvang van
armoede, ellende en nood, die nu heerschen, bijna niet
gelooflijk is, als men ze niet door eigen aanschouwing kent.
Tweehonderd families hebben nog maar een kleinigheid
voor één week aardappelen. Elk van dezen betaalt ongeveer
3 pond st. jaarlijksche rente. » Van de distrikten Galway
en Mayo zegt hij : « op vaste tijden en bij bijzonder goeden
oogst heeft het volk van deze 'distrikten ternauwernood
wat noodzakelijk is voor het leven. »
Toch is er voortdurend een uitvoer van ongeveer
50,000 stuks vee wekelijks en 59,500 tonnen graan. Waar
dit plaats kan vinden, daar bestaat geen armoede aan grond,
maar daar moet de nood der meerderheid worden toegeschreven aan een onbillijke verdeeling. En was het
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armoede, dan nog ligt er nog land genoeg braak, dat in
kultuur gebracht kan worden. Van de 20 millioen acres
zijn ongeveer 5 millioen onbebouwd, waaronder 1 millioen
zeer geschikt zou zijn voor het bebouwen met graan. Maar
wat voor reden heeft de landlord, om dit te bewerkstelligen? Door de vermeerdering van den bebouwden
grond zou de konkurrentie der pachters verminderen en de
opbrengst van den grond stijgen, maar niet het inkomen van den landlord en daarom laat hij alles zooals
het is.
Ja, het schijnt zelfs, dat de bebouwbare grond afneemt,
want bedroeg volgens Giffen in het jaar 1870 het land dat
met rogge bezaaid was 2.173.000 acres, nu beslaat het
slechts 1.766.000 acres. Evenzoo tegen een oppervlakte
van 1.044.000 acres in 1870 bezaaid met aardappelen, het
hoofdvoedsel der Ieren, was zij in 1880 gedaald op
821.000 acres. Die vermindering wordt toegeschreven aan
het veranderen van bouwgrond in jachtterrein en parken,
geenszins aan achteruitgang van den grond.
Lord Clonc'urry heeft in het Parlement bekend gemaakt,
hoe de verhouding was in Ierland tusschen weiland en
bouwland en wel aldus:
jaar

weiland

bouwland

1855
1860
1865
1870
1875
1880

10,872.968 acres
11.078.152 1,
11.501.905 ,,
11.740.706 . 17
12.354.005 ,,
12.168.933 »

4.436.035 acres
4.411.555
77
3.998.968
3.885.945 »
77
3.399.001
3.186.655

Dus het bouwland werd minder, maar dat beteekent
vermindering van arbeid en dus vermeerdering van armoede
op het land.

Valt de aardappeloogst tegen, dan is de ellende dadelijk
4

42 `.
nog grooter. Gemiddeld . wordt die oogst geschat op
9,522.000 pond st.
In 1876 beliep hij .
in 1877
r
n
,
in 1878 fl
»
in 1879
n

. 12.464.000 P. St.
.

.

5.272.000 » »

.

7.580.000 n »
4.623.000 n n

.

In de laatste jaren bleef de oogst dus onder de gemiddelde
schatting, en zeker heeft deze omstandigheid veel bijgedragen om den toestand akeliger te maken. Daarmede
gaat gepaard de strengheid tegenover de pachters, zoodat
wegens niet-bepaling van de huurpenningen het aantal
pachters, dat van liet land werd afgezet, bedroeg
in 1876 . .
in 1877 . .
in 1878 . .
in 1879

. 1269
. 1323
. 1749

2667

en in de 6 eerste maanden van 1880 reeds 2470. O'Connor
zei in het parlement: M. Gladstone is van mee ping, dat
15.000 personen dit jaar van hun land verjaagd worden.
Zij willen dus 15.000 personen veroordeelen tot ontbering
en als, gelijk Gladstone zich in 1879 uitdrukte, ontbering
hetzelfde is als de dood, dan willen de landlords in dit
jaar 15,000 doodsvonnissen vellen. Hoeveel moorden zijn
met het oog op die 15,000 doodsvonnissen begaan op de
landlords? Slechts vier en van dezen was het grootste
aantal een wraakneming wegens begane misdrijven tegen
de deugd van de vrouwen en kinderen des volks. »
In 1882 zei Gladstone in het parlement, dat dagelijks
20 gezinnen uit hun hoeven werden verdreven, dat is met
andere woorden : broodeloos op straat gezet.
Waar de tnenschen tot wanhoo p gedreven worden, daar
is'moord het eenige wapen, dat in de hand des volks over-
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blijft om gerechtigheid te oefenen. Het verwondert mij dat
er niet veel meer gebruik van wordt gemaakt. Maar in
Ierland zien we dat geweld geplaatst wordt tegenover
geweld en het terrorisme der regeering wordt beantwoord
door het terrorisme van de Land-league.
Die Land-league is een vereeniging tot bescherming der
pachters tegen de onderdrukking der landheeren( 1 ). Daartoe
in staat gesteld door steeds ruim vloeiende bijdragen uit
Amerika, ondersteunt zij de pachters, die willekeurig uit
hun hoeve worden gezet en organiseert het verzet. Echter
is het onwaar, dat zij aanspoort tot moord en geweld,
integendeel zij waarschuwt daartegen; maar haar invloed
is niet zoo machtig, dat zij de eenmaal opgewekte hartstochten van broodeloozen en mishandelden weet te bedwingen. Het zoogenaamde « boycotten » is een probaat
middel, daar het iemand noodzaakt om te vertrekken uit
die streek door weigering van levensmiddelen. Zoo kan
men door goede aaneensluiting uitzetting tegengaan, want
niemand durft de verlaten hoeve nemen uit vrees voor dien
maatregel. Overigens is de dwangwet een alles overtreffende maatregel van geweld en willekeur, zoodat men
zonder getuigen, alleen op verdenking, kon worden opgepakt en gevangen gezet. Indien men na zulke wetten nog
durft spreken over de persoonlijke vrijheid, waarop de
Engelschman zoo trotsch heet te zijn, dan is daaromtrent
alle illusie benomen, want die vrijheid staat in Ierland
gelijk met die in Rusland.
En hoe is de positie der regeering? Ierland is gevuld

(1) Zij schijnt niet meer te bestaan, daar de gelden uit Amerika
niet meer vloeien wegens de dubbelzinnige houding van Parnell en
anderen.
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met troepen (1) en toch gaat de bevolking haar weg, om
dien stillen en lijdelijken tegenstand te bieden, die een
regeering wanhopig maakt ; de hoofden der Land-league
zitten bijna allen gevangen ( 2) en de vereeniging zelve is
ontbonden ; Ierland is zoo goed als in staat van beleg sints
de minister Forster van het parlement ongeveer alle macht
heeft gekregen, en toch zit de regeering met de handen in
het haar. Met geweld kan men voor een oogenblik iets
uitwerken, op den duur kan men er niet mee regeeren,
gelijk reeds Talleyrand zeer juist zei : bajonetten zijn voor
alles goed, behalve om er op te gaan zitten.
In het jaar 1870 was het het ministerie Gladstone, dat
aan het parlement voorstelde een wet, die in hoofdzaak is
aangenomen. Daarin was hoofdzaak het bevorderen van
verpachtingen op langer termijn, maar de uitvoering bleef
meesttijds achterwege. Ook werd daarin bepaald dat de
pachter, wien de huur is opgezegd, vergoed zou worden
voor hetgeen deze .tot verbetering van den grond heeft
gedaan. Hoe weinig die bepalingen geholpen hebben, blijkt
hieruit dat wederom het ministerie Gladstone, tien jaar
later, met een nieuwe wet moest aankomen, daar de eerste
geheel en al onvoldoende was. Maar ook deze, hoewel
volgens velen te ver gaande, schijnt volgens de uitkomst
niet ver genoeg te gaan, ten minste, hoewel men meende
door de Dwangwet en de daarop volgende Landwet het
kwaad te hebben verholpen, is de staat van zaken in geen
enkel opzicht verbeterd. Het orgaan der landeigenaren, the
(1) In vredestijd zijn er nu 15.000 constables en 40.000 man troepen
behalve de vloot. Alle kenmerken van een slechte regeering zijn daar
aanwezig: een achteruitgaand land, een ontevreden volk, een groote
troepenmacht, aan de eene zijde despotisme en aan de andere wantrouwen en minachting voor de wet.
(2) Ze zijn na korten tijd weer vrijgelaten.
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bijgedragen om de betaling der huren te verzekeren. En hoe
de dwangwet werkte in tegenovergestelde richting en
totaal haar werking gemist heeft, blijkt uit de niet minder
dan 4439 agrarische misdaden die in 1881 bedreven werden
in Ierland. In Januari 1882 bedroeg het aantal 479, in
Februari 407. De gevangenneming van Parnell en de andere
hoofden heeft op nieuw medegeholpen om den toestand der
regeerir,g wanhopiger te maken. De eene fout is op de
andere gestapeld en het einde is niet te voorzien. Ook in
Engeland gaan stemmen op, die dit inzien en niet aarzelen
om zoo al geen partij voor Ierland te trekken, althans
Engelands domheden en gemeenheden opentlijk te erkennen.
Laat ons in het kort zien, waarin de maatregelen bestonden ter bescherming der pachters door die landwetten van
i870 en 1881, beiden uit de wettenfabriek van Gladstone.
De pachters wenschten in 1$70 twee dingen : vastheid
van huur op voorwaarde van een regelmatige betaling van
een gematigde pachtsom (fixity of tenure, fair rent) en
verzekering van schavergoeding, volgens tauxatie van de
verbeteringen die zij hadden aangebracht bij het eindigen
van de huur. In hoofdzaak dus een bescherming, gelijk
aan die der pachters in Ulster.
Volgens de landwet van 1870 werden de willekeurige
uitzettingen tegengegaan door de verplichting om den
pachter schadeloos te stellen voor de verbeteringen, die hij
aan den grond had aangebracht. Werd dus de pachter uit
zijn hoeve gezet, hij had ten minste eenig geld, om voorloopig in zijn levensonderhoud te voorzien. Ook werden de
eigenaars aangemoedigd om op langer termijn te verhuren
(31 jaar op zijn minst), als wanneer zij vrij waren van die
schavergoeding uit te betalen. De eigenaar behield echter
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het recht, om den huurprijs vast te stellen naar zijn wil.
Die schadeloosstelling was begrensd en kon nooit meer
bedragen dan 3,000 gld. Zij is hooger voor de kleine
hoeven dan voor de grootere en was aldus geregeld ;
oliicieele huurwaarde der hoeve.
10 P St, en daaronder.
10 »
tot 30 P. St
30 » „ » 40 » ,,
40 » » » 50 » ,,
50 » » » 100 » »
100
o en daarboven.
79

7,

maximum van schadeloostelling.
7 maal de pacht.
a,
»
5
»
»
»
4
,,
»
»
3
2 »
,,
»
1
„
,1

De beslissing daarover is opgedragen aan een afzonderlijke rechtbank, genaamd Landed Estates Court.
Dat deze wet in haar werking geenszins beantwoordde
aan haar doel, is gebleken door de daaropvolgende jaren(1).
Zelfs Gladstone moest de mislukking erkennen, waar hij
genoodzaakt was in 1881 aan te komen met een nieuwe
wet.
Die wet maakte de landeigenaars ontevreden zonder de
pachters tevreden te stellen.
Wat was de oorzaak van mislukking?
Dat zij het kwaad niet in den hartader aantastte, dat zij
hinkte op twee gedachten, namelijk tusschen de Engelsche
wet, volgens welke de koningen niet alleen souverein
waren maar ook eigenaar van Ierland door de verovering
en door hun schenkingen het eigendom hadden geschonken aan de bezitters van den grond, en tusschen de Iersche

(1) Prof. N. G. Pierson herinnert in zijn Gids-artikel van September
1882 aan het oordeel van de kommissie van onderzoek uit het Lagerhuis, benoemd in de zitting van 26 juli 1880, dat volgens hem het best
gekarakteriseerd wordt, door den wetgevenden arbeid van 1870 een
verzameling van blunders (bokken) te noemen Het kwaad was verergerd in plaats van verminderd.
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overlevering; volgens welke het volk een onvervreemdbaar
recht heeft op den grond, zoodat de landheer niet de
eenige eigenaar is, maar de pachter geassocieerd medeeigenaar.
De wet nu erkende voor de eerste maal het recht van
den pachter, maar aan den anderen kant kon de eigenaar
den pachter naar willekeur onteigenen. Dus het recht van
den landheer is niet absoluut, het recht van den pachter
daarentegen onzeker en wisselvallig.
Daardoor nu is de toestand niet verbeterd ; de pachten
zijn voortdurend gestegen. Volgens een rapport van 1880
hebben de groote landeigenaars, die in Ierland wonen,
over 't algemeen geen hooger pacht geëischt dan anderen
gevraagd zouden hebben, maar de landheeren, die absent
waren en de kleine bezitters vroegen zeer hooge pachtsommen, zoodat de pachters werden uitgezogen (raci
gelijk men het noemt). Door die verhooging van-rentd,
huur werd de som, die men als schadeloosstelling moest
geven aan den pachter, verhaald op den opvolger. En
daarom begon men meer en meer te wenschen naar vaststelling van de pachtsom.
Allerlei pogingen werden gedaan om die leemten aan te
vullen, maar dit was vruchteloos.
De wet van 1881 bouwde voort op de grondslagen van
die van 1870 en houdt zich eenerzijds bezig met de verhouding tusschen eigenaar en pachter, maar voegt erbij
het begunstigen van een nieuwen staat van zaken, volgens
welken de grond eigendom kan worden van den pachter die
hem bebouwt. Hoofdzakelijk dus de toekenning van de
drie F's nl, : fair rent (billijke rente), fixity of tenure
(vastheid van pacht) en free sale (vrij verkoop van het
pachtrecht).

,,... 48 —

Het maximum der schadeloosstelling is verhoogd in
de volgende evenredigheid
pachtsom
30 P. St. en daaronder
30 n » tot 50 P. St.

50 n » » 100 » »
100 » » » 300 » »
300 » n n 500 » »
500 » ,, en daarboven

maximum van schadeloostelling
7 jaar pacht
»
5 »

4 »
3 »
2 »
1 n

»
»
»

»

In 1881 waren vele pachters ten achter in de betaling
hunner pacht, de wet van 1881 wil hen de betaling
vergemakkelijken en ze bewaren voor uitzetting. Om van
die voordeelen te genieten, moeten zij de pacht van het
jaar, dat eindigt 22 Augustus 1881, hebben betaald, omdat
dat het een jaar was met een goeden oogst. Wie langer
ten achter is, kan hulp krijgen, omdat die achterstallige
pacht wordt toegeschreven aan den slechten oogst van
de jaren 1877, 78 en 79. De pachter kan dan van de
agrarische kommissie ter leen krijgen een som half zoo
groot als de achterstallige pacht, ofschoon die som nooit
hooger mag zijn dan de jaarlijksche pacht.
V6ór 28 Februari 1882 moesten zij zich aangemeld
hebben. Die voorgeschoten gelden worden door jaarlijksche
aflossingen over een tijdvak van 15 jaar weer vergoed ;
dezen worden bij de pacht gevoegd en door den landeigenaar geïnd, want deze blijft er verantwoordelijk
voor tegenover de agrarische kommissie.
Wij willen graag aannemen, dat dit met de beste
bedoelingen op touw is gezet, maar het is duidelijk dat
de voordeelen van dien maatregel voornamelijk ten goede
komen aan de landeigenaars, want dezen krijgen zoo
hun achterstallige huurpenningen binnen. De belangen der
pachters worden er weinig door gebaat, alleen dat zij
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uitstel van executie krijgen, wat uitzetting betreft, maar
naar alle waarschijnlijkheid geraken zij niet uit den
druk. Buitendien de meesten zijn zoo arm, dat zij de
huur van 't vorige jaar niet kunnen betalen.
Door het wetsontwerp op de achterstallige pachten
kwam in deze bepalingen wederom eenige wijziging. Voor-eerst 'werd de termijn verlengd tot 28 Februari 1883 en
zelfs voor bijzondere gevallen tot 30 Juni daaropvolgende.
Ook het voorschot maakte plaats voor een gift, waarvan de
kosten, geraamd op 2 '/ 2 millioen Pond St., grootendeels
gedragen worden door het batig saldo van de fondsen, der
voormalige Iersche staatskerk. Verder bevat het enkele
gunstige bepalingen voor pachters , die reeds wegens
achterstand zijn ontzet uit hun hoeven. De aanvraag
behoeft niet meer te geschieden door den eigenaar, maar
kan plaats hebben op verzoek van den pachter, zoodat de
Landkommissie een pachter kan ontheffen van zijn schuld
op eigen gezag, zelfs tegen den zin van den eigenaar (1),
(1) Prof. Pierson meent dat de wet van 1881, schoon herziening
vereischende op enkele punten, de beste agrarische regeling bevat, die
onder de gegeven omstandigheden voor Ierland te maken was. Zij verleent aan de bevolking belangrijke rechten ; eerlijk komt zij te gemoet
.aan hare grieven ; de geest, dien zij ademt, is louter mildheid. Het kan,
dunkt mij, niet missen, of op den duur moet zij de ontstemde gemoederen tot rust brengen enz.
Wij zijn benieuwd of niet een eventuëele kommissie in 1890 of later
evenzeer over deze geprezen wet zal oordeelen, dat zij is een verzameling van blunders, of niet wederom de mislukking zal toegeschreven
moeten worden aan de halfslachtigheid der wet, aan het gemis van
stelsel en konsekwentie, die prof. Pierson verwijt aan de wet van 1870.
Ja, het staat te bezien of men, eenmaal een eersten stap gezet hebbende
-op een weg, waarbij een inbreuk is gemaakt op den volledigen eigendom
van den grond, niet verder moet gaan en noodzakelijk komen tot de
konsekwentie, die zegt : het land is eigendom van het volk. Wij zullen
zien wat de toekomst dienaangaande brengt en of zij ook veroordeelend
vonnist over professoren, die geen oog hadden voor de cc wijsheid, die
aan eenvoudigen en kinderen was geopenbaard.

5
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Wil men verder maatregelen nemen, die den pachter
tot eigenaar maken, het zal blijken hoe die poging weinig
of ' niets waard is. De grondbezitters toch laten zich hun
macht en invloed, die de gevolgen zijn van hungrondhezit,
niet ontnemen. Ook wil men begunstigen het bebouwbaar
maken van de woeste gronden. De staat zal maatschaRpijen met dat doel in de hand werken, maar waarom doet
de Staat het niet zelf? Waarom moet men wachten tot
partikulieren dat doen? Er bestaat ook een reden, waarom
de boeren niet veel lust hebben om te ontginnen. Een
boer krijgt een stukje grond om het bebouwbaar te
maken. Hij doet zijn best en het gelukt hem na eenigen
tijd er een redelijk gewas op te krijgen. Wat doet nu
de landheer? Hij zegt : gij hebt dat tuk land zoo lang
voor niets gehad, mij dunkt dat gij er nu een kleine
huur van kunt betalen. Deze nu stijgt langzamerhandVoor wien heeft hij dus gewerkt? Voor den landheer,
want deze steekt de winsten op als het land ontgonnen
is, en de verhoogde waarde van 't land komt hem en
hem alleen ten goede. Daarom zijn de boeren zoo dom
niet, om voor anderen land te ontginnen en — zij hebben
groot gelijk. Verzeker hun het bezit van het land dat zij
ontginnen en men zal spoedig zien, hoezeer zij aan den
gang gaan. De poging van de landwetten van 1870 en 81
strekt dus om de pachters te maken tot medeëigenaars. De
landheeren beweren dat hun inkomen door die maatregelen
25 V. is verminderd en dat zij door het parlement gedeeltelijk onteigend zijn zonder schadeloosstelling. Of dit
echter waar is, kan niet met zekerheid worden beslist,
maar in elk geval de voordoelen daarvan worden niet
gesmaakt door de pachters, die even ellendig zijn nu als
vroeger.
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In de Fortnightly Review) van Juli 1881 heeft John
Morley een merkwaardig stuk geschreven, waarin hij Engeland tot hoofdschuldige maakt voor de Iersche grieven.
Hij zegt o. a. : « Verschillende overwegingen moeten ons
zacht stemmen in ons oordeel over Ierland. Duitschersr
Franschen, Spanjaarden, Amerikanen mogen hun wreedheid, hun trouweloosheid, hun wetteloosheid veroordeelen,
zooveel als ze willen. Maar Engelschen zijn het volk, dat
het laatst van allen als rechter mag zitten om te oordeelen
over de Ieren. Het is toch Engelsch wanbestuur dat direkt
de Iersche misdaden heeft veroorzaakt ( 1 ). Wij hebben hun
slechte wetten gegeven, wij hebben hun godsdienst vervolgd toen elders vervolging had opgehouden, wij hebben
hun vrees aangejaagd met het zwaard en bedorven met
goud. » En elders : « het is een vreemd en noodlottig
paradox dat de Engelschen in alle opzichten van Ierland
verlangen dat, ofschoon het laagst staande van de drie
koninkrijken, het zal stijgen tot een hoogte van deugd,
waartoe de beide anderen in spijt van hun hooger standpunt
tot hiertoe niet zijn gekomen. Wat te streng is voor
ons zelven, dat verwachten wij zonder morren van
Ierland. » Hij erkent, dat alle pogingen die door de regeering aangewend zijn om beterschap te brengen, zijn mislukt en in plaats van de moeilijkheden te verminderen,
hebben bijgedragen om ze te vermeerderen. Hij haalt een

(1) Men denke slechts, om een goed oordeel te vellen over de schuldigen, aan deze twee zaken : 1 0 Ierland is een vruchtbaar land, zoodat
een Arthur Young, de beroemde agronoom, ervan getuigde : a bet is de
rijkste grond, dien ik ooit gezien heb ; » 20 de Ier is arbeidzaam en het
ras bloeit overal, behalve in Ierland. Stuart Mill getuigde van hen : a er
bestaat geen werkman die meer werkt dan de Ier n. Dus een vruchtbare
grond, een arbeidzame bevolking en toch armoede; aan wie p de schuld?
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in 1797, waarin die staatsman toen reeds aandrong op
koncessies aan het volk van Ierland, en deze voegde
daarbij : e indien men bevond dat men niet genoeg had
toegegeven, dan moest men meer toegeven, want hij
meende dat de eenige manier om Ierland te regeeren was
om het volk van Ierland te behagen ; hij wilde de Iersche
regeering geregeld hebben door Iersche meeningen en
Iersche vooroordeelen, en hoe meer Ierland staat onder een
Iersch bestuur, hoe vaster de band zal zijn, waarmede het
verbonden is aan de Engelsche belangen. » Morley wijst
erop, hoe Forster en de regeering juist een tegenovergestelde taktiek volgen en er voortdurend op uit zijn, om
zoo min mogelijk te luisteren naar de Iersche grieven en
zoo weinig mogelijk toe te geven aan de Iersche wenschen.
Men stelt het wel eens voor, alsof Parnell, Dillon en al die
anderen de beweging in 't leven geroepen hebben en men
stelt hen verantwoordelijk voor alles. Het omgekeerde is
waar. De ontevredenheid bestond, de klachten zijn nooit
van den mond der Ieren af en toen die mannen, gedreven
door rechtsgevoel en medelijden over zulke naamlooze
ellende, het woord voerden, toen vond het weerklank bij
de bevolking, omdat zij klanken gaven en uitdrukking aan
hetgeen vaag en duister woonde in aller gemoed.
In Engeland meende men de moeilijkheden op te lossen
door liet toegeven van hetgeen men noemt de drie F's,
waarover wij boven reeds spraken. Maar wat beteekenen
zulke algemeene leuzen ? Een billijke rente -- maar wie
ter wereld vindt zijn rente niet billijk? De aandeelhouders
in de Nederlandsche Bank voelen zich niets bezwaard door
de rente die zij ontvangen en toch hebben de oorspronkelijke houders hun kapitaal wie weet hoevele malen
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100 °'a maakt van zijn kapitaal, integendeel hij zal het jaar
zegenen waarin zulks geschiedt. De fabriekant zal aan alle
omstandigheden zooals : eigen doorzicht, geluk, enz., zijn
winst toeschrijven, maar nooit aan de te korte betaling
zijner arbeiders. Zou men de rente billijk berekenen, dan
was het beste dat men de opbrengst van den grond gedurende 5 jaar gadesloeg en dan het jaarlijksche produkt
gemiddeld schatte. In elk geval, bij die leuze behoort de
vaststelling van een maatstaf, volgens welken men de
rechtvaardigheid der rente bepaalde. De Land league antwoordde op dien eisch met het No-Rent-manifest, waarin
wordt aangespoord om geen huur te betalen, totdat de
dwangwet is ingetrokken, geenszins om in het algemeen
en voor goed huur te weigeren. Daardoor is zij een stap
verder gegaan en eischt dus de opbrengst van den arbeid
voor den arbeider. Verwonderen kan het ons niet dat van
de zijde der pachters de drie F's werden aangeduid als
drie frauds of bedriegerijen.
Anderen willen de pachters maken tot eigenaars van
een stuk grond. Ook Parnell ( 1 ) stond op dit standpunt,
ofschoon wij niet weten in hoeverre hij het verlaten heeft
of n ; et. Maar de ervaring heeft geleerd dat klein-eigendom
(1) Parnell heeft zich reeds doen kennen in zijn ware gedaante,
waar hij zelf drie uitzettingen op zijn landgoederen doorzette om
179 P. st. Het vertrouwen in hem is geschokt wegens het parlementair
geknoei met het ministerie Gladstone in het zoogenaamde verdrag van
Kilmainham tijdens Parnell's gevangenschap aldaar. Nu heerscht er
vrij wel stilte in Ierland, maar de radikalere richting onder Dillon en
Davitt, gerugsteund door de Amerikaansche (eren en de Irish world,
zoowel als door Henry George, zal den eisch : het land in bezit des
volks, doen gelden en ingang doen vinden, zooveel mogelijk in aansluiting bij de arbeiderspartij in Engeland, die ook nationalisatie van den
bodem wenscht, wat hetzelfde is.
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tot armoede brengt en ook zoo in strijd is met de eischee
van den tijd, dat het onmogelijk is daartoe te voeren. Wie
uit het oogpunt der produktiviteit Engeland met zijn grootlandbouw en Frankrijk met zijn kleinlandbouw vergelijkt,
hij ziet gemakkelijk naar welken kant de schaal overhelt.
In het jaar 1850 bedroeg de waarde van de opbrengst
van den grond in
Frankrijk.

per hoofd der bevolking
per hoofd der landarbeiders
bushel graan per acre
koeien
schapen

133 frank.
215 n
18 2,376,864 u
32,151,000 »

Engeland.

235 frank.
715 n

30 n
9,937,676 n
57,200,000 n

Het kleiner aantal stuks vee had in Frankrijk 43, in
Engeland het grootere aantal, slechts 23 millioen hektaren te bemesten. Het resultaat der vergelijking is, dat
de opbrengst van den grond in Engeland ongeveer 66 qo
meer is, terwijl in Engeland 2 menschen den arbeid verrichtten, waarvoor in Frankrijk zeven personen benoodigd,
waren.
Hoe aardig het klinkt, dat elke boer een stuk land moet
hebben groot genoeg voor zich en gezin, het is een onmogelijkheid hieraan te voldoen, want heeft men dien toestand op kunstmatige wijze in het leven geroepen, na
10 jaar zal men zien, hoe velen, door 'd en nood gedrongen,
hun eigendom hebben moeten verlaten. Daarom ook door
dezen eisch wordt Ierlands ellende niet opgeheven.
wat zou het gevolg van dien maatregel zijn? Hoogstens
dat het aantal grondbezitters vermeerderd zou worden en
dat dus een ietwat grooter getal menschen eenig voordeel
zoude hebben ; maar het gros der bevolking zou er niets bij
winnen, zou geen grooter aandeel krijgen in de voordeelen,
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grondbezit. Al werd dus uit het landgoed van den
landheer een landgoed voor den pachter gesneden, de toestand van den arbeider zou er niet door verbeteren. En wil
men tegen de koncentratie van grondbezit bepalingen maken
door het verbod, dat iemand niet meer dan een vastgesteld
deel mocht bezitten, dat zou een maatregel zijn, die in strijd
i s met de natuurlijke ontwikkeling der maatschappij en dus
tegen den stroom 'des tijds. Dat die stroom in alle opzichten
wijst op koncentratie, kan moeilijk ontkend worden en om
hem te wederstaan, zouden wij a den stroom moeten wurgen
en de electriciteit uit den dienst der menschen ontslaan D.
Terecht ziet men in klein landbezit een soort van borstwering en bescherming voor de bezitters van groot grondeigendom en daarom is klein landbezit een bliksemafleider,
-die gevaren afwendt van de maatschappij, welke anders
tot groote omkeering konden voeren. Als dus de heer de
Laveleye in zijn geschrift over de landstelsels in België
en Holland, uitgegeven door de Cobden-club, de sterkere
verdeeling van den grond het veiligste middel noemt, om
de engelsche grootlandbezitters voor iets dat nog veel
dieper ingrijpt te vrijwaren, dan is die raad niet uitlokkelijk voor de meerderheid, want hij erkent dat in die streken, waar de grond tot in het uiterste verdeeld is, de
toestand van den arbeider de slechtste is in Europa en de
huurboer door zijn landheer veel zwaarder verdrukt wordt
dan de Iersche pachter. Dat vooruitzicht is alles behalve
aanlokkelijk.
Neen, de raad om klein landbezit in te voeren is gelijk
.aan den raad op industriëel gebied om terug te keeren tot
het handwerk. Want slechts dan is de toepassing van
machineriën op den landbouw mogelijk, als men grootgrondbezitter is, gelijk blijkt op de boerderijen van vijf,

-56-tien, twintig, veertig en zestig duizend acres in Californie,
tot die van 100,000 in Dakota. Daaróm zulke huismiddeltjes zijn gebleken ondoeltreffend te zijn en, bestaat de staatsmanswijsheid in voorzien, dan neme men daartoe zijn
toèvlucht niet, want hoogstens stelt het de moeilijkheid
eenigen tijd uit, maar lost haar geenszins op.
Maar Ierland is te sterk bevolkt en dus alleen door
landverhuizing op groote schaal of door algemeene toepassing van het beginsel van beperking des gezins is beterschap mogelijk.
Wij zouden dezen lieden willen vragen : waarom klagen
de Ieren niet over improduktiviteit van den bodem, die
te weinig opbrengt om in aller behoeften te voorzien?
Neen, het schuilt hier niet in de improduktiviteit van den
grond, van waar anders die uitvoer, zelfs in de ongunstigste jaren 1845 en 1846, toen de hongertyphus duizenden wegsleepte en toch niet minder dan 1,272, 256 bushels
graan en haver werden uitgevoerd, opdat de landlords toch
de rente van hun land zouden krijgen ? -- maar IN DE
ONBILLIJKE VERDEELING VAN HET ARBEIDSPRODUKT. In de
Systems of land tenure in various countries , uitgegeven
door de Cobden-club, wordt dan ook de kwestie op het
juiste standpunt gezet, waar het heet : a maar al werd de
opbrengst van den grond verdubbeld, de ontevredenheid
van de Iersche pachters zou niet verminderen. Hun klacht
is, niet dat het land improduktief is, maar dat het hun
eigendom niet is. Het is een dispuut over het eigendom. »
Zien wij eens, wat er van die overbevolking is.
In 1841 telde de bevolking van Ierland 8,175,124 zielen,
Dat was veel te veel en de staathuishoudkundigen zijn
gewoon aan die groote bevolking al het kwaad toe te
schrijven. Zoo schreef Mc-Culloch : « de groote dichtheid
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der bevolking van Ierland is de onmiddellijke oorzaak van
de afschrikwekkende armoede en den gedrukten toestand
van de massa des volks. Het is niet te veel gezegd, dat er
op het oogenblik tweemaal meer menschen in Ierland zijn
dan het land -bij de bestaande produktieverhoudingen werk
kan verschaffen of behoorlijk kan voeden. n Dit schreef hij
in 1838. Volgens hem kon Ierland dus vier millioen menschen voeden, maar hoe verklaart hij den uitvoer in de
hongerjaren ? Henry George wijst erop, dat Swift in .het
begin der vorige eeuw zijn e Bescheiden voorstel » schreef
en dat toen Ierlands bevolking twee millioen menschen
telde. Daar in dien tusschentijd noch de produktiemiddelen
noch de produktieve bedrijven in Ierland merkbaar zijn
vooruitgegaan, moest volgens Mc-Cullochs bewering in dien
tijd een goed bestaan mogelijk zijn geweest voor de Ieren,
erg toch was reeds toen de nood in Ierland zoo groot en dearmoede zoo algemeen, dat Swift met bijtende ironie voorstelde, om de overbevolking daardoor te verhelpen, dat
men geroosterde zuigelingen ging gebruiken en dat jaarlijks als lekkernij 100,000 Iersche kinderen ter slachtbank
overgeleverd zouden worden aan de rijken.
Zeker is het, dat de aderlating van Ierland door den
hongerdood en door de landverhuizing('), waardoor Ier(1) Cobden zei eens naar waarheid : als de landverhuizing voortspruit
uit de noodzakelijkheid om den gewettigden hongersnood te ontvlieden,
dan is het niet meer landverhuizing, maar verbanning uit het land. 7)
Die ballingschap is te erger, omdat de Ier zijn land lief heeft, zoodat
de aartsbisschop van Cashel in 1881 kon zeggen : als wij ons land
verlaten, dan is het omdat wij eruit gejaagd zijn. Geen Ier zou met
blijdschap des harten de landverhuizing en de ballingschap aanvaarden.
En als dan Gladstone in het parlement zegt : s de Iersche afgevaardigden hebben gelijk, als zij wenschen dat hun landgenooten welvaart
vinden op hun eigen grond a (parlementszitting van 12 Juli 1881), dan
vragen we waarom hij als minister dan niet zijn best doet, om aan dien
wensch gehoor te geven en toestanden in het leven te roepen, waardoor
zulks mogelijk wordt gemaakt ?
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land's bevolking daalde tot op 5,111,416 personen, niets
heeft gebaat om de ellende te verminderen.• Vergelijken.
wij Ierlands bevolking met die van andere landen.
inwoners

v. engelsche mijlen

Germanje heeft 41,058,641 op 212,091 dat is193 menschen op 1 mijl
Frankrijk n 36,102,921 op 201,900 n 178
n
n
n
België
n
5,087,105 op 11,267 n 451
n
Italië
n
n
n
26,796,253 op 112,677 n 237
Nederland n
3,674,402 op 21 1,527 n 179
n
n
Zwitserland n
2,669,147 op 15,233 n 175
n
n

(De opgaven der bevolking zijn in alle staten wat te laag,
maar zij dateeren uit eenzelfde jaar.)
Ierland nu heeft 5,411,416 inwoners op 31,874 vierk.
engelsche mijlen, dat is 169 menschen op 1 mijl. En dus,
Ierland is minder bevolkt dan eenig ander genoemd land.
In vruchtbaarheid van bodem behoeft Ierland niet onder
te doen voor anderen, maar waar de voorwaarden van den
arbeid zoo geregeld zijn, dat alle wilskracht, alle hoop om
vooruit te komen worden ontnomen aan de arbeiders, daar
kan liet niet anders of dit moet schadelijk terugwerken op
den arbeid zelf.
Men behoeft waarlijk nog geen sympathie voor het
Iersche volk te hebben, als men den handschoen voor hen
opneemt. Een volk, dat eeuwen lang onderdrukt en uitgezogen is op allerlei manieren, zal de sporen daarvan
dragen in zijn karakter. Men heeft dit kunnen zien bij de
slaven, men kan het nog aanschouwen bij de arbeidende
klassen. Zij zijn datgeen wat men van hen gemaakt heeft.
Daarom is het onbegrijpelijk, hoe men voortdurend durft
te wijzen op de weinige ontwikkeling, op de ruwheid, enz.
des volks, want dat alles is waar, maar aan wien de
schuld? Toch niet aan hen, die verstoken zijn van allen
invloed op den gang van zaken, toch niet aan hen, die
geregeerd worden van bovenaf zonder eenig aandeel daar-
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aan te hebben ! Neen, de ruwheid en onbeschaafdheid des
volks komen met onverantwoordelijk gewicht neer op de
schouders van de machthebbenden, die door goed onderwijs, billijke wetten en wijze bepalingen het volk hadden
kunnen ontwikkelen en beschaven.
Daarom de schuld van Ierlands ellende moet aan.geen
enkele andere oorzaak worden toegeschreven dan aan het
wanbestuur Dan .Engeland, de gemeene toëeigening van
den grond en toekenning daarvan aan eenige weinigen.
Geen wonder dat Engeland zijn best doet, om die ware
toedracht van zaken te verbergen aan de wereld, maar dit
is onmogelijk, en wij verheugen ons hoe enkele woordvoerders, zooals de straks genoemde John Morley, niet geaarzeld hebben het schuldregister van Engeland te openen
,en den landgenooten toe te roepen : Gij zijt die man, gij
zijt de schuldige.
Want de Iersche beweging is niet plaatselijk, zij strekt
.zich in meerdere of mindere mate uit over het geheele
eiland, gelijk o. a. blijkt uit de volgende petitie, die uit het
protestantsche graafschap Ulster onlangs aan de Regeering
is ingediend. Dit merkwaardige stuk luidt aldus
a Wij ondergeteekenden, protestantsche pachters uit de
provincie Ulster, ziende dat onze inzichten aangaande
de landvraag verkeerd worden voorgesteld, grijpen deze
gelegenheid aan om eenige bezwaren, waarover wij te
klagen hebben onder het heerschende agrarische stelsel,
ter uwer kennis te brengen. Terwijl wij van de hand
wijzen, om door oproer, bedreiging en andere onwettige
middelen hulp te verkrijgen, wenschen wij dat men goed
begrijpe, hoe ook wij den druk, waaronder wij lijden,
pijnlijk gevoelen. Wij stippen slechts aan de onzekerheid
van het pachten, de macht van den grondeigenaar, het
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voordeel van de landverbetering door den pachter, dat
gekonfiskeerd wordt door verhooging der pachtsom , het
opleggen van zeer hooge pachtsommen voor onbebouwden
grond, die door den arbeid van den pachter en uit zijn
eigen middelen is ontgonnen, het wegjagen dat de grondeigenaar nog altijd kan doen door het opzetten der pachtsom en waarvoor de pachter feitelijk geen schadeloosstelling kan krijgen, daar de kansen om haar te krijgen zoo
bemoeilijkt zijn, dat ze in vele gevallen buiten zijn bereik
vallen. Al deze onrechten lijdt de pachter in Ulster gemeenschappelijk met de pachters van het overige Ierland.
Het Ulstergebruik ( 1), dat door sommigen beschouwd wordt
als een redmiddel voor alle nadeelen van den pachter, in
plaats van dat te zijn, dient in de werkelijkheid bij de n .
tegenwoordigen stand der wet, dikwijls als een middel tot
bijzondere afzetterijen. De grondeigenaar -- wetende dat
de pachter misschien 300 pond sterling heeft gegeven voorhet recht om te pachten of wat op hetzelfde neerkomt,
300 pond heeft uitgegeven voor verbeteringen en dat de
pachter zich eerder zal onderwerpen aan de drukkende
woekerrente dan door het opgeven van het pachten zijn
koopgeld ten offer zal brengen voor het pachtgeld — kan
dit als middel gebruiken om den laatsten penning binnen
te halen. Zoo kan de pachter, als zijn huur verhoogd
wordt, zijn pachtrecht niet verkoopes, hij kan zijn geld
niet terugkrijgen en zal zich onderwerpen aan elke pachtsom, die hem opgelegd wordt. Dat wordt vrijheid van
kontrakt genoemd l Zonder vaste en redelijke pachtsom is
(1) In Friesland is de toestand vrij wel gelijk aan dien van Ierland.
Men heeft er de rijke grondeigenaren en de pachters. Daarom is deellende op het land in die anders zoo rijke provincie ook groot. Dezelfdeoorzaken voeren tot dezelfde gevolgen.
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er geen zekerheid in het Ulstergebruik ( 1). Er ligt geen
waarde in het voorrecht van « vrijen verkoop van het
pachtersrecht, » als de grondeigenaar de macht heeft om
door bedreiging en verhooging van de pachtsom voor dcn
intrekkenden pachter den verkoop van het pachtersrecht
uf geheel te verhinderen óf zich in het bezit van het eigendom des pachters te zetten gelijk het hem belieft; in zijn
eigen matiging ligt feitelijk de eenige grens. Het voorbeeld
van een enkelen grondeigenaar, die op zulk een wijze te
werk gaat, zal een gevoel van onzekerheid te weeg brengen
in een geheel graafschap. Dezen zijn eenige nadeelen, die
het dringendst om verbetering vragen en om de hand der
regeering in het bestrijden daarvan te versterken; voegen
wij, protestantsche pachters in Ulster, onze handteekeningen hierbij. »
Hieruit ziet men, hoe het in alle provinciën hetzelfde is
en het fabeltje van het Ulsterparadijs, meermalen en met
gretigheid opgedischt, verdwijnt in het niet. De onderdrukking is daar even groot als elders. Alle schilderingen
uit dat paradijs » duiden aan, dat het vel den pachters
ook in dit graafschap over de ooren wordt gehaald. Alle
verbeteringen van het land, door den pachter aangebracht,
dienen nergens anders voor dan om de pachtsom te verhoogen. Zoo werd de pachtsom van een hoeve in 1830
gebracht van 4 pond 11 shillings tot 20 pond 10 sh. 3 d.
en onlangs werd deze som gebracht op 30 pond 10 sh.
En waarom ? Omdat de pachters van dat land beter zorg

(1) Het Ulstergebruik, een gewoonterecht, bestaat hierin, dat aan
denzelfden landgebruiker een onopzegbaar recht van gebruik is toegekend, zonder hem bloot te stellen aan een andere verhooging van pacht
dan die door het heerschende gevoelen der plaatselijke maatschappij
wordt gewettigd.
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hadden gedragen dan de omliggenden en tot belooning
werd hun pachtsom hooger dan die der buren. Toen de
pachter vroeg, om althans niet meer te betalen dan de
anderen, werd hem gezegd : ja, maar gij hebt ook meer
verbeteringen gemaakt dan de anderen !
In Freeman's Journal van 7 Juli '81 geeft Baldwin in
antwoord aan den hertog van Argyle de volgende opgave
van vermeerdering van huur , die een pachter op de
g o ederen van lord Arran in Donegal
e mo st betalen :
. . 4 P. St.13 sh.
In 1851-52 was de pacht.
» 1853
n 1860
n 1862

»

»

» 1865
» 186 i

»

»

»

,

6 »
»
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»
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. 10
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. 11
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»

»

„
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2,1868

»

»

.11

»

1869

»

»

. 12

»

»

4»
10 » 6 p.
1 » 4p.
2 » 8 p.
17 »11p.
13 » 2 p.

Dus in minder dan 20 jaar was de pachtsom bijna verdriedubbeld. Baldwin rekent met het oog op de aangebrachte verbeteringen door den pachter, dat de pacht de.
helft te hoog is.
Zoo gaat het in Ierland en -- zoo gaat het elders.
Daarom voor groote kwalen groote geneesmiddelen. In
Ierland zal de rust niet terugkeeren, voordat de grond
is teruggegeven aan den oorspronkelijken bezitter : het
Iersche volk. Na deze historische uiteenzetting van de
Iersche landvraag, wil ik de landvraag als zoodanig in den
hartader aanvatten en dat is niet anders mogelijk dan door
het eigendomsbegrip zelf te bespreken.
Omtrent Ierland geldt nog steeds, wat Freiligrath zong
in zijn gedicht met dien titel (1).
(1) Ik vermoed dat de lezers dit schoonti gedicht met genoegen
zullen lrzen en er den vertaler, die het zoo voortreffelijk overzette, niet
weinig dankbaar voor zullen wezen.
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Aan roest'gen ketting ligt de sloep ;
Het zeil hangt slap -- het roer, te droomgin.
Helaas ! de visschersknaap is dood
De visscher, hongrend omgekomen !
Want Ierlands vistb is Heerenvisch ;

De strandheer zal de vangst verwerven,
Maar ledig blijft des vangers maag —
Zoo moet de visschersstand versterven.
De kudde blaat, de kudde brult ;
Ziet, wat gedrang van schapen, koeien !
De herder in zijn lompenkleed
Moet haar ter naaste haven stoeien,
Want Ierlands vee is Heerenvee,

Dat Paddy voedsel kon verleenen —
Maar, ach ! de grondheer zendt het weg,
Het gaat naar vreemde markten henen.
Daarom wordt uit zijn veestal hem
Een overrijke schat geboren ;
Hij schept een hoorn des overvloeds
Uit eiken koe- en stierehoren...
Hij gaat in Londen of Parijs
Ter speelbank met zijn schatten prijken,
Wen hij zijn volk, dat achterbleef,
Aan wreede ontbering laat bezwijken.
Halloo, halloo ! Groen Erins jacht !
Dàár, Paddy ! is nog buit te garen !
Vergeefs ! ook dat wordt weggevoerd
Met d'eerste stoomboot, die zal varen,
Want Ierlands wild is Heeren7vild,

Dat buik en geldzak samen deelen.
De bleeke knecht, d'ellend ten prooi,
Is zelfs te mat om kaart te spelen.
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Zoo zorgt de grondheer, dat hij steeds
Van 't zweet des armen boers kan brassen
En toch, hij maakt zijn Bogs niet droog —
Gij weet wel : de Ierlandsche moerassen !
Hij laat den bodem onbebouwd,
Dien rijke halmen konden kronen;
Hij laat hem snood'lijk in 't bezit
Der watervoglen, die er wonen.
Moeras en poel en wildernis
Bedekken d' uitgestrekten akker ;
Maar u, verdierlijkt en verstompt, —
U maakt geen hooge noodkreet wakker !
0, Ierla nds grond is Heerengrond :

De moeders langs de wegen weenen,
Den dooden zuigling op den arm :
a Och, wil mijn kind een graf verleenen. i
Zoo schalt in Connaught, dag en nacht,
Zoo mort in Leinster 't somber klagen.
Het westen kwam den bittren schrei
Zoo schril tot voor mijn venster dragen.
Mat als een aangeschoten ree,
Komt hij het naamloos wee verkonden —
De kreet des noods, de hongerkreet,
De stervenskreet uit Erins monden !
Groen Erin ---- ligt daar op de knieën.
Bleek en ontsteld, met wilde haren,
En blijft, met doodskleur op 't gelaat,
Op harer kindren lijken staren.
Zij knielt op berg, aan zee, aan stroom....
Zij mag, daar treurend neergezeten,
Eer dan Harold — Byrons Rome nog
« De Niobe der volkren » heeten !

II.
HET AGRARISCH VRAAGSTUK OF DE TOEPASSING VAN HET
EIGENDOMSBEGRIP OP GROND EN BODEM.

Meermalen heb ik in het historisch overzicht van Ierland
en . de Iersche landvraag te kennen gegeven, dat hoewel
Engeland zich uiterst gemeen heeft gedragen tegenover het
veroverde Ierland, de hoofdzaak niet gezocht moet worden
in de verhouding tusschen Engelschen en Ieren, maar in het
stelsel, waardoor de pachter van den grond zelf een vreemdeling is op den grond, dien hij bewoont en bebouwt. Dat
stelsel nu is in Engeland zoowel als in Ierland, ja overal
met wijzigingen precies hetzelfde. Het behoeft geen betoog,
dat van Engelsche zijde deze waarheid zooveel mogelijk
bedekt en verborgen wordt, opdat de sympathie van de
Engelsche landarbeiders, wier lot waarlijk ook niet te
benijden is, geen kracht bijzette aan de Iersche beweging.
Aan den eersen kant wordt er gewerkt op de nationaliteit,
op de valschelijk zoo genoemde vaderlandsliefde en men
schermt met de eenheid van het rijk en gelijkheid voor de
wet, ofschoon deze zoo klein schijnt, dat in Engeland op de
100 inwoners 11 mogen kiezen tegen 4.3 in Ierland, en
aan den anderen wordt het verschil van godsdienst te baat
genomen om beide volkeren van elkander te vervreemden en
de hartstochten op te wekken. En dit gelukt zoozeer, dat
de meerderheid der Engelsche bevolking de kwestie gebrekkig begrijpt en de menschen, die leven onder denzelfden
druk, vijandig staan tegenover hunne medemenschen,
die klagen over onderdrukking (I).
(1) Uit het boekje van Hyndman, den voorzitter van u the Democratic
Federation » in Engeland, getiteld : u England for all » blijkt, dat
6

De lersche landvraag is geen plaatselijke, geen eigenaardige, die alleen verklaard kan worden door de bijzondere
omstandigheden van dat land, maar eenvoudig het heerschende stelsel in alle zoogenaamd beschaafde landen. Ja,
bij eenige vergelijking verkeert Ierland in bijzonder gunstige
verhoudingen, daar de pachters aldaar minder dan elders
zijn prijsgegeven aan de willekeur der heeren grondeigenaren door de beschermende, hoewel gebrekkige bepalingen
der wet. Immers, zoo ten onzent als in andere landen kan
de landheer doen wat hij wil zonder aan iets gebonden te
zijn, daar dit de zaak is tusschen huurder en verhuurder. In
het land der vrijheid is de eigenaar vrij om zijn land te verhuren zooals hij zulks goed vindt, en de huurder vrij om het
op de gestelde voorwaarden te aanvaarden of te weigeren.
Gezegende vrijheid ! Maar in de praktijk is de huurder
gedwongen om de voorwaarden aan te nemen, daar hij
anders niets krijgt, want op de toevallige omstandigheid dat
hij elders beter terecht kan, wat een uitzondering op den
regel is, mag hij niet rekenen.
Maar waarom heeft dezelfde oorzaak dan niet overal
dezelfde gevolgen? waarom zijn de omstandigheden dan
elders niet even treurig en gespannen als in Ierland ? Alléen
omdat er in de ellende verschillende graden en trappen zijn.
Ierland nu staat op den bovensten sport en de anderen zijn
zoover nog niet gevorderd, maar ze zijn reeds mooi op weg
om het zoover te brengen. Teekenen daarvan zijn de landverhuizing, die vooral op het land zulke groote evenredigheden aanneemt, dat zelfs staatslieden daarover met zorg
zijn vervuld ; verder het verminderen van de plattelandsook aldaar de denkbeelden van gemeenschappelijk grondbezit meer en
meer ingang vinden. De lezing daarvan is elk belangstellenden aanbe,
violen.

bevolking, die ulcer en meer opdringt naar de steden. Hoe
belangrijk die vermindering is, blijkt uit de opgaven van
verschillende landen. Zoo bedroeg de landbevolking in
Engeland :
In 1851 .
,, 1861 .
,, 1871 ..

. 2,084,153 inwoners.
„
. 2,010,454
)7
. 1,657,318

In Frankrijk bedroeg dit cijfer :
In 1851.....2O,351,68 inwoners.
»
. 19,064,071
,, 1861 . .
,,
. 18,513,325
,, 1871. .

In Saksen daalde de landbevolking van 32 Of„„ der geheele
bevolking in 1849, tot 21 V o , in 1861, terwijl de industriëele bevolking in dienzelfden tijd steeg van 51 (10 tot
56°f°.
In geheel Duitschland was de verhouding in 1871 nog
36.1 of o in de steden en 63.9 °/ 0 op, 't land, terwijl de verhouding in 1879 reeds bedroeg 39 V o voor de steden tegen
61 °/ o op 't land.
In Italie bedroeg het aantal stadsbewoners per 10,000
inwoners iii 1862 eene som van 2890, en in 1876 klom dit
cijfer tot 3,114 inwoners per 10,000, dus een achteruitgang van de landelijke bevolking van 7110 in 1862, op
6886 in 1876.
Daarom wat Ierland nu heeft, dat staat ons te wachten,
indien niet vóór dien tijd verandering komt in de eigendomsverhoudingen. Hongersnood toch wordt onder dien druk
niet alleen gevonden in Ierland, maar in al onze groote
steden, gelijk het sterftecijfer onder de armen, vooral ten
opzichte van kinderen, ten duidelijkste aantoont. Een
Engelsch schrijver noemde den hongersnood in Indië een
r finantiëelen hongersnood », die voortsproot niet uit
schaarschte van voedsel, maar uit de armoede van het
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volk. Welnu, dat is hetzelfde soort, wat ook onder ons
bekend is. Er is genoeg, maar het volk heeft niet om te
k nopen.
Nu is het een mérkwaardig verschijnsel, gelijk A.hrens
opmerkt, dat een inrichting zooals het eigendom, die wordt
aangetroffen bij alle kultuurvolkeren, nog geen voldoende
wetenschappelijke bepaling noch naar zijn grond en wezen
noch naar zijn omvang en begrip heeft gevonden. Verschillende staathuishoudkundigen, zooals Say, beschouwen het
onderzoek daarnaar als niet behoorende tot den kring der
staathuishoudkunde, en wanneer dat onderwerp nu behandeld wordt, dan heeft men dat volgens Vissering te danken
aan• de kommunisten, daar dezen door hun veroordeeling
van de bestaande maatschappelijke orde het eigendom
beschouwden als het verderfelijk beginsel van deze orde en
daardoor de staathuishoudkundigen dwongen om het eigendom in zijn natuurlijken grondslag, wezen, invloed en
gevolgen voor de maatschappij na te sporen.
Meesttijds beschouwt men het eigendomsbegrip als iets
vast en onbewegelijks en toch is geen voorstelling onjuister
dan deze. Onder verschillende volkeren toch zijn de eigendomsbegrippen zeer uiteenloopend, maar ook te midden
van hetzelfde volk veranderen die begrippen in de verschillende tijden.
Men maakt er zich wat heel gemakkelijk af door het
eigendom eenvoudig aan te nemen als een maatschappelijk
feit, zonder te vragen naar zijn oorsprong en reden van
bestaan. Ik stel mij voor niet om over het eigendomsbegrip in het algemeen te spreken, maar over het eigendomsbegrip, toegepast op grond en bodem, omdat daardoor
de landvraag in haar geheel en in den hartader wordt
aangetast.
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Alweer merkwaardig mag het heeten, dat terwijl de
grootste autoriteiten in het buitenland het hierover eens
zijn : 1 0 dat bezit van grond een bezit is van geheel anderen
aard dan elk ander, en 2. dat rechtens grond en bodem
toekomen aan de gemeenschap en dus gemeenschappelijk
bezit behooren te zijn, in ons land die stellingen beschouwd
worden als zonderlinge meeningen, hoogstgevaarlijk voor
den staat.
Laat ons eenige getuigenissen vernemen.
Mill zegt : a spreekt men van de heiligheid en onschendbaarheid van het eigendom, dan dient men steeds in het
oog te houden, dat het grondbezit niet in dezelfde mate als
ander eigendom zich op die heiligheid en onschendbaarheid
mag beroepen. De grond is niet door menschenhanden
voortgebracht. Hij is het gemeenschappelijk erfdeel van het
gansche menschdom. En de vraag in hoeverre men zich
hem mag toeëigenen, is eene vraag van algemeen belang.
Als het privaatgrondbezit niet nuttig is, dan is het onrechtvaardig. Er ligt niets hards in om uitgesloten te worden
van hetgeen anderen hebben voortgebracht; dezen waren
niet verplicht het voor ons gebruik voort te brengen en wij
verliezen niets door geen deel te hebben aan hetgeen zonder
hun arbeid in het geheel niet zou bestaan. Maar wel is het
hard in de wereld te worden gebracht en de gaven der
natuur reeds in beslag genomen te vinden, zoodat er geene
plaats voor den nieuw aangekomene is. Om de menschen
daarmede te verzoenen, nadat zij eenmaal tot het inzicht
zijn gekomen, dat zij als menschen ook zedelijke rechten
hebben, zal men hen moeten overtuigen dat de uitsluitende
toeëigening voor allen eene weldaad is, waarin dus ook wij
deelera. Maar daarvan zou geen mensch met gezonde zinnen
ooit zijn te overtuigen, als de betrekking tusschen eigenaar
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en landbouwer overal zoo was als die in Ierland is geweest. »
Dus Mill erkent 1° dat rechtens de grond toekomt aan
allen als gemeenschappelijk erfdeel, en 2° dat alleen nuttigheidsgronden verandering mogen brengen in dien rechtstoestand. Het komt mij gevaarlijk toe, om die tweede
stelling aan te nemen, daar liet mij onbegrijpelijk is, hoe
ooit het nut van het algemeen, niet van enkele klassen
maar van het algemeen, bevorderd kan worden door een
tijdelijke opheffing der rechtsorde, dus met andere woorden
tijdelijk onrecht nuttig kan zijn voor het recht. Hoe gevaarlijk is het toestemmen van die stelling, daar elk onderdrukker zich daarop beroepen kan ! Overigens is het genoeg
bekend, hoe er geschermd is met uitdrukkingen als : nut van
't algemeen, algemeen belang en dergelijken.
De gedachte dat er onrecht geschiedt door de toeëigening
van den grond in privaatbezit, zit bij Mill voor, maar hij
is door opvoeding en gewoonte te zeer vastgegroeid in de
opvatting dat dit geoorloofd is, om er zich geheel aan te
kunnen ontworstelen. 'Telkens schemert dit in zijn boek
door. Zoo 0. a. waar hij zegt : e als de eigenaar in eenig
land ophoudt de verbeteraar te zijn, dan heeft de staathuishoudkunde niets aan te voeren ter verdediging van het
grondbezit als eene daar gevestigde instelling. In geen
gezonde theorie omtrent privaateigendom kan hij beschouwd
worden als eigenaar van het land, die slechts daarop gevestigd is als sinecurist (rentetrekkend leeglooper). » Welnu.
wat zijn de meeste grondeigenaren anders? En dus, zij
spreken het vonnis over zichzelven uit.
Op een andere plaats : << maar bij land moest aan geen
individu een uitsluitend recht worden toegekend, waarvan
het bewijs niet is te leveren dat het bepaald nut zal stichten. Reeds liet hebben van een uitsluitend recht op een deel
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der gemeenschappelijke erfenis, terwijl er anderen zijn die
daarvan niets bekomen, is op zichzelf een voorrecht. D Dus
het grondbezit in privaathanden een monopolie. Waar blijft
de liberale staath!lishoudkunde, die ijvert tegen monopolies
en toch het hoofdmonopolie wil handhaven?
Kort vóór zijn dood sprak Mill in een openbare vergadering van de Land Tenure Reform Association (vereeniging
tot landhervorming) : e wij, landhervormers, zijn van
meening, dat het land -- en daaronder verstaan wij' ook
de mijnen en alle grondstoffen der aarde, -- een soort
eigendom is verschillende van elk ander. De rechten van
privaatpersonen op iets, wat zij niet zelven maken of
helpen maken, maar wat zij door erfenis van anderen verkregen hebben, die het eveneens niet maakten of hielpen
maken, is geheel verschillende van het recht van elk op
het produkt van zijnen arbeid. Het land der aarde, de
grondstof van ons hemellichaam neemt in alle landen
voortdurend toe in waarde. De landeigenaar behoeft
slechts stil neer te zitten en de natuur voor zich te laten
werken of juister uitgedrukt niet de natuur, maar den
arbeid Dan andere menschen. Waardoor is vermeerderde
vraag naar bouwland veroorzaakten waardoor het kolossale
vermogen van de Grosvenor, Portman, Stanley en andere
families ontstaan ? Door de toenemende industrie en het
aanwassen der steden. En wat is de oorzaak van die toeneming ? Uw arbeid -- Mill sprak daar bijna uitsluitend tot
arbeiders — en uw verteringen, niet die der grondeigenaars.
Die arbeid en die verteringen, nl. van u, niet van hen,
brengen tot de voortdurende vermeerdering van vraag
naar produkten van land en mijnen, waardoor de prijzen
verhoogd en de renten omhoog gedreven worden. Geen
ander deel der maatschappij heeft een dergelijk voordeel.
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Alleen de grondeigenaars zijn in het bezit van een monopo
lie, waarvan de opbrengst onophoudelijk toeneemt, onverschillig of zij voor dele grond iets doen of niets. »
En eindelijk spreekt hij in zijn Autobiografie, die na zijn
dood is verschenen, het rondweg uit, dat men streven moet
naar een maatschappelijken vorm, waarin verwezenlijkt
wordt « a common ownership in the raw material of the
globe and an equal participation of all in the benefits of
combined labour » (een gemeenschappelijk bezit van de
grondstoffen der aarde en een gelijk aandeel van allen in de
produkten van den gemeenschappelijken arbeid).
Duidelijk ziet men dat de scherpzinnige denker, die te
goed begreep dat de gronden voor privaatbezit van grond
en bodem geen steek hielden, terugdeinsde voor de konsequentie, waartoe hij noodzakelijkerwijze moest komen.
Aan den eenen kant toch proklameert hij het recht van den
Staat, d. i. de gemeenschap, om te vervoegen over het
grondeigendom en toch durft hij de deur niet geheel sluiten
voor het privaatbezit. En ten slotte landt hij aan waar hij
wezen moest, want « gemeenschappelijk bezit van de
grondstoffen der aarde » vereischt noodzakelijk gemeenschappelijk landbezit.
Waar Mill dus elders aandringt op afscha ffi ng van het
groot grondbezit en invoering van het parcellenstelsel, daar
is diezelfde
. Mill, volgens de gemaakte aanhalingen, bestrijder van dien voorslag tot landhervorming.
Ook in de Systems of land tenure in various countries,
uitgegeven door de Cobdenclub, wordt toegegeven, dat
« landbezit in zijn oorsprong verschilt van eigendom, dat
op eenigerlei wijze door menschelijken arbeid is voortgebracht. Het produkt van den arbeid behoort natuurlijk aan
den arbeider die het voortbracht. » Hoe komt het clan dat
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de arbeider het niet alleen niet krijgt, maar het hem in
theorie betwist wordt
Zelfs die schrijver vergoelijkt dit onrecht door te
zeggen : « als hij voor loon werkt, is zijn gebruiker
gerechtigd om het produkt - te krijgen als gevolmachtigd
door den arbeider. De hoofdzaak van het kontrakt is, dat
de gebruiker een zekere vaste som als loon betaalt in ruil
voor het onvaste produkt van den arbeid. » Wij laten
deze verklaring op haar plaats, ofschoon de uitkomst leert
welke van, beide partijen aan het kortste einde trekt tegen
alle recht in; maar die schrijver ontkent, dat dit argument
toepasselijk zou zijn op het bezit van land, wat hij niet
noemt het produkt van den arbeid, maar e de gift van
den Schepper der menschenwereld. » Ja, hij voegt erbij :
« elke poging om een zedelijken grondslag te verleenen
aan het uitsluitend recht van eigendom op den grond is
een verholen bedrog. D
Hooren wij nu wat Herbert Spencer over deze vraag
zegt :
« Als gegeven is een ras van wezens, die een gelijk
recht hebben om het doel van hun wenschen na te jagen,
en als gegeven is een wereld gemaakt om aan de bevrediging van die wenschen te voldoen, en waar die wezens
geboren worden op gelijke voorwaarden, dan volgt daaruit
dat zij gelijke rechten hebben om van deze wereld te
genieten. Want als iedereen vrij is om te doen wat hij
wil, op voorwaarde dat hij daardoor de vrijheid van
anderen niet schaadt, dan is iedereen vrij om gebruik te
maken van de natuurlijke gaven ter bevrediging zijner
behoeften, op voorwaarde dat hij hetzelfde recht eerbiedigt bij anderen. En zoo is het duidelijk dat niemand
gebruik kan maken van den grond op een wijze waardoor
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anderen belet worden er gelijkelijk gebruik van te maken,
want dan zou men g voor zich een grootere vrijheid verlangen dan voor anderen en bij gevolg zou men de wet
verkrachten. De rechtvaardigheid laat dus niet toe het
eigendom, toegepast op den grond — want als een gedeelte
van den grond in bezit kan zijn van een persoon, die het
houdt voor zijn bijzonder gebruik als een zaak waarop hij
een uitsluitend recht heeft, dan kunnen andere gedeelten
van de aarde volgens hetzelfde recht bezet worden, en zoo
zou de geheele oppervlakte van onze planeet vallen in
handen van enkele personen. Ziethier dus het dilemma
waartoe men komt. Als de geheele bewoonbare oppervlakte der aarde privaateigendom wordt van enkele families, dan hebben zij die geen eigenaars zijn, geen recht om
een plaats op de aarde in te nemen. Dezen bestaan dus
alleen door goedheid of zijn allen overweldigers; slechts
met verlof van de heeren der aarde vinden zij een plaats
om den voet neer te zetten. Als de heeren van den grond
hun die plaats weigeren, kunnen die menschen zonder
grond geheel verdreven worden van dit wereldrond. Als
men toelaat dat de aarde het voorwerp van privaatbezit
kan zijn, dan volgt hieruit dat de geheele aarde privaatbezit van enkele personen kan worden, en in dat geval
zouden al die anderen hun vermogens niet kunnen gebruiken en zelfs alleen bestaan met toestemming der eigenaars. Het is dus duidelijk dat het uitsluitend bezit van
den grond het beginsel van gelijke vrijheid voor allen
verkracht, want menschen die leven, zich bewegen en
zijn, alleen met toestemming van anderen, zijn geen vrije
wezens gelijk hun suzereinen. Noch het bebouwbaar
maken van den grond, noch zelfs de gelijke verdeeling van
den grond kunnen een absoluut en uitsluitend recht doen
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ontstaan, want, doorgevoerd tot de uiterste konsequentie,
voert een dergelijk recht tot het algeheele despotisme der
eigenaars : op elk oogenblik zijn de wetten, gestemd door
het parlement, de ontkenning van zulk een recht. Eindelijk
de theorie van gemeenschappelijk erfrecht op den grond,
toegekend aan eenieder, komt overeen met de ontwikkeling van den hoogsten graad van beschaving en hoe moeilijk het is om deze theorie tot praktijk te verheffen, de
billijkheid vordert krachtig dat dit geschiede. »
Duidelijker kan het moeilijk uiteengezet worden. En op
een andere plaats doet hij uitkomen dat die verandering
niet veel zou wijzigen in den gang der dingen. Hij zegt dienaangaande : u zulk een leer is bestaanbaar met den
Boogsten graad van beschaving, kan ten uitvoer warden
gebracht zonder toepassing van gemeenschap van goederen
en vereischt geen ernstige omkeering in bestaande verhoudingen. De verandering die verlangd wordt zou alleen een
verandering 7i, jn van landheer. In plaats van uitsluitend
bezit van het algemeen , in plaats van eigendom van
enkelen, zou het land zijn eigendom van het groote
lichaam der maatschappij. In plaats van het huren van
het land van een landeigenaar, zou de pachter het huren
van de natie. In plaats van betaling der pachtsom aan den
beheerder van Sir John of zijn hoogheid, zou hij haar
betalen aan een beheerder van de gemeenschap. Rentmeesters zouden publieke ambten zijn in plaats van privaat
en pacht de eenige manier van bezit. Een gang van zaken,
aldus geregeld, zou in volkomen harmonie zijn met de
zedewet. Allen zouden gelijkelijk grondeigenaars zijn;
allen gelijkelijk vrij om pachters te worden W. D
(1) SPENCER, Social Statics.
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Die vorm bestaat zelfs zonder schade toe te brengen
noch aan de produktiviteit van den grond noch aan de
belangen der daarbij betrokken personen. In den Wilhelminapolder, gelegen in de provincie Zeeland , wordt die
vorm van exploitatie aangetroffen en het eenige onderscheid daartusschen en Staatsexploitatie komt hierop neer,
dat aldaar de winsten vloeien in de zakken van eenige
weinigen die er wel bij varen en dat bij Staatsexploitatie
de winsten ten goede zouden komen aan allen, daar zij
vloeiden in de Staatskas. Waar een voorbeeld van praktische uitvoerbaarheid zoo voor de hand ligt, daar kan
men dien eisch moeilijk afwijzen met het zoo telkens herhaald bezwaar : ja, dat is wel mooi, maar het kan niet,
men houdt geen rekening met de omstandigheden en
menschen.
Henry George, de schrijver van het merkwaardige boek
Vooruitgang en Armoede, vat de zaak in den hartader aan
in een brochure van zijn hand, getiteld : the Irisla land
question. Hij vraagt nl. : heeft het kind dat in Ierland
geboren wordt een recht op het leven, ja of neen ? Daar
kan maar eén antwoord wezen, want niemand zal erkennen dat het recht is om Iersche kinderen te verdrinken of
dat eenige menschelijke wet dit tot recht kan maken.
Welnu dan, indien elk menschelijk wezen, dat in Ierland
geboren is, een recht heeft op het leven in Ierland, dan
moeten die rechten gelijk wezen. Indien elkeen een recht
op het leven heeft, dan kan niemand meer recht op het
leven hebben dan een ander. Daarover kan geen verschil
bestaan. Niemand zal zegen, dat het een kleiner misdaad
zou zijn om het kind van een Iersche pachtersvrouw te
verdrinken dan dat van de meest trotsche hertogin, of dat
een wet, die den dood van het eene kind beval, meer te
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rechtvaardigen zou zijn dan een wet, die den dood van het
andere voorschreef. Welnu dan, sints dat het geheele
Iersche volk hetzelfde gelijke recht heeft op het leven,
volgt hieruit dat zij hetzelfde gelijke recht hebben op den
grond van Ierland. Indien allen in Ierland bestaan door
dezelfde toestemming der natuur, zbodat niemand hooger
aanspraak kan laten gelden op het leven dart een ander,
zoodat al de anderen niet met billijkheid tot iemand kunnen
zeggen : « Gij hebt niet hetzelfde recht op het leven als
wij, daarom zullen wij u uit Ierland in zee werpen, » dan
hebben allen gelijke rechten op de elementen, die de natuur
voortbracht om het leven in stand te houden — lucht,
water, land. Want de ontkenning van het gelijk recht op de
elementen, noodzakelijk voor het behoud van het leven, is
hetzelfde als de ontkenning van het gelijk recht op het leven.
Een wet die bepaalt: « Sommige kinderen hebben geen recht
op den grond van Ierland, daarom zullen zij van Ierlands
grond afgeworpen worden, zou precies gelijk zijn aan
een wet die vaststelde : « Sommige kinderen hebben geen
recht op het leven, daarom zullen zij in zee warden geworpen. » En als geen wet of gewoonte of verdrag de
ontkenning van het gelijk recht op het leven kan rechtvaardigen, dan kan geen wet of gewoonte of verdrag de
ontkenning van het gelijk recht op het land rechtvaardigen. Daaruit volgt, dus uit het feit van hun bestaan, dat
het recht van elkeen, die behoort tot het Iersche volk, op
een gelijk aandeel op het land van Ierland gelijk en onvervreemdbaar is, dus dat het gebruik en de voordeelen van
het land van Ierland rechtens behooren aan het geheele
Iersche volk, aan den een evengoed als aan den ander -niet dus aan sommigen met uitsluiting van anderen, niet
aan een enkele klasse met uitzondering van andere, niet
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aan grondeigenaars noch aan pachters noch aan bebouwers,
maar aan het . geheele volk. Dit recht is onbetwistbaar en
onherroepelijk. Het komt voort uit het feit van het
bestaan, uit het recht op het leven. Geen wet, geen verdrag kan het opheffen. Het eene geslacht kan niet afstaan
de rechten van een ander geslacht. Indien het geheele
Iersche volk het eens was om hun recht op het land te
verkoopen, hoe kunnen zij rechtens verkoopen het recht
van het kind, dat een oogenblik daarna geboren wordt?
Niemand kan verkoopen wat hem niet toebehoort, niemand
kan de rechten van anderen afstaan. En als liet pasgeboren kind een gelijk recht heeft op het leven, dan heeft
het een gelijk recht op het land. Zijn recht, dat direct kan
afgeleid worden van de natuur en dat alle menschelijke
wetten of titels terzijde stelt, is het feit van zijn geboorte. 0
Tegen die bewering, die zoo eenvoudig en klaar is dat
elk menschenverstand haar kan vatten, komen Malthus op
en zijne volgelingen(1). Hij zegt, dat de mensch evengoed
(1) Henry George zegt in zijn boek Vooruitgang en Armoede met de
verklaring dat bijzonder grondbezit, in zijn uiterste ontleding, alleen is
te verdedigen met de theorie, dat sommige menschen meer recht hebben
om te leven dan anderen, beweer ik alleen wat de verdedigers van het
bestaande stelsel zelven hebben begrepen. Wat gaf aan Malthus zijn
populariteit onder de regeerende klassen ; wat maakte dat zijn onlogisch
boek als een nieuwe openbaring werd ontvangen; dat de koningen hem
ridderorders zonden en de gemeenste rijkaard in Engeland voorstelde
hem een inkomen te schenken ? Wat anders dan het feit dat hij een
aannemelijken grond leverde voor de stelling, dat sommigen meer recht
van bestaan hebben dan anderen, een stelling die voor de rechtvaardiging van het privaatgrondbezit noodig is en die Malthus rondweg
uitspreekt in de verklaring, dat de bevolking voortdurend geneigd is
schepsels in de wereld te brengen; in wier onderhoud de natuur weigert
te voorzien en die daarom u niet het geringste recht hebben op een
aandeel in den bestaanden voorraad levensbehoeften », die zij als
indringers gebiedt te verdrijven, 4 en ten aanzien van wie zij niet
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kon proclameeren het recht om 100, ja 1000 jaar te leven
en voegt er bij : zeker heeft eenieder dat recht, als hij
dat han zonder de rechten te benadeelen van anderen om
ook te leven. Vreemde redeneering ! Als hij dat kan —
maar die anderen beletten het hem en zoodra hij zijn recht
wil hernemen, dan roepen die anderen : dat gaat zoo maar
niet, gij benadeelt onze rechten om te leven. Maar waarop
steunen die rechten ? Op de wetten ja, maar geenszins op
het recht en men wete dat wetten geen wet maar tirannie
zijn, als de minderheid ze maakt om de meerderheid te
onderdrukken. Wetten bestaan ter wille van de menschen
en niet omgekeerd de menschen ter wille van de wetten.
Daarom indien het al waarheid ware, dat de natuur niet
genoeg opleverde om allen te voeden — wat met vrij wat
beter bewijzen gestaafd moet worden dan Malthus en de
Nieuw-Malthusianen gewoon zijn te doen -- dan nog blijft
de moeilijkheid bestaan naar welken maatstaf men zal
beoordeelen wie wel en wie niet behoort tot de gelukkigen, voor wier bestaan de natuur heeft gezorgd. Zoolang
deze niet is gegeven, zoolang zijn de stellingen van Henry
George niet weerlegd.
Eigentlijk hebben de groote voorgangers van het menschelijk geslacht allen hetzelfde geleerd ten opzichte van
het grondbezit. Om in het voorbijgaan Kant, den grooten
wijsgeer van Konigsberg, aan te halen, waar hij zegt :
a de geheele aarde is een natuurlijke, gemeenschappelijke'

schuwt voor hare bevelen gehoorzaamheid af te persen n, zich voor dat
doel bedienende van u honger en pestilentie, oorlog en misdaad, sterfte
en verwaarloozing van het kinderlijk leven, hoererij en syphilis. ” En
heden ten dage is deze Malthusiaansche leer het laatste bolwerk, waarachter zij die bijzonder grondbezit rechtvaardigen zich verschansen. Op
leen andere wijze is die leer logisch te verdedigen.
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bezitting » of waar hij e het privaatrecht op den grondslag
van individueel eigendom in beginsel vuistrecht » noemt,
en « tot besparing van oorlogen wordt de sterkere als
zoodanig erkend, » of den beroemden Humboldt, waar
deze schrijft : « de mensch houdt nooit zoozeer datgene
voor het zijne, wat hij bezit, als dat wat hij doet, en de
arbeider, die een tuin bebouwt, is misschien met meer
juistheid zijn eigenaar dan de leegloopende genieter, die
hem bezit en geniet, » of Rousseau, waar hij zegt : « de
aarde behoort aan niemand, de voortbrengselen ervan aan
allen, » herinner ik meer in het bijzonder aan Fichte, die
zich uitvoeriger bezighield met de eigendomsvraag. In zijn
werk System der RIliik erkent hij geen eigendomsrecht,
waar hij schrijft : « liet eigendomsrecht, in zijn oorsprong
door sluwheid en willekeurige macht ontfutseld en vastgesteld, is de bron van alle tirannie en kwaad in den
Staat, en dit kan alleen door een gelijkmatige verdeeling
van alle goederen geheel worden verwijderd. Het is een
absoluut en onvervreemdbaar eigendom van elk mensch,
dat hij leven kan van zijn arbeid. » Ook Schopenhauer
zegt, dat « het natuurlijk recht in geen ander eigendom
steekt dan wat door eigen moeite is verworven. De theorie
van het eerst in bezit nemen verwerp ik onvoorwaardelijk. Nu moet zeker elk bezit, dat gegrond is op positief
recht, al is het dan door nog zoovele schakels, ten laatste
en in den oorsprong berusten op het natuurlijk eigendomsrecht. Maar hoever is het er vandaan, in de meeste
gevallen, dat ons burgerlijk bezit afkomt van die oorspronkelijke bron van het natuurlijk eigendomsrecht?
Meestal heeft het daarmede een zeer verren of in 't geheel
niet bewijsbaren samenhang ; ons eigendom is geërfd,
aangetrouwd, in de loterij gewonnen of zoo niet, toch niet
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toeval of door den god Bonus Eventus bekroond en verheerlijkt worden. D
Eenige jaren geleden schreef de Laveleye, de bekende
belgische econoom, een boek, getiteld : de la Propriété et
(le ses formes primitives, dat in de wetenschappelijke
wereld veel opzien baarde. Daarin on f wikkelde hij de
geschiedenis van het eigendom en toonde overtuigend aan,
hoe het in zijn oorsprong overal gemeenschappelijk was.
Maar tevens aarzelt hij niet in het belang der volkeren
het gemeenschappelijk bezit van den grond aan te bevelen.
Wanneer in Zwitserland de meest demokratische instellingen aan de bevolking vrijheid, gelijkheid, orde en geluk
verzekeren, dan schrijft de Laveleye dit toe aan de omstandigheid, dat men in dat land de oude communale instellingen met inbegrip van het communaal grondbezit heeft
bewaard. En uit volle overtuiging zegt hij : a Burgers van
Amerika en Australie, neemt niet over het bekrompen en
harde recht wat wij ontleend hebben aan Rome en wat
ons voert tot den socialen oorlog. Keert terug tot de
oorspronkelijke overlevering uwer voorvaderen. Als de
maatschappijen van het westen, met heiliging van het
natuurlijk eigendornsrecht, de gelijkheid hadden bewaard,
dan zou haar normale ontwikkeling gelijk zijn geweest aan
die van Zwitserland. Zij zouden vermeden hebben om door
de feodale aristocratie, door de absolute monarchie en
door de demagogische democratie te gaan. De gemeenten
(communes), bevolkt met vrije mannen, eigenaars en gelijk,
zouden zich verbonden hebben door een federaler bond om
den Staat in te stellen en de Staten op hun beurt zouden
6
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zich hebben kunnen vereenigen, evenals de Vereenigde
Staten. Vergeten wij deze belangrijke les niet, die de
geschiedenis der staatkundige en maatschappelijke instellingen ons leert : de democratieën, waar men geen gelijkheid van voorwaarden heeft behouden en waar ' twee
klassen, rijken en armen, vijandig tegenover elkander
staan, komen tot despotisme, gaande door de anarchie.
Zietdaar wat Griekenland ons leert door den mond van
Aristoteles en wat de geschiedenis en onze tegenwoordige
toestand bewijzen. Om de vrijheid te bewaren in een
democratischen Staat, moeten de instellingen de gelijkheid
handhaven. Onze Europeesche maatschappijen, waar de
democratie en de ongelijkheid zich gelijktijdig ontwikkelen, zijn zeer bedreigd en ik weet niet of zij in zichzelven de wijsheid, de energie en de kennis zullen vinden,
noodzakelijk om haar instellingen te veranderen. Maar
nieuwe maatschappijen, die op een maagdelijken grond
verrijzen, kunnen aan het gevaar ontsnappen door de
wetten en gebruiken aan te nemen, die sints onheugelijke
tijden aan de kleine zwitsersche kantons de vrijheid en het
eigendom verzekerden onder het meest radikale, democratische bestuur, dat men zich kan voorstellen. »
Daargelaten in hoeverre de Laveleye hier Zwitserland
idealiseert -- want aldaar leeft men onder denzelfden
druk, al zijn de scherpste kanten wat weggedaan — het is
waar, dat betrekkelijk geen land ter wereld zich verheugen mag in zulk een mate van vrijheid als de niet
slechts in naam maar in werkelijkheid zichzelve regeerende
Helvetische Republiek. lk geloof met hem, dat landen als
de Vereenigde Staten onverstandig handelen door het land
te verkoopen in plaats van het op lange termijnen te verpachten, want daardoor bereidt men ten slotte dezelfde
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toestanden voor, als waarin wij reeds leven in de oude
wereld. Evenzoo acht ik het onverstandig van Staat of
gemeenten, om grond te vervreemden door hem te verkoopen. In hoevele gemeenten, waar men eerst grond
verkocht, heeft men later grond moeten koopen tegen
veel hoogeren prijs, om scholen of publieke gebouwen te
zetten? Gaat men over tot de droogmaking van de Zuiderzee, waarover nu lang genoeg gepraat is, zelfs voor
Nederland, dan is het zaak dat de Staat den grond niet
verkoopt, maar verpacht op de wijze gelijk n1 geschiedt in
den Wilhelminapolder. Hetzelfde geldt van de domeingoederen. Indien men leering trok uit de ervaringen van
anderen, dan zou men beginnen om in dit opzicht als regel
vast te stellen : alle grond in het bezit van Staat of gemeenten is onvervreembaar.
Met het oog op zulke getuigen, die toch geen kinderen
naar den geest zijn, is het merkwaardig, als men ten
onzent door den heer S. van Houten hoort zeggen in de
Tweede Kamer : « Zonder individueel bezit, is een krachtige ontwikkeling van den intensieven landbouw niet te
denken ! dat behoeft in deze vergadering van vroede
mannen niet meer betoogd te worden. » Wij gunnen aan
ieder de vrijheid van meening, maar wij vinden het toch
wel wat sterk, om zijn eigen meening eenvoudig uit te
geven voor die van « alle vroede mannen ! » Of verstaat
hij daaronder : in deze vergadering van bezitters ? Treedt
de heer Van Houten, die zich radikaal noemt, hier op als
advocaat van het individueele bezit? Het schijnt zoo, maar
dan erkenne hij ten minste, dat in de wetenschappelijke
wereld velen, en daaronder niet de minsten, in gevoelen
met hem verschillen. Of wist hij dat niet? l)an is het wel
wat stout om met zulke machtspreuken op te treden, wier
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waarheid betwijfeld wordt, al kan hij ze zonder tegenspraak debiteeren in onze Tweede Kamer.
De vader der staathuishoudkunde, Adam Smith, ofschoon niet bepaald handelende over het eigendom, erkent
toch dat de toeëigening van den grond heeft bijgedragen
om den arbeider een deel van zijn arbeid te ontnemen.
Ook hij erkent, dat in den toestand der maatschappij, die
voorafgaat aan de ophooping van het kapitaal en het
grondeigendom, de hoeveelheid noodzakelijke arbeid de
eenige maatstaf is ter bepaling van den ruil. a Als bij
voorbeeld te midden van een jagersvolk het gewoonlijk
tweemalen meer moeite kost om een bever te dooden dan
een das, zal een bever natuurlijk ook tweemaal zooveel
kosten. Het is natuurlijk dat wat gewoonlijk het produkt is
van twee dagen of twee uren arbeid, dubbel zooveel waard
is als het produkt van één dag of ,één uur. » Smith heeft
blijkbaar gevoeld, waar het kwaad schuilde, maar het is
hem niet helder genoeg tot bewustzijn gekomen om konsequent te blijven en zijn leerlingen, ofschoon zweerende hij
den meester, hebben zijn leer verwaterd en bedorven. Hij
toch zegt : a In dezen oorspronkelijken toestand, die voorafgaat aalt het grondbezit en de ophooping van kapitaal,
behoort het geheele arbeidsprodukt aan den arbeider. Hij
heeft noch eigenaar noch meester met wien hij moet
deelera. Als deze toestand voortgeduurd had, zou het
arbeidsloon vermeerderd zijn naar gelang de produktieve
krachten al die verbeteringen hadden verworven, die door
(le arbeidsverdeeling plaats vonden. Alle dingen zouden
trapsgewijze goedkooper zijn geworden. Maar deze toestand, waarin de arbeider kreeg het geheele produkt van
zijn arbeid, kon niet voortduren dan tot den tijd, waarin
het grondeigendom en de ophooping van kapitaal begonnen
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ingevoerd te worden. Zoodra de grond privaateigendom
wordt, vraagt de eigenaar een deel van elk produkt dat
er kan groeien of door den arbeider eruit gehaald kan
worden. De rente is de eerste herleiding, die het arbei dsprodukt toegepast op den grond ondergaat. b
Hier noemt dus de vader der staathuishoudkunde, de
hooggeprezen en bewonderde Adam Smith, het eigendom
roof en diefstal, wat ook niet anders kan door hen, die
met hem den arbeid beschouwen als den eenigen waardemeter.
Zoo wordt de gesmade Proudhon, wiens berucht a eigendom is diefstal » hem voor ;oed in discrediet ,bracht bij
alle eigenaars, in eere hersteld. Dat gezegde is overigens
niet van hem, maar ontleend aan Brissot, ja om den auteur
daarvan op het spoor te komen, is zelfs uiterst moeilijk,
waar het herhaald is door alle eeuwen heen en door tal
van groote mannen De kerkvader Ambrosius noemt het
eigendomsrecht niets dan aanmatiging, de « heilige » Hieronymus zegt dat « het persoonlijk fortuin des menschen
altijd de opbrengst van diefstal is en indien de bezitter het
niet zelf heeft gestolen, dan is zulks geschied door zijn
voorvaders. b Op de vraag : wat is een dief .? antwoordt
Basilius : « hij die zich toeëigent voor zich alleen wat aan
meerderen toekomt. » Zoo zou ik nog een rij aanhalingen
kunnen doen ten bewijze hoe de meeste eerbiedwaardige
voorgangers der menschheid op het stuk van eigendom
eenstemmig dachten.
Ook Say erkent, dat het grondeigendom een soort eigendom is minder geheiligd dan andere soorten en Gamier
noemt het een a monopolie toegelaten in aller belang. »
Letourneau in zijn geschrift « la Sociologie d'après l'ethnographie » vindt dat het beginsel van eigendom op zichzelf
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noch iets onaantastbaars, noch iets heiligs » heeft. Hem
gaat alleen de sociale zijde van het eigendom aan en als
zoodanig vraagt hij of het voor den vooruitgang en de
ontwikkeling der maatschappij gewenscht is. Want gesteld
dat liet privaateigendom groote diensten heeft gedaan, al
waren daaraan groote nadeelen verbonden, het is nu de
vraag of het zich niet overleefd heeft en of niet het algemeen belang nu voorschrijft den overgang van privaateigendom in gemeenschappelijk, evenzeer als er een tijd
was waarin het privaateigendom een belangrijke schrede
voorwaarts was op den weg van vooruitgang.
In elk geval het eigendomsbegrip ( 1 ) is aan het wankelen
gebracht en reeds daardoor is de heiligheid van zijn
karakter aangetast. Een autoriteit imm ,rs, die betwist
wordt, houdt op een autoriteit te zijn. En hoezeer Marx
volkomen gelijk heeft, waar hij zegt dat il tegenwoordig
het atheïsme een licht vergrijp is, vergeleken met de
kritiek van de overgeleverde eigendomsverhoudingen en
dat de Engelsche Staatskerk eerder den aanval vergeeft
op 38 van de 39 geloofsartikelen dan op een negen en
dertigste van haar geldelijk vermogen, » toch mogen wij
niet nalaten de zaak flink onder de oogen te zien en niet
met Sismondi zeggen : . wat het middel aangaat, ik heb
den moed niet het aan te geven, want om dat te doen, zou
ik de tegenwoordige wetten van het eigendom moeten
aantasten. »
Maar in den laatsten tijd kunnen wij ons beroepen op
Gladstone. Dezelfde minister, die de Iersche pachters vere

(I) Ik haalde met opzet schrijvers aan, die niet als socialisten worden
aangemerkt, omdat de bewijskracht der citaten in de oogen der tegenpartij grooter zou zijn, naar mijn meening.
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volgt, heeft een toelichting gegeven bij zijn Landwet,
waarin hun eischen eigentlijk warden erkend. Hij zegt
daarin : a Volgens de engelsche wetgeving is de souverein, beschouwd als vertegenwoordiger van den Staat,
de eenige eigenaar van den grond. Alle grond van het
koninkrijk behoort hem en partikulieren hebben op hun
grond alleen een afgeleid recht, begrensd door het prerogatief vare de openbare macht. Het parlement behoudt dus
het recht om de vormen van grondverhuring te wijzigen,
zooals het zulks nuttig acht. Hem komt het toe om nieuwe
schikkingen te maken hetzij als eigenaar valt den grond,
hetzij als gevolmachtigde van de souvereine macht. Dit
recht van den Staat is een overblijfsel van de regeling der
lijfeigenschap, maar hoe ook de oorsprong mag zijn, het is
overeenkomstig de rede en onontbeerlijk voor het bestaan
der maatschappij. Men vindt het in den eenui of anderen
vorm omschreven in alle staatswetten. De onteigening ten
algemeenen nutte is er slechts een toepassing van. Het is
uit het oog verloren ten gevolge van de reaktie, voortvloeiende uit .de misbruiken van de lijfeigenschap, maar
Iet bevestigt zich dagelijks met toenemende kracht en
men kan het oogenblik voorzien, waarop alle volkeren het
op de duidelijkste wijze zullen moeten huldigen. De denkbeelden over de eigendomsrechten ondergaan een langzame
maar onweerstaanbare verandering. Het èconomisch onderzoek heeft ons duidelijk geleerd dat de arbeid de eenige
wettige bron van eigendom is. De mensch moet als heer
kunnen beschikken over zichzelf, zijn tijd, zijn krachten;
de waarde die hij voortbrengt door zijn vermogens moet
hem niet ontnomen kunnen worden, zonder dat men onrechtvaardig is. Maar hij heeft alleen een rechtstitel op de
waarde van zijn arbeid. De prijsvermeerdering, veroor-
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taakt door' andere redenen, komt hem niet wettig toe.
Men kan haar aan hem geven, als het publiek belang het
eischt, maar het is slechts een daad van welwillendheid
van wege de maatschappij en deze gunst kan opgeheven
w orden als het algemeene nut het eischt. Het recht van de
overheid om over dat bedrag te beschikken, hetzij ten
gunste van deze hetzij ten voordeele van andere personen,
staat vast. D
Ziehier zoo duidelijk mogelijk uitgesproken, dat de
Iersche grondeigenaars geen recht kunnen laten gelden
op de huurpenningen en dat het alleen een u daad van
welwillendheid » is, als zij worden gegeven. Dat het algemeene nut in Ierlá.nd eischt het betalen van huur, dat zal
wel door niemand beweerd worden. Of ontkent men dat
de Iersche beweging een volksbeweging is ? Neen, het is
hier een strijd van de belangen van enkele grondeigenaars
met de belangen van het algemeen. Hierdoor heeft Gladstone partij gekozen voor de pachters en toch gaat hij
voort met de vervolging der pachters en het steunen der
grondeigenaars door den sterken arm van het gezag !
Geen halfheid ! Een van beiden toch : óf het land
behoort aan de Iersche grondeigenaren en dan heeft geen
regeering het recht bepalingen te maken die hun de
handen binden, dan mogen zij met het hunne doen wat zij
willen (ius utendi et abutendi) en al wilden zij hun land
braak laten liggen, dat gaat niemand ter wereld aan; ofwel
het land behoort aan het Iersche volk, maar dan hoeft het
tegen zijn zin geen geld te betalen, geen deel van het
arbeidsprodukt af te staan aan een ander, onverschillig wie
het is. In het eerste geval is de geheele agitatie van de
Land-league onrecht en elke bepaling in het voordeel der
pachters, door de wet gemaakt, onbillijk. In het tweede is
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de handhaving der eigenaars door de regeering onrecht.
Ook het afkoopes van het land uit handen der eigenaars,
om het te brengen in het bent van het y olk, zou onrecht
zijn, want daardoor zouden dezen geld krijgen, wat drukken zou op het Iersche volk, dat het betalen moest. Indien
de mensch de waarde die hij voortbrengt door zijn vermogens moet hebben als een recht, dan is het ontnemen
daarvan, onverschillig hoe veel of hoe weinig dat bedraagt,
onrecht en geen regeering mag de hand leen gin, om onrecht
te beschermen of te verdedigen.
Terwijl dus vrij algemeen vaststaat onder alle gezaghebbende schrijvers in andere landen, dat het eigendom
van grond verschilt van elk ander en dat het eigendomsrecht ten grondslag moet hebben het produkt van den
verrichten arbeid, moet . het den onderzoeker al heel
vreemd voorkomen, als hij in nederlandsche boeken dingen
hoort verkondigen, die daarmede geheel in strijd zijn.
Vissering b. v. zegt, dat e de beginselen, waaruit de
noodzakelijkheid van den eigendom in het algemeen wordt
afgeleid, ook in hunne volle kracht gelden van den grondeigendom. D Wat die andere schrijvers zeggen over een
onderscheid, dat zijn eigentlijk altemaal praatjes, want
eigendom is het gevolg van toeëigening. Het eigendom
vindt zijn voldoende verklaring in de vervulling van de
behoefte. Hoe nu? Iemand heeft honger en voelt dus de
behoefte aan spijs, hij eigent zich die toe ter vervulling
van die gevoelde behoefte en nu zou hij eigenaar zijn ! Als
men d:it nog bezit noemde, dan kon ik er vrede mee
hebben, maar om zulks eigendom te noemen, dat strijdt
met alles. Iemand wil een stuk grond bebouwen, daartoe
gaat hij aan het spitten op een akker, die op 't oogenblik
ongebruikt is; de eigenaar mèrkt dit en wil hem wegjagen,
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Het antwoord luidt : neen, mijn waarde, ik heb mij dit
stuk grond toeëigend, om in mijn behoeften te voorzien en
dus ik" ben eigenaar. Met een beroep op de praktische
staathuishoudkunde van Vissering kan hij zich verdedigen.
Nu praktisch kan men dien raad wel noemen, maar de
wet zou zulk een persoon spoedig anders leeren. Dat wij
bij iemand, die zoo slecht weet te onderscheiden, niet veel
verder komen op het stuk van eigendom, zal geen bevreemding verwekken.
Wat zou Henry George over zulk een schrijver zeggen,
waar hij schrijft : « Daar is tegenwoordig geen ekonomist
van aanzien, die zijn reputatie op 't spel zet door het grondeigendom op ekonomische gronden te verdedigen, daar
is tegenwoordig geen denker van beteekenis, die niet met
Herbert Spencer opentlijk de onrechtvaardigheid van privaat-grondeigendom erkent of haar stilzwijgend toestemt? »
Maar hij wist niets van Nederland, dat in afzondering
zijn heerlijkheid zoekt en daarom niet ten onrechte door
buitenlanders Europeescl ^ China genoemd wordt. Immers
hier zijn autoriteiten verdedigers van begrippen, die verouderd zijn bij alle « economen van aanzien » en « denkers
van beteekenis, » Hetzelfde oordeel heeft ook Spir in zijn
Recht ?cnd Unrecht : « Dat oorspronkelijk alle menschen
e m gelijk recht hebben op den grond, dat wordt door
iedereen toegestemd en het is ook niet mogelijk zulks te
loochenen. Want er bestaat geen denkbare grond, waarom
in dit opzicht het recht van den eenen mensch grooter of
kleiner zou zijn dan dat van den ander, daar geen enkel
persoon tot den grond in een andere verhouding staat dan
de overigen. Hoe kan het dan gerechtvaardigd worden dat
de grond in de gekultiveerde landen door betrekkelijk weinige personen gemonopoliseerd is en de overige massa des
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volks van elk aandeel is buitengesloten ? Het is onmogelijk
daarvoor een rechtsgrond te vinden, die stand kan houden
voor de rede en de kritiek.
Maar als dat zoo is, hoe komt men dan tot den toestand,
waarin dit in de praktijk algemeen ontkend is ? Zoo er
geen gronden beslaan ter verdediging, welke schijngronden.
Treeft men dan aangevoerd ?
Het eigendom van den grond komt toe aan den persoon,
die hem bearbeidt. Wie dat zegt, geeft zich gewonnen. Men
beschuldigt de socialisten, dat zij het eigendom willen
opheffen. Wij spreken nu niet over de onjuiste uitdrukking, want het eigendom van den grond kan niet opgeheven
worden, maar die beschuldiging is zoo onbillijk mogelijk,
daar de socialisten juist het eigendom willen instellen,
namelijk het eigendom van het arbeidsprolukt. Dat
bestaat nu niet, want de bebouwers van den grond zijn
bijna nooit de eigenaars en dus worden zij vervreemd var,
hun eigendom ,,n wel door de wet. Ja, maar zij krijgen in
ruil voor den afstand dien ze doen van het arbeidsprodukt, loon en dus zij hebben niets me3r te reclameeren.
Hoe komt liet dan, dat de loonarbeider altijd arm blijft,
terwijl de arbeidgever veelal rijk wordt? Eenvoudig omdat
de loonarbeider krijgt den prijs van den arbeid, terwijl de
arbeidgever voor zich neemt de waarde van den arbeid, die
steekt in het arbeidsproduct
Waarom doet de loonarbeider dat? Hij is immers vrij.
Niets is meer onwaar dan dat. Ware hij vrij, hij zou zich
voorzeker niet verhuren, maar juist omdat hij niet vrij is,
heeft hij de keuze om óf het aanbod te weigeren en dan
binnen zeer korten tijd den hongerdood te ondergaan, óf het
aan te nemen en dan den langzamen hongerdood door te
weinig voedsel, slechte verzorging, te veel arbeid te onder-
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vinden. Hij kiest het laatste, niet omdat hij vrij, maar juist
omdat hij niet vrij is. Men helft de persoonlijke slavernij
afgeschaft, maar zoolang de grond in privaatbezit is, zoo
lang blijft de slavernij bestaan, eigenlik is het een het
gevolg van het andere.
Men stelle zich voor dat er een onbewoond land bestaat,
waar menschelijke wezens geplaatst zijn. Zij verdeelen het
land onder elkaar in gelijke stukken, zoodat elk een deel
ontvangt in privaatbezit. In den beginne zal dit goed werken, want de bevolking is nog klein en de industriëele
ontwikkeling gering. Na eenigen tijd echter zijn enkele
families uitgestorven, anderen zijn vermeerderd en in 't
algemeen nam de bevolking toe. Sommige waren spaarzaam
en inhalig, anderen zorgeloos en mededeelzaam. Zoo is de
oorspronkelijke gelijkheid geworden tot ongelijkheid, want
sommigen zullen meer land, anderen daarentegen minder
of niets bezitten. Daardoor zal het bezit van grond overmacht geven over de niet-bezitters en daaruit ontspruit een
soort van slavernij. De bezitter toch van den grond is
heer en meester over het leven en dood van anderen,
die niets hebben. Dezen leven op de voorwaarden, die
de bezitter goedvindt, want zonder land kunnen zij niet
bestaan. Privaateigendom van grond en bodem voert dus
tot slavernij en zoolang dit erkend wordt, zoolang moeten
de anderen doen wat de eigenaar wil op straffe des doods.
Men voert daartegen aan : ja, maar die eigenaar is niet de
eenige en omdat er meerderen zijn, daarom ontstaat er wed ijver tusschen hen evenals tusschen hen, die over niets kunnen beschikken dan over hun arbeidskracht. Even goed toch
als land niets is zonder arbeid, evenzoo is arbeid niets
zonder land en dus tusschen beiden bestaat wisselwerking.
In zekeren zin is dat juist, maar toch bestaat er een groot
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verschil tussctren beide factoren. Immers land kan bestaan
zonder arbeid, maar arbeid niet zonder land . Laat het land
zeven dagen rusten, het kan zulks uithouden, maar als de
arbeidskracht zeven dagen lang onverzorgd blijft, dan is
zij machteloos en gaat onder. Daarom heeft de landeigenaar
alle voordeel boven den bezitter der arbeidskracht. Naar-.
mate de bevolking toeneemt, is het aantal handen grooteg
en daardoor wordt de opbrengst van den',grond meer en
dus de waarde van het land stijgt onophoudelijk. Steeds
vermeerdert de macht der grondbezitters en steeds worden
{le niet-bezitters afhankelijker.
Zoo zal bij een oorspronkelijke verdeeling van het land in
gelijke stukken noodzakelijk na eenigen tijd een toestand
ontstaan als wij nu hebben, waarin de landbezitter heer en
meester is over alles, ook over de menschen.
Hoe vreemd men met zulke begrippen kan omspringen,
bewijst Thiers in zijn boek De la Propriélé, waarin hij,
uitgaande van het juiste beginsel dat arbeid het ware
fundament van het eigendom is, komt tot een verdediging
van het bestaande, heilige eigendomsrecht en zoo weerlegt
hij voortdurend zichzelf. Als a de arbeid niet alleen het
beginsel van het eigendom, maar ook zijn maat en grens
moet zijn, » dan ziet hij toch duidelijk rondom zich dat
de arbeider nergens eigenaar is van grond, kapitaal en
arbeidsprodukt en dus niet wordt gehandeld naar het door
hem gestelde beginsel. Al zegt hij vergoelijkend, dat het
eigendom a somtijds » zijn oorsprong vindt in bedrog en
geweld, het is toch wel wat sterk, om met dien schrijver
te erkennen, dat 4 de overdracht gedurende eenige jaren
onder regelmatige wetten daaraan het eerbiedwaardig en
heilig karakter van het eigendom, gegrond op den arbeid,
geeft. » Weet men dus zijn eigendom op listige wijze te
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bewaren, dan is de ander, op wien het eigendom overgegaan is, een rechtmatig bezitter ! Dat is de heiliging van
den diefstal, mits verjaard !
Meestal echter beroept men zich voor het eigendomsrecht niet op den arbeid, maar op het eerst in bezit nemen
(inas priori occupantis). Wil dit inderdaad recht zijn, dan
mag die toeëigening nooit meer omvatten dan het stuk
grond, wat men zelf kan bearbeiden. Gaat men verder dan
dat, men verheft het ruwe geweld ten tronie. Of wat zou
men zeggen, indien een persoon de eerste was, om plaats
te nemen in een leege spoorwegcoupé en nu beweerde dat
hij recht had op al de plaatsen en niemand erin mocht
komen zonder zijn toestemming? Het zou onzinnig zijn.
Welnu, hetzelfde geldt van liet in hezitnemen van den
grond. Het is eenvoudig misbruik maken van zijn meerderheid, hetzij in, fysiek hetzij in geestelijk opzicht, waardoor men anderen laat werken om hun arbeidsprodukt
zich toe te eigenen. En zelfs de verdedigers van die
theorie durven haar niet aan, want b. v. Vissering erkent:
wel kunnen in het belang der publieke orde of op grond
van heerschende rechtsbegrippen of zelfs om redenen van
algemeen belang, door de wet zekere grenzen aan de toeeigening gesteld worden, zoowel als de wet om dezelfde
redenen het genot en de beschikking over onzen eigendom
aan banden legt. » Dat men aan de toeëigening op dat
standpunt als grens stelt: men kan zich niet meer toeëigenen
• wat reeds eigendom van een ander is, is verklaarbaar,
ofschoon niet konsequent ; maar dat men aan de wet het
recht toekent, om zekere grenzen te trekken, dat is hoogst
gevaarlijk. Immers dan moet men aan de wet evenzeer het
recht toekennen, om vast te stellen : alle land dat nog niet
toegeëigend is, behoort aan den Staat. Daarmede is voor
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goed een einde gemaakt aan de toeëigening. Het is hier
alleen een graduëel verschil van meer of minder, waar het
recht om zulks te bepalen wordt toegegeven en daarmede
heeft men zijn zaak verloren
Nu echter rijst de vraag : moet een volgend geslacht
erkennen het recht van toeëigening, dat door een voorgaand
is uitgeoefend? Misschien beroept men zich daarop, dat dit
geschied is met de toestemming der maatschappij. 1)at kan
wel wezen; maar heeft de maatschappij, die zulks toestemde, recht om iets dergelijks toe te staan ook voor de toekomst? Ik zou meenen van neen .
Henry George wijst op het volgende voorbeeld. Kapitein
Kidd was zeeroover. Zoo verzamelde hij zich schatten, die
hij naliet aan zijn wettige erfgenamen, totdat zij eindelijk
in het bezit kwamen van een achterkleinzoon van Kidd.
Veronderstel nu eens, dat een achterkleinzoon van een der
eigenaars van een schip, dat kapitein Kidd plunderde, een
klacht indient en zegt : de overgrootvader van dien man
plunderde mijn overgrootvader en zoo kwam de tegenwoordige eigenaar in 't bezit van hetgeen mij toekomt en daarom
vraag ik hersteld te worden in mijn eigendom. Wat zal de
maatschappij hij monde van haar rechters antwoorden? Zij
zal zeggen : wij kunnen dien eisch niet toestaan. Het is
misschien waar, dat het zich zoo heeft toegedragen, maar
ua zooveel jaren kunnen wij dat niet meer onderzoeken. Elk
geslacht heeft genoeg te doen om op zijn eigen zaken te passen. Als wij gehoor gaven aan uw verzoek, zou het einde
van alle geschillen niet te voorzien zijn. Al heeft zijn overgrootvader den luwen beroofd, hij heeft u niet beroofd, hij
kwam vreedzaam in het bezit en wij moeten hem daarin
handhaven, want deden wij dat niet, dan was niemand
meer zeker van hetgeen hij had.
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Zoo zou de algemeene opvatting zijn.
Hoe waar kon Schiller zeggen :
Sei im Besitze und du wohnst im Recht,
Und heilig wird's die Menge dir bewahren.
Of hoe juist karakteriseerde die andere dichter het recht
van verjaren :
Scheltet doch nicht so viel auf Unrecht oder Gewaltthat
Heute heisst es Besitz -- einstens war es nur Raub.
Maar nu onderstellen wij dat Kidd zijne kostwinning
naliet aan zijn zoon en deze wederom aan diens zoon, totdat
de achterkleinzoon het beschouwt als het natuurlijkste
recht der wereld, dat zijne schepen de zeeën onveilig maakten en de geroofde schatten thuis brachten. De kooplieden
echter, die daardoor schade leden, kwamen daartegen op en
verlangden van de maatschappij, dat er een einde zou komen
aan dien zeeroof. Nu treedt Kidd op en zegt dat de maatschappij hem beschermen moet in zijn bedrijf of wel hem
schadeloos moet stellen, als men hem zijne zaak wil afnemen. Zou de maatschappij dien eisch toestaan? Zij zou
behooren te zeggen dat hij moest ophouden met roove* n en
dat wel dadelijk en zonder iets te krijgen als schadevergoeding.
Of Kidd verkocht zijn zaak aan een ander, zou deze dien
eisch kunnen laten gelden ? Evenmin als Kidd zelf of zijn
erfgenamen.
Vroeger beweerde men hetzelfde van de slavenhouders.
De slaven waren het eigendom van hun meesters en dus
iemand zijn slaven te ontnemen zonder schadevergoeding
was even misdadig als iemand zijn paard te ontnemen zon der betaling. Toch heeft de meerderheid der menschheid er
niets in gevonden, dat de slaven vrijgemaakt werden zon-
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der dat men voor die onteigening Benige schadevergoeding
gaf.

Is nu het geval in Ierland en in alle andere landen niet
hetzelfde? Daar is een stelsel in gebruik, waardoor de voortbrengers van den . arbeid beroofd worden van het hunne
en het gevolg daarvan is, dat dezen naar lichaam en ziel
worden vermoord. Niemand ontkent dat de armoede en de
hongersnood in Ierland voortkomen uit het heerschende
agrarische stelsel, waardoor op de Ieren met een kleine wijziging toepasselijk is het woord van Tiberius Gracchus tot
de Romeinsche soldaten : a Romeinen, gij heet de heeren
der wereld en toch hebt gij geen recht op een voet breed van
haar bodem ! De wilde dieren hebben hun holen, maar de
soldaten van Italie hebben slechts water en lucht. » En nu
zou men willen vertellen, dat dit stelsel niet afgeschaft kan
worden zonder de eigenaars schadeloos te stellen ! Is dat
niet hetzelfde als dat Kidd schadevergoeding zou gekregen
hebben voor het opgeven van zijn zaak? De roover zegt :
omdat ik geërfd of gekocht heb de zaak, waarbij ik koopvaardijschepen plunder, daarom moet eerbied voor de eigendomsrechten u dwingen om mij te laten begaan, tenzij ge
mij afkoopt. De landeigenaar zegt : omdat wij geërfd of
gekocht hebben het privilegie om ons toe te eigenen het
leeuwenaandeel van het arbeidsprodukt, daarom moet gij
ons laten begaan, al bevriezen arme schepsels van koude
en al verkwijnen ze van honger!
Wat is het onderscheid tusschen het een en het andere
Maar de onschuldige kooper mag daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld !
Ik vraag op mijn beurt of de onschuldige kooper van
een onrechtmatig bezit daarop aanspraak kan laten
gelden? Hierbij komt, dat als men iemand iets wegneemt,
7
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de roof daarmede ophoudt, terwijl, waar het land betreft,
de roof voortdurend en dagelijks wordt voortgezet. Het is,
gelijk Henry George opmerkt, niet enkel een diefstal in
het verleden gepleegd, maar een diefstal heden begaan,
waardoor de kinderen, die thans ter wereld komen,
worden beroofd van hun geboorterecht. Neen, het kan
onmogelijk billijk zijn, dat een zeker verloop van tijd
iemand recht geeft op het bezit, of, zoo wel, dan vragen
wij met Herbert Spencer tegen welken prijs per jaar
onrecht wordt tot recht.
Ook prof. N. G. Pierson is in zijn Grondbeginselen der
Staathuishoudkunde zulks eens waar hij schrijft : a Neemt
de opbrengst van het land toe, worden spoorwegen aangelegd
en kanalen gegraven, maakt de scheepvaartkunde groote
vorderingen, ten slotte trekt de grondeigenaar er winst
van. De mannen der wetenschap sloven zich af om waarheden te ontdekken, welker toepassing de productie zal
vermeerderen; de Staat wendt millioenen aan tot verbetering der middelen van gemeenschap; vlijtig bespieden
metereologen den loop der stormwinden, en hun voorspellingen, die dagelijks aan betrouwbaarheid winnen, verminderen het getal der zeerampen. De grondeigenaar ziet
het rustig aan en denkt : dit alles doet ge voor mij . De
voornaamste vrucht van uw werk zal zijn , dat mijn
inkomen toeneemt; en zoo het al tijdelijk vermindert, naar
gelang die vermindering grooter is, zal de prikkel tot
aanwas van bevolking krachtiger, de proef waarop mijn
geduld wordt gesteld, . korter zijn. Zet dus uw arbeid
voort. Natuuronderzoekers, vermeerdert onze kennis van
den grond en zijne eigenschappen ; reeders, bevlijtigt u
om steeds tot lager vracht te varen ; en gij, Staat, delg
geen schuld, maar gebruik uw overschotten tot aanleg
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van publieke werken. Door dit alles zal, ja, het maatschappelijk inkomen vermeerderen ; maar van die vermeerdering krijg ik, grondeigenaar, een leeuwenpart. »
Dat is dus de veroordeeling van het bestaande agrarische
stelsel. Maar als men vraagt : moet de grondeigenaar dan
zonder schadevergoeding van zijn eigendom beroofd worden ? dan antwoordt Pierson : « er zal wel niemand zijn,
die zulk een daad van willekeur in overeenstemming zou
weten te brengen met de eenvoudigste beginselen van
recht. » Vreemd dat er nooit gepraat wordt over de daad
van willekeur, waardoor de grond tegen de eenvoudigste
beginselen van recht tot privaateigendom is gemaakt ! Wij
toonden reeds aan, hoe niet alleen iemand gevonden wordt
— en zoo zijn er velen ! -- die niet den grondeigenaar wil
berooven van zijn eigendom, maar die den waren eigenaar
wil herstellen in zijn eigendom, daar het hem door roof
ontnomen is, neen, die verder ga pt en schadevergoeding in
strijd acht met de beginselere van recht.

Zegt men nu, gelijk anderen doen, dat men schadevergoeding wil geven, dan heeft Pierson dit alleen als antwoord : « waar is de Minister van Financiën, die het
kapitaal voor zulk een onteigening benoodigd, weet bijeen
te brengen ? » Van dat bezwaar begrijp ik niets. Voor
andere zaken, waaronder velen die niet alleen niet productief maar zelfs destructief zijn - adres aan al wat voor
oorlog wordt uitgegeven, — weet men door leeningen geld
te krijgen en nu zou een Minister van finantiën geen geld
kunnen krijgen voor een bij uitstek produktief iets ? Wil
men daartoe overgaan, dan zou het natuurlijk zijn, dat de
waarde van het land eenvoudig bepaald werd naar de
opbrengst, verkregen door het gemiddelde te nemen van de
laatste drie of vijf jaar. Dus dat levert niet het minste
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bezwaar op. Maar hooren wij nu wat Pierson wil. Hij
zegt : « zoowel het belang van den Staat als zijn onloochenbaar recht , legt hem de verplichting op om zich
door middel der grondbelasting een deel van elke vermeerdering der grondrente toe te eigenen. » Ei zoo ! Maar
is dat niet langs een slinkschen weg hetzelfde, alleen dat
het minder doeltreffend is? Is dat niet een zijdelingsche
erkenning van hetgeen wij beweerden ? Pierson noemt de
grondbelasting liet n wettig aandeel van den Staat, hem
toekomende krachtens een historisch recht in de grondrente. » Dit historisch recht nu moet de Staat nimmer
prijsgeven, want het is alles wat overbleef van de,
gemeenschappelijke eigendomsrechten der bevolking op den
grond. D Habemus reurn conjitentem. Wie toch heeft eigendomsrechten op den grond ? De bevolking. Alleen door roof
en wettelijk onrecht is het volk vervreemd van zijn eigendom en nadat het jarenlang gebloed heeft onder dien staat
van zaken, moet het ten slotte weer bloeden door de
zoogenaamde billijke schadevergoeding om in zijn eigendom
te komen! Pierson wijst erop, dat de grondbelasting ten
onzent in Nederland niet is gestegen evenals de anderen en
vergelijken wij 1841 en 1881, dan ziet men het verschil :
1841
.
f. 5,627,120
Personeel.
Patenten .
. n 2,053,928
Accijnsen. .
» 17,669,137
Zegel-, registratie-, hypotheeken successierechten . . . .
» 8,052,734
In- en uitgaande rechten en
scheepvaartrechten . . .
» 4,695,273
Pacht van waarborg op goeden en
145,930
zilveren werken . . . . .
»
Opcenten ten behoeve van het
n 3,429,224
Amortisatie-Syndikaat . .
Recht op de mijnen ..
1. 41,673,346
Alle andere belast. bedroegen dus .
De grondbelasting daarentegen was f. 9,878,624

raming 1882
f. 10,182,000
n 4,006,400
n 39,225,000
n 23,460,000
n 5,671,040
»

311,100

3,105
»
f. 83,064,645
f. 10,879,460
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overdracht van onroerend goed, toch is het aandeel der
grondeigenaren in de belasting te weinig.
Maar gesteld dat naar den wensch van den heer Pierson
de grondbelasting verhoogd werd, zouden de grondeigenaars
daardoor meer bijdragen. Direkt ja, want zij zouden meer
naar den ontvanger brengen. Het is echter de vraag, wie
dat meerdere zou betalen ? Ik meen dat de grondbelasting
wel degelijk een indirekte belasting is en dus deelt in al de
nadeelen die daaraan verbonden zijn. Of wentelt de grondeigenaar haar niet van zich af óf op den huurder in zijn
huurprijs óf op de produkten des lands in hun prijs( 1)? Ieder
tracht zijn belasting af te wentelen op anderen, totdat men
stuit op een klasse van menschen, die daartoe niet in staat
is en dus het gelag betaalt, d. i. op de armen,die dan ook bij
slot van rekening de belastingen betalen. Het middel van den
heer Pierson beantwoordt dus alles behalve aan het doel.
Verhooging van grondbelasting zal dus den grondeigenaar
geen nadeel berokkenen en zeer zeker den huurder niet ten
goede komen.
Is echter eenmaal algemeen ingezien de onrechtvaardigheid van het privaatbezit van den grond, dan zal men zich
niet erg bekommeren om de schadeloosstelling aan de
grondbezitters. Evenzoo ging het in de dagen der fransche
omwenteling van 1789. Adel en geestelijkheid moesten aan
de burgerij veel van hun bezittingen afstaan zonder schade(1) Zelfs de Bruyn Kops erkent dit in zijne Beginselen van Staathuishoudkunde, waar hij zegt bij verhooging van grondbelasting : , de
eigenaar zal dan natuurlijk trachten deze verhoogde belasting gedeeltelijk terug te bekomen, hetzij door verhoogde pacht, hetzij, als hij
zelf bebouwer is, door hoogeren prijs zijner produkten. n Elders zegt
hij het tegendeel, maar dat is de gewoonte der meeste boeken in dat vak,
ze zijn vaten van tegenstrijdige gevoelens.
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vergoeding. Evenzoo ging het met de slavenhouders in
Noord-Amerika Toen Abraham Lincoln in 1860 president
werd der Vereenigde Staten, toen was de leus van het
Noorden : afschaffing der slavernij — onteigening der
slavenhouders. Maar de slavenhouders wilden niets daarvan weten, beriepen zich op hun recht, bluften op hun
macht en begonnen den oorlog. De strijd werd beslist in het
voordeel van het noorden en wat gebeurde nu ? De slaven
werden bevrijd, maar er was geen sprake van schadeloosstelling. Onteigening was geweigerd, konfiscatie volgde.
Elke schadevergoeding zou goedheid zijn van de zijde des
volks, maar mag geenszins als recht op den voorgrond worden geplaatst. Van al dat rechtvaardigheidsgepraat geldt,
wat Henry George zegt : « de rechtvaardigheid is in den
mond van menschen vol kruipende onderdanigheid, als zij
voor de eerste maal zich beginnen te verzetten tegen een
door den tijd geheiligd onrecht en wij, leden der engelschsprekende natiën (dit geldt van alle anderen evenzeer), dragen
nog den halsband van den saksischen knecht en hebben
geleerd « de welbevestigde rechten » der grondbezitters met
al den bijgeloovigen eerbied te bejegenen, dien de oude
Egyptenaren voor den krokodil koesterden. Maar als de
tijden voor de denkbeelden rijp zijn, dan groeien deze, hoe
onbeduidend zij bij hunne eerste verschijning waren. En als
de grond aan het volk behoort, waarom zou dan in den
naam van zedelijkheid en recht dat volk voor zijn eigendom de verkoopbare waarde ervan moeten betalen? »
Waren wij niet bedorven door Romeinsche rechtsregelen(1), onze eigendomsbegrippen zouden niet zoo ontaard
(l) Niet onaardig zei Luther ergens : a das rhmische Recht hat uns
die Erde verdorben, die rdmische Messe den Himmel, welchen sie dem
Volke gewissermassen mit Bretern zugeschlagen hat. «
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met wantrouwen worden bejegend. Rechtsgronden voor privaatbezit van den grond bestaan niet, gelijk blijkt waar hetgeen ervoor in de plaats wordt gesteld, bij ontleding niets
anders is dan schijnargumenten. De voornaamste en meest
gezag hebbende mannen hebben dit buiten ons land erkend
en, willen wij op dit gebied niet als op zoo menig ander
blijven de Chineezen van Europa, dan is het hoog tijd om 6f
die schrijvers te weerleggen óf niet langer de bestrijders
van het grondeigendom in privaatbezit te beschouwen als
dwazen.
Slechts één grond is er, die recht van bestaan heeft,
maar dat is enkel en alleen een utiliteitsgrond. Ik nu behoor
geenszins tot hen, die daarom alleen dien grond per se verwerpen, ofschoon men steeds met de uiterste voorzichtigheid
te werk moet gaan, omdat daardoor allicht de willekeur
aan het roer komt.
Indien het privaatbezit van den grond met het oog op de
productiviteit en dus de welvaart wenschelijk is, dan kan
het tijdelijk een weldaad zijn. Is dus het privaatgrondbezit
aan te bevelen in het belang van den grond en met het oog
op het beste gebruik ervan? Ziedaar de vraag. Ik wil niet
afzonderlijk stilstaan bij de schade, die door het privaatbezit
van bosschen is toegebracht aan het klimaat, daar de lust
van den eigenaar om geld te maken hem deed hakken,
zonder te vragen of daardoor het land van hen, dat achter
die bosschep lag, niet bedorven zou worden, zonder te
vragen of daardoor geen verandering werd gebracht in het
klimaat, zoodat nu eens groote droogte den oogst doet mislukken, dan weer overstroomingen plaats hebben, die verwoestingen veroorzaken. Ook dit punt is met het oog op die
vraag van het hoogste gewicht, zoodat zelfs de regeeringen
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tegen het vellen van bosschen te maken. Ik wil hier niet
wijzen op Liebig, die onzen landbouw eenvoudig roofbouw
noemde, daar het streven is, om op 't oogenblik zooveel
mogelijk te halen uit den grond.
Ik wil niet toelichten, hoe alleen de bebouwing van den
grond in het groot in staat stelt om overeenkomstig de eischen
der wetenschap den grond te doen opbrengen wat hij
kan(1) Neen, ik wijs op 't verschijnsel dat ieder kan waarnemen en hierin bestaat, dat de meerderheid der menschen,
niettegenstaande de verhoogde produktieviteit van den
bodem en den grooteren omvang van bebouwden grond, leeft
in armoede en ellende. Henry George noemt het « een even
verwoestend en onzeker middel tot verzekering van een
behoorlijk gebruik van den grond als het in brand steken
van huizen tot het braden van varkens. »
Men beroept zich op den meerderen prikkel tot den
arbeid, dien de eigenaar heeft. Maar dan mist de groote
meerderheid dien prikkel, want deze heeft geen eigendom.
Maakt men allen tot medeëigenaren, dan zal men hun lust

(1) In de Revue des Deux Mondes van 15 April 1882 kan men een studie
vinden over l'agriculture extensive, waarin wordt uiteengezet hoe alleen
de groote eigendommen het hoofd kunnen bieden aan de konkurrentie
en de kleinen eronder door moeten gaan. De schrijver wijst erop, hoe
de landbouwbevolking van 20 millioen personen, met een kapitaal
geschat op 1000 milliard frank, ter nauwernood opbrengt 6 a 7 milliard
aan produkten, d. i 300 frank per hoofd, terwijl de nijverheid met 3
millioen personen opbrengt 15 milliard, d. i. 5000 frank per hoofd.
u Van het oogenblik waarop een bevolking van meer dan 20 millioen
zielen, uitsluitend bezig met landbouw, ons bestaan niet kan verzekeren tegen even lage prijzen, als in Amerika het doet een bevolking
die twee- of driemaal minder is en die tevens onze markten overstelpt
met het overblijfsel van zijn produkten, van dat oogenblik is het duidelijk dat zulk een landbouw in een verkeerde richting gaat en het noodzakelijker is hem te hervormen dan te beschermen. »

--- 105 --

verhoogen in den arbeid, gelijk men zulks tracht te doen
door de arbeiders een deel te verzekeren in de winsten der
zaak, waar zij werkzaam zijn. Mill ziet dit terecht in, waar
hij zegt : « ik schat de kracht van den prikkel niet gering,
dien de arbeid ontvangt, als de vrucht van buitengewone
vlijt geheel of grootendeels ten goede komt aan den arbeider.
Maar onder het in zwang zijnde stelsel van nijverheid, is, in
verreweg de meeste gevallen, die prikkel niet aanwezig. »
Hij gevoelt hoe zwak de verdediging van het eigendom in
zijn tegenwoordiger vorm is en daarom spreekt hij over een
stelsel van persoonlijk eigendom, niet zooals dit thans is,
maar zooals het ingericht kan worden, want « het beginsel
van persoonlijk eigendom heeft nog nergens in zijn ware
gedaante de proef doorstaan. » Wanneer dan het privaateigendom zulk een zegen is, hoe komt het dan dat de voorwaarde daaraan verbonden is, dat de meerderheid ervan is
buitengesloten ? 9/10 gedeelte is ervan verstoken en ondervindt dus niets van de groote voordeelen, die men er altijd
aan verbindt; 9/10 gedeelte mist dus dien heilzamen prikkel,
en juist omdat ,wij dien voor allen wenschen, 'juist daarom
dringen wij aan op gemeenschappelijk grondbezit. De praktische uitvoerbaarheid met het oog op produktieviteit, enz.
is overigens in den Wilhelminapolder gebleken. Het is dan
ook niet het privaatgrondbezit, dat vereischt wordt voor
het gebruik van den grond, maar de zekerheid dat men het
produkt van zijn arbeid zal ontvangen. Verleen de zekerheid
dat men zijn oogst zal binnenhalen, en men zal zaaien. Zoolang dus de bebouwer weet, dat hij werkt allereerst voor
den pachtheer en dat alleen wat hij overhoudt het zijne
is, zoolang zal dit eer verlammend dan opwekkend werken.
Aan den eersen kant vraagt het belang van den landbouw
de bebouwing in het groot en aan den anderen kant de
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zekerheid dat verbeteringen van het land ten goede komen
aan allen en die twee voorwaarden kunnen niet goed vervuld
worden, tenzij het grondbezit algemeen eigendom is. Hoezeer de bebouwing in het groot noodzakelijk is, daarvan
geeft Elisée Réclus, een der grootste aardrijkskundigen van
onzen tijd, in zijn Nouvelle Géograpltie universelle het
bewijs, waar hij meedeelt dat de opbrengst van eene gelijke
oppervlakte grond in Frankrijk, waar met uitzondering van
het noordelijk gedeelte de kleinlandbouw wordt gevonden,
minder is dan in Engeland, het land van den grootlandbouw. Per hectare bedraagt de opbrengst in-Frankrijk 13
a 17 hectoliter tegen 18-25 hectoliter in Engeland, ja ook
het onderscheid in Frankrijk zelf is groot, als men vergelijkt
de opbrengst in het noordelijke deel, waar grootlandbouw
wordt gevonden, en elders. De opbrengst der laatste jaren
was aldus
Gemiddelde opbrengst per hectare
in het algemeen
in het noorden

1874
1875
1876
1877
1878

19,36 hectoliter
n
14,48
»
13,90
14,35
n
n
13,92

28,53 hectoliter
n
23,30
n
22,82
n
20,89
n
24,54

In die 5 jaren was de gemiddelde opbrengst in het algemeen 15,20 hectoliter tegen 24,01 hectoliter in het noorden.
Hij voegt erbij : a wil de fransche landbouw zijn plaats
handhaven en vooruitgaan in dezelfde verhouding als de
industrie, dan is het noodzakelijk dat hij ten spoedigste de
methode toepast van bearbeiding in het groot, waardoor
de grond wetenschappelijk bebouwd kan worden en zijn
produkten gebruikt. »
Ook Mill erkent : e de arbeid is ontegenzeggelijk produktiever bij het stelsel van groote industrieële ondernemingen ;
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het produkt, zoo niet absoluut grooter, is grooter in evenredigheid tot den verrichten arbeid ; hetzelfde aantal personen
kan met minder arbeid en grooter gemak gelijkelijk onderhouden worden, hetgeen over het geheel een voordeel zal
wezen, zoodra beschaving en vooruitgang zoover gevorderd
zijn, dat wat een voordeel is voor het geheel een voordeel
zal zijn voor elk afzonderlijk. Indien publieke geest, edelmoedige gevoelens of ware gerechtigheid en gelijkheid
begeerd worden, dan is associatie van belangen en niet
afzondering de school, waarin deze goede hoedanigheden
gekweekt worden. Het doel van den vooruitgang moet zijn
niet alleen om menschelijke wezens te brengen in een
toestand, waarin zij in staat zullen wezen zonder elkaar te
werken, maar om ze in staat -te stellen voor elkander te
w erken in verhoudingen, die geen afhankelijkheid insluiten. »
Dit toegepast op den landbouw, is een veroordeeling van
den kleinlandhouw.
Craig, in zijn leerzame History of Rahaline, oordeelt
aldus : « de kleine hoeve past niet in onzen tijd, daartoe
terug te keeren zou hetzelfde zijn als terug te keeren tot het
spinnewiel. Evenals vereeniging kracht verleent, zoo is
individualisme en isolement zwakheid. Produktie op kleine
schaal is altijd duur en slecht. Beschaving en verbetering
vereischen associatie. » Of : « kleine hoeven en pachters als
eigenaars voor te staan in Ierland, dat is een grciote fout in
politiek en sociaal opzicht. Het is een teruggaande beweging, even onwijs :ils het verdedigen van het prijsgeven van
de gemakken der spoorwegen voor den terugkeer tot het
lastpaard en den ouden tijd en het vervangen der spinmachine door Penelope's spinrokken. »
Anderen, waaronder tot onze verbazing Proudhon in zijn
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Theorie de la Propriélé, beschouwen het eigendom als een
schild tegen de tirannie en noemen het a la cuirasse de la
personnalité(1). b Maar men kan aantoonen dat de tirannie
ontstaan is uit het privaatgrondbezit en is datjuist,dan heeft
men bij het wegvallen van de tirannie geen schild daartegen
noodig. En noemt men het eigendom een kuras voor de
persoonlijkheid, dan is dat de grootste veroordeeling, want
men laat door die instelling 9/10 gedeelte ongewapend en
dezen moeten zich dus gebonden overleveren in de handen
van de anderen, die goed gewapend zijn, en naarmate men
meer heeft naar die mate is de wapenrusting beter. Neen,
men kan gerust met Letourneau zeggen, dat al kan het
persoonlijk en erfelijk eigendom, gelijk het bestaat in
landen met romeinsch en feodaal recht,een goed kuras zijn,
het ook voor velen een uitmuntend oorkussen is, waarop
het aangenaam is in te slapen.
Hoevelen, die, door noodzakelijkheid gedrongen, als
arbeidzame burgers geleefd zouden hebben, zijn nu leegloopers en parasieten der maatschappij, omdat zij wegens hun
vermeende afkomst (Is pater est quem nuptiae demonstrant)
nooit de minste moeite hebben behoeven te doen ! Het
gewicht van hun kuras heeft hen verwijderd gehouden van
het slagveld.
Individuëel grondbezit en slavernij hangen ten nauwste
samen en zoolang het eerste niet is verdwenen, zoolang
moet het ons niet verwonderen dat slavernij wordt aangetroffen. Ketenen blijven ketenen, onverschillig of zij
van ijzer dan wel van goud zijn. William Cobbett zei naar

(1) Wie zou dit verwacht hebben van Proudhon, die elders beweert
dat eigendom diefstal is? Maar deze schrijver spreekt meermalen in het
eerre boek de meeningsn tegen, die hij in het andere heeft verkondigd
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die niet arbeiden al wat wij eten en drinken en dragen,
al viat ons beschut op den dag en wat ons beschermt
gedurende den nacht, alle middelen van genot. Wat is een
slaaf? Een slaaf is iemand die geen eigendom heeft, en
eigendom onderstelt het bezit van iets, dat niemand kan
ontnemen zonder zijn toestemming. Een slaaf heeft, geen
eigendom van zijn werk en iemand, die gedwongen is de
vrucht van zijn arbeid te geven aan een ander volgens den
wil van dien ander, heeft geen eigendom van zijn werk en
daarom is hij een slaaf, hetzij de vrucht van zijn arbeid
direkt of indirekt van hem wordt genomen. Als men zegt
dat hij de vrucht van zijn arbeid geeft volgens zijn eigen
wil en dat hij niet gedwongen is, dan antwoord ik : niet
gedwongen, neen, als hij gebrek aan eten en drinken en
kleeding wil hebben, maar anders moet hij sterven en op
die voorwaarde alleen kan hij weigeren de vrucht van zijn
arbeid af te staan. D Ik verwonder mij over den moed van
velen, die van onzen tijd durven spreken als van een tijd
van vrijheid. De werkelijkheid toch weerspreekt dat beweren dagelijks. Hoe kan het anders, waar men de voorwaarden mist, die noodzakelijk zijn voor de vrijheid !
De soevereiniteit heeft drie kenmerken, nl. den bodem
die voedt, het stemrecht dat beslist en het wapen dat
beschermt. Hoe nu kan het volk soeverein zijn, waar het
geen van drieën bezit? Menschen, die een zwaren kogel
aan de voeten hebben, te spreken van vrijheid en hen
voor te houden dat zij moten wedijveren met anderen die
vrij kunnen loopen, dat is geen eerlijke wedloop. Toch is
dat de tegenwoordige toestand.
Dit onderwerp is nog verre van uitgeput, vooral het
laatste gedeelte waar gezegd is, dat ook uit het oogpunt
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van nuttigheid het privaatgrondbezit is af te keuren, verdient een meer uitvoerige behandeling ; maar het doel van
een artikel als dit moet zijn, om de quaestie aan de orde
te brengen, die voor ons land als voor alle anderen de
quaestie bij uitnemendheid is, want . zij betreft de verdeeling van den rijkdom. De Iersche landvraag is geen
lokale, maar een algemeene quaestie en met haar gaat het
als met het raadsel van de Sphinx. Wie het raadsel niet
kon oplossen, werd door haar gedood, maar zij doodde
zichzelve, toen het opgelost was. Geen vrede, geen welvaart, geen rust zijn mogelijk, zoolang dat vraagstuk niet
in aller belang is opgelost, want met dat blok aan het
been kan de menschheid geen vorderingen maken op den
weg van beschaving en vooruitgang.
Van het privaatgrondbezit toch kan men hetzelfde
getuigen, wat de oude Saksenspiegel van de lijfeigenschap
zei : 'c Naar rechte waarheid heeft de lijfeigenschap haar
begin in onrecht en geweld ; dit onrecht is in gewoonte
overgegaan en geeft men nu voor recht uit. 1, Welnu, de,
lijfeigenschap is inderdaad niet afgeschaft, zoolang het
privaatgrondbezit bestaat en wij, die ons hoog verheven
wanen boven de duistere middeneeuwen, wij die een heel
eind op den weg van beschaving meenen gevorderd te
zijn, wij zullen door de later levende geslachten met zeker
medelijden worden beschouwd en hoogstens zal van ons
getuigd worden : zij stonden aan het uiteinde der middeneeuwen.
In hoc signo vinces — dat was het teeken des krulzes,
waardoor de scharen van keizer Konstantijn de overwinning behaalden over zijn medekeizer. Zoo zal ook de
afschaffing van privaateigendom van grond en bodem het
teeken zijn, waardoor de vooruitstrevende menschheid in

het welbegrepen belang van allen de overwinning zal
behalen over onrecht en onderdrukking. En als sommigen
niet gestoord willen worden in hun roestende rust en
zeggen : komen die tijden, dan komen die plagen, wij
meenen onzen plicht te vervullen dour te wijzen op de
dreigende gevaren, opdat wij toonen niet blind te zijn voor
de teekenen des tijds. De fabeldichter Florian heeft in de
volgende regelen een les gegeven, waarvan de behartiging
is aan te bevelen
Cela ne sera rien, disent certaines gens
Lorsque la tempête est prochaine.
Pourquoi nous affliger avant que le mal vienne?
Pourquoi ? Pour l'éviter — s'il en est encore temps.
F.
's Gravenhage.

DOMELA—NIEUWENHU1S.

BOEKBEOORDEELING.

Refereinen en andere gedichten uit de X VIe eeuw, verza-

meld en afgeschreven door Jan de Bruyne, uitgegeven
door K. Ruelens, 3 boekdeelen. (Uitgaven der Antwerpsche Bibliophilen, Nrs 4, 7 en 9).
Van de tien nummers , welke de maatschappij der
Antwerpsche bibliophilen, die in 1878 tot stand kwam,
tot op dit oogenblik liet verschijnen, zijn de bovenvermelde
verreweg de belangrijkste voor de lezers buiten Antwerpen.
Voor de geschiedenis onzer letterkunde in de X VI e eeuw
bevatten zij eerre bron, waarvan de waarde moeilijk te
overschatten is.
Van 1579 tot 1583 hield zekere Jan de Bruyne, waarschijnlijk een suikerbakker van beroep, en stellig een
liefhebber der « edele const van Rhetorijcke v, zich bezig
met het bijeenbrengen en opschrijven van refereinen en
andere gedichten, welke voor het grootste deel slechts in
handschrift in omloop waren. Die stukken dagteekenen niet
juist van den tijd, toen zij werden opgeteekend; zij werden
samengesteld in den loop van het kwaart eeuws, dat die
jaren voorafging. Jan de Bruyne vulde er minstens zeven
boekdeelen mede. Een dezer is ons bewaard gebleven en
bevindt zich in de koninklijke bibliotheek van Brussel ; het

-- 113 ---

bevat 139 stukken en deze zijn het, welke werden uitgegeven door den heer Ruelens, conservateur der handschriften in genoemde bibliotheek.
Hulde moet gebracht worden aan den uitgever voor de
zorg, waarmede hij zijne taak verrichtte,voor zijne boeiende
inleiding en voor de zaakrijke aanteekeningen, welke hij
haast bij elk der stukken voegde.
Het belang der bundels ligt vooral hier in, dat de verzamelaar tot de nieuwsgezinden behoorde en dat de Refereinen, welke hij met blijkbare voorliefde bijeenbracht, door
zijne partijgenooten gedicht zijn. Uitsluitend was hij niet,
en het bewijs hiervan is, dat een groot getal stukken der
vurig roomschgezinde Anna Bijns plaats gevonden hebben
tusschen de werken harer tegenstanders; maar over het
algemeen ademen de verzen, door Jan de Bruyne van den
ondergang gered, duidelijk den geest der hervorming. Als
wij nu bedenken, dat de meest gekende voortbrengsels der
rederijkers : de werken van Anna Bijras en de « Politieke
balladen , refereynen , liederen en spotgedichten der
XVIe eeuw ^, door de Vlaamsche Bibliophilen te Gent in
1847 uitgegeven, tegen de hervorming gericht zijn, dan
blijkt het, dat de nu verschenen bundels eene leemte komen
aanvullen, daar zij ons eene zeer aanzienlijke proef geven
van de pennevruchten der anti-roomschgezinden.
Wij weten het, niet schaarsch zijn in onze bibliotheken
de verzenbundels voorhanden, waarin de hervormden aan
hunne staatkundige en godsdienstige overtuiging lucht
geven : geuzenliedboeken, souterliedekens en schriftuurlijke
liedekens spreken onbewimpeld en veelzijdig genoeg de
gevoelens uit der vijanden van Rome en Spanje. Maar al
die verzen zijn strijdzangen, trillende van aandoening
evenals de borsteis, waaruit zij voor het eerst opstegen, en
S
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als de lippen, welke ze herhaalden ; het zijn geene voortbrengsels van letterkundigen of van wat men aldus in dien
tijd met dezen naam, indien hij reeds bestaan hadde, zou
bestempeld hebben.
Buiten de echte geuzenpoëzie leefde er onder de nieuwsgezinden, evenals bij de voorstanders van het oude geloof,
eene druk beoefende rijmkunst, die kalmer in den vorm
bleef en wier liefhebbers waarschijnlijk ook wel in hun
gemoed een minder felle vlam voelden blaken.
En, inderdaad, een eerste kenmerk der Refereinen van
Jan de Bruyne is hunne omzichtigheid. Wisten wij niet,
dat door het uitsluitelijk vereeren van Christus, het ophemelen van Gods woord en het opzettelijk verzwijgen van kerk
en geestelijkheid, van Maria en de heiligen, de aanhangers
der nieuwe leer stilzwijgend blijk gaven van hunnen afkeer
tegen Rome, wij zouden bezwaarlijk uit die verzen, doordrongen van den kalmsten en verhevensten godsdienstigen
zin, kunnen opmaken tot welk kamp hunne schrijvers
behoorden. Dat zij met zooveel behoedzaamheid geschreven
werden uit vrees voor de plakkaten ; dat de vervolging tegen
de hervormden ontzaglijk veel huichelarij in onze landen
heeft doen bedrijven; dat er naast de schaar der diep
overtuigden, der arme dwepers of der heldenzielen, die
de brandstapels met slachtoffers voorzagen, vrijzinnigen
waren, die hunne instemming met de nieuwe leer in weinig
ergwaanwekkende vormen wikkelden en dat tot dezen de
rederijkers, de rijmers der Refereinen, behoorden : dit alles
lijdt geen twijfel.
Aan die voorzichtigen, die geen vrede meer hadden met
de oude leerstelsels, maar die ook geen roeping tot het
rnartelaarscliap gevoelden, zijn wij het grootste deel der
hier besproken Refereinen verschuldigd.
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letterkundig vak. Het referein is wel de meest gloeddoovende vorm, die ooit door een schrijver gebezigd zij. Met
zijn stokvers, dat onveranderlijk aan het einde van elke
strofe moet voorkomen, dat noodzakelijk eene uitspraak
van het redeneerend brein moet wezen, dwingt het den
dichter of den rijmelaar immer het oog te houden op eene
min of meer alledaagsche waarheid, naar gronden te zoeken om die te bewijzen, naar een gedachtengang, die
aanleiding geeft om haar uit te spreken. Het verhaal is
uitgesloten ; de vlucht der gedachten wordt een overtreding;
spitsvondige redeneering of ijdele woordenklank, eene
noodzakelijkheid.
Men zal mij Anna Bijus en haren gloed en hare pittige
taal tegenwerpen. 't Is waar, die vijzen op haar duimen vermochten niet de vrije zwierige beweging der pen in de
handen der groote dichteres te beletten. Zoo ging het
immer : een groot dichter overwint de moeilijkheden van
den vorm. Horatius kweelde wel de liefelijkste zangen in
eene halsbrekende maat; Dante schreef wel zijne Divi ta
Commedia in terze rime. Dit bewijst echter weinig ten
gunste van dergelijke vormen. Omdat een koordedanser
(versehooning voor de vergelijking) met zijne voeten in
korven over den Niagara trekt, is dit nog geen bewijs, dat
die man, op den vlakken grond en behoorlijk geschoeid,
niet veel sierlijker zou gewandeld hebben.
Wanneer de stokverzen een kwalijk te betwisten waarheid uitspreken, dwingen zij den rederijker tot rondlooping
in een kring van alledaagschheden; wanneer zij een minder
algemeen aangenomen stelling verkonden, verplichten zij
hem zich het hoofd te breken om licht te werpen op iets wat
duister is, en stof te putten uit iets wat dor is. Spreuken
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kunnen moeilijk anders dan tot nuchtere verzen aanleiding
geven. Andere als « Aldus vant triomphant dit lieff mijn
leven hier », of a Wie benydt, naeckt de doot; diemen
haet, sal leven », zijn echte raadsels, die eerder spitsvondigheid dan verbeelding vragen om opgelost te worden.
Daar zelfs, waar het onderwerp tot hooger vlucht schijnt
te prikkelen, in de godsdienstige Refereinen onder andere,
bepalen de dichters zich over het algemeen bespiegelingen
ten beste te geven, welke, in een tijd, toen heel de samenleving doortrokken was van Bijbelstudie en mysticismus,
konden verstaan en genoten worden, maar die ons tegenwoordig volkomen koud laten.
Beter zijn dan de hekelende refereinen ; enkele dezer,
alhoewel gesteld in den gekunstelden vorm der school,
waaraan zij toebehooren, ontleenen leven en warmte aan de
taal en de opvatting des volks. De schrijvers ervan vergeten, door hun zucht om ruw te hekelen en het scherpste
woord te gebruiken, de overleveringen der school, waarin
spelen met woorden, uitspinnen van alledaagsche gedachten immer verkozen werd boven krachtig schilderen en
warm spreken.
Het is goed vrouwe syn, veel beter heere ;
Ghy maechden, ghy wyfkens, onthout dees leere.
Niemant hem te seere // om bouwen en spoeye;
Men seyt : daer geven man en is, daer en is geen eere;
Maer die gecrygen can cost en cleere,
Niet haest haer en keere // onder eens mans roeye.
Dits mijnen raet, want soo ick vermoeye,
Dagelycx vernoeye 1/, men siet dat gemeene.
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Al is een vrouw noch soo ryck van goeye,
Sy crycht haest een boeye // aen haer beene,
Ist dat sy tro u t ; maer blyf t .sy alleene,
En sy haer reene // en suyver gebouwen can,
Sy is heere en vrouwe : beter leven geene.
Ic en acht niet cleene // thouwelyck ; nochtan:
Ongebonden best, weldich wyff sonder man.
Zoo luidt de eerste strofe van een der best geslaagde
Refereinen der verzameling.
Wij treffen er nog enkele minnedichten in aan, die niet
zonder gevoel zijn, eenige schimpdichten op monniken en
geestelijken, die onder den schijn van de gewone omzichtigheid eene fijne en soms scherpe ironie verbergen. Een
voorbeeld hiervan is de hekeling der bisschoppen in het
referein Q Maeckt u deen hant vuyl, soo wast u dandere. »
Al syn de bisschoppen quaey exemplaren,
Sout beter varen soo er gheen en waren ?
Onder veel quaey is ommers iemant goet.
Ja, tsyn Godts dienaren //, ergo gheen sondaren.
Syn sy min dan ghy van vlees en van bloet?
Coopense, vercoopense, boelerense soet
Denckt sulck pristere is ooc een brabandere.
Daer is menich goet heere die weer veel goedts doet :
Maeckt u deen hant vuyl, soo wast u dandere.
Een tweede voorbeeld levert een stuk, dat, onder den
schijn van de geestelijken moed in te spreken, hen vinnig
hekelt. Het zegt hun onder anderen :
Ghy sult noch ledich gaen en oock niet wercken;
Deerste sitplaetse sult ghy oock behouwen ;
Men sal u noch Raby heeten in alle percken,
Ghy sult noch bichten maechden en vrouwen,
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Gliy sult noch pelsen dragen tegen tvercouwen,
Men sal noch voer u coopen de beste spyse.
Die ter merckt veyl comt in elcx aenschouwen :
Ghy en sult noch gheven geen axcyse,
Mer vry syn, al ist voer de steden cleyn profyt;
Ghy en sult oock binnen uwen logyse
Gheen soldaten houwen, omdat ghy geestelyc syt;
Want ghy moet voer ons bidden alder tyt,
Studeren en al werm onder tdack // schryven.
Ghy en sult oock niet waken, ist oorloge oft strydt :
Syt te vreden ghy sult in u gemack // blyven.
Tot de lichtpunten van anderen aard in deze uitgave
behooren de talrijke, deels onuitgegeven stukken van Anna
Byns. Ofschoon zij niet op de hoogte staan harer beste refereinen en waarschijnlijk van haar laatste jaren dagteekenen,
onderscheiden zij zich, door hunne kracht van zeggen en
denken, gunstig van de overige stukken.
Een grootdeel der Refereinen uit deze verzameling bestaat
uit stukken, welke medegedongen hebben in den eenen of
anderen prijskamp. Nu en dan heeft Jan de Bruyne niet
enkel de beste dier prijsverzen opgeschreven, maar soms tot
dertien of veertien der ingezonden stukken. Op zich zelven
hebben deze niet heel veel te beduiden, maar zij leveren een
staaltje van hetgeen de verzenmakerij was, waarmede een
deel onzer burgerij gedurende haast een gansche eeuw haren
ledigen tijd doorbracht.
En wat van deze stukken in het bijzonder gezegd wordt,
mag van de geheele verzameling gelden. Weinig of in het
geheel niet genietbaar is de poëzie, die zij bevat; maar belangrijk is de bijdrage, welke zij levert 'oor de geschiedenis onzer letterkunde gedurende de meest bewogen en de
glansrijkste eeuw van ons leven als volk. MAX RoosEs.
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Brussel. Drukk. w e J.-H. Dehou en zoon, Groot Eilandstraat, 1882.
Er is reeds dikwijls op gewezen geworden, dat jonge
dichters te vroeg hunne pennevruchten in het licht willen
geven. In plaats van bij de groote meesters in het vak ter
school te gaan ; de taal te bestudeeren ; zich in alle stilte
te oefenen en te wachten met hunne uitgaven tot zij iets
oprecht degelijks vermogen te leveren, haasten zij zich om
hunne gedachten en indrukken, meestal onder eenen gebrekkigen vorm, den lezers — indien zij er vinden — mede
te deelen. Hunne drift komt uit eenen edelen aandrang
voort, zij laten zich door hun enthousiasme en hunne
liefde tot de kunst medesi epen, zij willen roem inoogsten —
hun doel heeft niets dan loffelijks en verhevens, — maar,
helaas ! velen bereiken het niet; sommigen, welke nochtans met dichterlijk vuur bezield zijn, bereiken het zelfs
nimmer, omdat hunne eerste gedichten onopgemerkt of
o p gewaardeerd blijven en zij zich ontmoedigd voelen, en
in plaats van hunne aangeboren gaven door de oefening te
ontwikkelen — ze in de meening, dat het publiek een
onrechtvaardig oordeel over hen velt — eindelijk gansch
verwaarloozen. En in de veronderstelling, dat zulke schrijvers -- na eenige mislukte proeven — er toe mochten
komen een degelijk letterkundig werk voort te brengen, wat al vooroordeelen zullen zij niet te overwinnen
hebben, aleer de lezer het bekennen wil, dat zij eindelijk
zijn geslaagd ! Waarom verlangen te oogsten als het nog
maar zaaitijd is, waarom de vrucht te plukken eer zij tot
rijpheid komt? Waarom de poëzie zoo ruw te behandelen?
Zij is eene bloem van den geest, en als eene bloem moet
zij verpleegd en verzorgd worden; en even als elke plant
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hare kelken volgens haren aard met stille of prachtvolle,
maar immer met harmonische kleuren tooit en tot volmaaktheid brengt, zoo dient ook elk dichter te beproeven
zijne gedachten en gevoelens op de hem eigene wijze,
maar zoo volmaakt mogelijk weer te geven : zijne gedichten moet hij versieren met het hoogtijdkleed; — want in
de poëzij zijn vorm en gehalte zoo nauw verbonden, dat ze
met elkander vereenzelvigd mogen heeten.
Daarom : lang nadenken, veel schaven ; menig stuk
verwijzen en wachten -- immer wachten van uitgeven tot
het gezet oordeel de met gloed ontworpen, maar steeds
verbeterde verzen goedkeurt.
Heeft de heer Callant deze eischen der kunst in acht
genomen? Niemand zou hier anders dan ontkennend kunnen antwoorden. Het poëtisch gevoel bestaat ongetwijfeld
bij hem ; doch hij weet het niet uit te drukken : hij neemt
grofheid voor kracht en ruwheid voor geestdrift, en nadat
men dit kort boekje gelezen heeft -- want het heeft ten
minste de gave der kortheid, iets dat men van alle onbeduidende boeken niet zeggen kan -- vraagt men zich af,
of er wel noodzakelijkheid bestond den hoop alledaagsche
verzen, welke toch zoo kwistig in onze kleine letterkunde
voorkomen, nog met dit bundeltje te vermeerderen ? En op
nieuw moet men antwoorden : neen. Stopregels komen er
ten overvloede in voor ; de inhoud is niet bemoedigend.
De dichter heeft te weinig talent om eenigen indruk met
zijne verzen teweeg te brengen ; maar zijne abstracte
uitvallen tegen -- men weet niet immer goed welke volks_
verdrukkers -- ademen weinig vredezucht.
Zijn schrijftrant is zeer eentonig : « Ik ben een arme
zanger maar. D Een arme zanger is het maar. « 'k Zong
menig deun, 'k zong menig lied, D enz. enz
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Zangers en zangsters en harpetokkelingen zijn al te
verouderde figuren, om nog door moderne schrijvers aangewend te worden.
De heer Gallant streve er naar poëzie in zijne verzen
te brengen; dat hij er wellicht zou geraken, bewijst het
volgende stukje :
« In eenzaamheid gelaten (?)
En weet ik niet waar gaan...
't Is droevig langs de straten,
't Is droevig langs de baan !
Ik zou wel willen zingen
Een geestig, hartlijk lied...
Mijn harpetokkelingen
Eilaas ! en rillen niet.
ik zou wel willen spreken
Met vrienden gul en goed
Doch ! 'k hel naar antire streken
Gericht, gevend den voet!
Ik zou wel willen minnen
Een lieve maagdelijn...
Doch... Gent is 't waar mijn zinnen
En al mijn droomen zijn.
0 eenzaamheid, o smarte!
Waar leidt mijn levensbaan? —
Ik voel mij in mijn harte
Zoo pijnlijk aangedaan. D
Bovenstaande heeft zeker niet veel om het lijf en kan niet
nieuw van vinding heeten ; maar het bezit toch iets
weemoedigs in zijnen nog niet gansch gekuischten vorm;
vergelijkt het eens met het volgende :

— 1 2 -Bij het burgerlijk doopsel (?) van het hind eens vriends
a En daarom hebt gij kind
Door vaders ziel en moeders hart
Zoo liefdevol bemind,
Niet prijsgegeven aan de smart
Van 't koude, vuile nat
Dat men gewijde water heet !
Noch aan den paap, die wat
Van zijne goocheltoeren weet
En toonen aan den dwaas
— Van geest en oordeel gansch beroofd ; —
Die niets begrijpt van 't dom geraas
Maar toch den heilgQn man gelooft ! »

Het is voorwaar niet met dergelijke verzen dat er kans
bestaat rang onder de dichters te nemen, en indien de
misbruiken der geestelijken geene andere dan zulke aanranders vinden, indien de noodzakelijkheid van het doopsel
maar door deze beweeggronden in twijfel wordt getrokken,
dan mag men voorspellen dat de macht der eersten nog niet
aan het wankelen is, en de sakramenten der katholieken
nog hunnen val niet nabij zijn.
Wij eindigen met den wensch te opperen, dat jonge
schrijvers 6f wel het verzenmaken daarlaten, 6f zich op
eene betamelijke literarische wijze zouden leeren uitdrukken, en bidden den lezer om verschooning, reeds te
lang bij iets zoo weinig degelijks als het hier besproken
werkje te zijn stil gebleven.
G.M.

HET

OPENBAAR UND1RWI1S IN VLAANDEREN
TIJDENS DE ZEVENTIENDE EEUW(').

IX.
SCHOOLHOUDING EN SCHOOLREGLEMENTEN TE GENT,
OOK TE ANTWERPEN.

Komen wij terug op de lagere scholen door wereldlijke
meesters bestuurd, dat is te zeggen, op de eigenlijke gemeentescholen.
De overheden der schoolmeesters waren feitelijk, van
geestelijke zijde : de bisschop, de scholaster, de parochiepastoors, en van wereldlijke zijde : de hoogbaljuw, vertegenwoordiger van het staatsbestuur, en ook de gemeenteoverheid. Toch was de scholaster de hoofdman; van dele
eenen kant stond hij in onmiddellijke aanraking met het
onderwijzerslichaam en van den anderen kant met den
hoogbaljuw en het magistraat. Zijn invloed was dus aan(I) Vervolg. — Zie Nederlandsch Museum, jg. 1882, ge aflevering.
10
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Het bezoeken der scholen behoorde tot zijne bijzonderste
verplichtingen. Echter mocht hij zich daarin door een
anderen geestelijke laten vervangen ; het schoolpersoneel
deed zijn best om bij hem gunstig aangeteekend te staan.
In al onze steden waren reglementen voorhanden,
rakende het kerkelijk onderricht in de scholen en verder
het wetenschappelijk onderricht, welke reglementen over
't algemeen in gelijken geest waren bevat. Wat wij thans
zeggen over de schoolhouding te Gent, zal dan ook in
groote mate op die van andere steden toepasselijk zijn.
Ten minste tweemaal 's jaars moesten de kinderen zich
naar de kerk begeven om ondervraagd te worden. Bij een
dier kerkbezoeken vereenigden zich ook de onderwijzers, om
op hunne beurt en afzonderlijk een onderzoek te ondergaan in tegenwoordigheid der geestelijkheid en der notabelen. De meesters moesten op gestelde dagen dé kinderen
naar de christelijke leering leiden en naar den biechtstoel.
De zaterdag werd besteed aan het zingen van gebeden en
litaniën ter eere der H. Maagd.
Aangaande het onderricht zelven der christelijke leering,
had de kerkelijke overheid de noodzakelijkheid ingezien een
handboek uit te geven, dat, door alle leeraars gevolgd zijnde,
eene gewenschte eenvormigheid zou vaststellen. In elk
bisdom kwam na- het eerste concilie van Mechelen een
catechismus in 't licht, als leiddraad bij het onderricht van
geloofsleer. Doch, in 1623 werden verscheidene dier
catechismussen vervangen door den Mechelschen catechismus, welke op dit uur nog door heel I rlaamsch-België in
gebruik is.
In 1635 werd het schoolreglement van Gent door Hoogbaljuw en Schepenen uitgevaardigd. De meesters moesten
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op bepaalde dagen hunne leerlingen naar de kerk leiden,
bepaaldelijk voor de christelijke leering. Geenen leerling was het toegelaten de les te verzuimen. De meesters
waren gehouden orde en stilte te doen handhaven. Het
gebeurde weleens dat de ondervragingen plaats grepen in
tegenwoordigheid van den Bisschop, den scholaster of
leden van het magistraat.
Gedurende de lessen des Zondags mochten de kinderen
niet op straat spelen met kaatsbal, kegels of knikkers, op
pene van twee schellingen boet, dewijl zij op de aangeduide
uren allen in de kerk moesten zijn. Kinderen, die hun
onderwijs in kloosters genoten, waren verplicht insgelijks
naar de catechismus-les te gaan. Het was echter met dit
Reglement als met vele reglementen : het bestond enkel in
al zijne strengheid... op het papier, meer niet.
Den onderwijzers werd voorgeschreven in hunne scholen
de gebeden en catechismus-lessen te doen opzeggen, ook het
missendienen aan te leerera. Volgens het schoolreglement
van zooeven, moesten de leerlingen nederknielen in de
klas, wanneer zij hoorden dat een stervende berecht werd
en de gebeden uitspreken : Ave sales mundi... pater poster,
en Ave Maria tot zaligheid des kranken. Deze schikkingen
gingen onveranderd over in het Reglement van 1694, dat
tot op 't laatst der verleden eeuw in zwang bleef.
Hadden de schoolmeesters de verplichting, onder straf van
boete of afzetting, de knapen naar de kerk te vergezellen,
de cathechisanten bleven aan hunne verplichtingen wel eens
te kort. Het gebeurde menigmaal, zoo zien wij in de oorkonden des tijds ( 1), dat de meesters met hunne knapen
(1) Onder anderen in. .een stuk, onder datum van 24 Dec. 1643 en
voorkomende in eene proceduur voor den Raad van Vlaanderen. Het
behelst eens klacht door al de schoolmeesters van Gent onderteekend.
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van zijn verzuim voorafgaandelijke kennis te geven, wat
telkens een hevig gemor bij het onderwijzerslichaam
teweegbracht. Dit kerkelijk onderricht stond, zoo 't schijnt,
niet onder de leiding der parochiegeestelijkheid, maar
onder die der Jezuieten, en het waren paters hunner orde
die in kerken en kapellen de les gaven, ten minste gedurende het tijdperk waarvan wij spreken.
Wij gaan tot een ander punt der schoolhouding over. De
Reglementen bepaalden in alle steden het getal schooluren
en weleens de verdeeling der werkzaamheden. Dit laatste
was niet moeilijk om doen, dewijl het programma zich
niet verder uitbreidde dan tot christelijke leering, lezen,
schrijven en cijferen, en omdat dit aanvankelijk onderwijs
zuiver werktuigelijk was. Gewoonlijk duurde de schooltijd
's morgens drie uren en ook drie uren des namiddags
e binnen weleken tijt de kinderen sullen tweemael hunne
lesse opseggen aen Meester, ende (degene) die schryven
hunne geschrifte thoonen. » Des namiddags het zelfde. De
leerlingen schreven gedurende acht en soms gedurende
veertien dagen dezelfde leerstof.
De meestgevoorderden gebruikte men als moniteurs,
« ende de geleerste om danderen te leeren hun lesse eer
sy by den meester gaen om hun lesse op te seggen. » Er
was in de week een namiddag schoolcongé. In vele scholen
was liet in gebruik de gebeden in 't Latijn te doen opzeggen. Alzoo waren de leerlingen in staat gesteld bij elke
gelegenheid den pastoor van dienst te zijn bij kerkelijke
plechtigheden. Begrippen van Fransche spraakleer werden
in talrijke scholen aangeleerd, wat overheden en ouders
genoegen deed en de onderwijzers aanzette om een verhoogd
schoolgeld te eischen.
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De punten der verordeningen rakende de regeling van het
schoolgeld, de vaste wedde der onderwijzers, ook de wijze
van benoeming der schoolhouders zijn nog al verschillend.
Wij zien uit die stukken dat het loon der onderwijzers deels
door de familiën, deels door liefdadigheidsbesturen betaald
werd, zooals « vuyteu innecomen van Gasthuyse, vuyte
incompste der kerck, ende van den heyliggheest( 1 ), enz .
De door deze instellingen geholpen kinderen waren de
eigenlijke kostelooze leerlingen.
Het door de orders te betalen schoolgeld bestond uit
eenige stuivers, ongeminderd het warmgeld en ook de
jaarlijksche geschenken aan den onderwijzer. Lenige gemeenten hadden hare toevlucht genomen tot eerre afzonderlijke belasting voor het dekken der kosten van het schoolt
wezen, weleens op het bier. Die opbrengsten werden ter'
hand gesteld aan het bestuur der Arme Kamer, die.daarmee
onderwijzers vergoedde en schoolgerief aankocht.
Bij deze inlichtingen over de schoolhouding in Vlaanderen, kunnen wij er eenige andere voegen, die meer bepaaldelijk de stad Antwerpen betreffen. In 1605 besloot het
Magistraat dier stad 25 guldens uit te reiken aan eiken der
18 schoolmeesters, voor kosteloos onderwijs te geven in
kapellen door den Bisschop aangeduid. Het College der
wijkmeesters, met den kapitein van elk kwartier der stad,
moesten gaan van huis tot huis om de kinderen op te
teekenen van 8 tot 18 jaren, met verklaring of zij ter
school gingen of niet, en er bijvoegen bij welke meesters of
meesteressen.
Bij plakkaat verkondigde de overheid de noodzakelijk-

(1) Parochie- of kwartier-armbestuur.
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heid van « dinstructie ende onderwysinge van de jonckheyt »;
men gewaagde nog niet van cathechisatie, gelijk men het
deed in de latere zondagscholen. Op vastgestelde dagen
moesten de kinderen van 7 tot 15 jaren, 's morgens van 8
tot 11 uren en 's namiddags van 1 tot 3 uren, naar eene
der zes aangeduide kapellen gaan, a waer sekere meesters,
toesienders ende meesterssen hen sullen leeren lesen ende
schrijven. Ende opdat niemant hem van alsulcken goet
werck ende oeffeninge en excusere, onder pretext van
armoede, soo zal men degene, des van noode hebbende,
versien van boecken, papier, pennen ende inckt ( 1). »
De verordening, waarbij de jeugd slechts in katholieke
scholen mocht gaan, hinderde vele familiën der Scheldestad,
welke uit die oorzaak gedeeltelijk de wijk naar elders
namen. Dwangmiddelen werden aangewend om de kinderen
op de schoolbanken te brengen. De armmeesters hielden
bij hunne uitdeelingen rekening van schoolverkeer. Knapen
en meisjes van 7 tot 15 jaren, die gedurende de onderwijsuren op straat gevonden werden, moesten naar de kapel
gebracht worden.
Nog een woord over het schoolwezen te Antwerpen.
Buiten de gestichten der Jezuieten en Augustijnen, alwaar
middelbaar onderwijs gegeven werd, trof men nog aan
de Latijnsche school der Predikheeren, het Seminarie, de
kloosterscholen, de papen- of parochiescholen, ten getalle
van vijf. De privaat-onderwijzers en onderwijzeressen klommen tot een honderdtal.Deze behoorden tot de zoogenaamde
gemeentescholen. Wie niet was ingeschreven in de gilde of

(1) F. J. Van den Branden. -- De Toekomst, tijdschrift voor orderwijs ;1874, bladz. 380.
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corporatie der schoolmeesters kon geene school openen. De
scholaster en de dekens hielden de hand aan de naleving
der voorrechten, door de niet toegelaten schoolhouders aan
de stedelijke overheid aan te klagen.
De vrije scho:Ameesters of e Guldebroeders van S t Ambrosius » moesten zich, bij eede voor den scholaster,
verbinden zich in alles naar de bestaande reglementen
te schikken. Zij mochten geene ondermeesters in dienst
nemen zonder kennis van de overheid; geene boeken
gebruiken dan de aangenomen boeken; geene herberg houden, geene leerlingen aanvaarden komende uit eene andere
school; van elkander wonen op eenen afstand van niet min
dan 200 voeten « gemerckt datter veel . quellingen oprysen
onder den gene die malcanderen te naer woonen ( 1). D
X.
DE ZONDAGSCHOLEN.

De weldaden van het onderwijs drongen tot de armen
niet door. Dit noopte de bisschoppen om overal de inrichting
van zondagscholen te bewerken. Het Concilie van Trente
had er het denkbeeld van opgevat, en de kerkvoogden van
België verwezenlijkten het met veel ijver voor het behoud
der katholieke leer en de zedelijke welvaart der schooljeugd.
Zij stelden dus vast dat de meesters en de pastoors een

(1) Belangrijke bijzonderheden over het schoolmeesters-beroep zijn te
vinden in de statuten ende ordonnantien voor de Guldenbroeders van
Ste Ambrosius, die men noemt schoolmeesters, enz. 1612; in het licht
gegeven door den heer F. J. Van den Branden. -- Toekomst, 1874,
blz., 409.
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bepaald uur zouden aanduiden om op zondagen en feestdagen
les te geven aan de armen in christelijke leering, lezen en
schrijven, en dat die lessen zouden plaats grijpen in de
kerken, zoo er geene andere lokalen beschikbaar waren.
De pastoors weren gehouden de armen aan te manen hunne
kinderen naar de lessen te zenden. Er werd besloten de
nalatigen tot de uitdeelingen der Heiliggeesttafels niet toe
te laten, en die des noods aan het magistraat over te dragen, om des te beter in den schooldwang te lukken.
Verder verbood men in elke parochie der stad zich
gedurende de lessen aan vermakelijkheden over te geven,
ten einde daardoor de kinderen van de zondagscholen niet
af te trekken. De burgerlijke overheid begunstigde de
scholen door medewerking aan de uitvoering van de schikkingen der synoden, en ook door betaling van een deel der
onkosten van de nieuwe instellingen.
De pastoors en dekens wekten de liefdadigheid hunner
parochianen op. Broederschappen der christelijke leering
ontstonden, wier leden zich verbonden de zondagscholen te
ondersteunen. Het toezicht dezer instellingen werd geoefend
door den scholaster in de steden, door den landdeken in de
andere gemeenten. In hunne handen was het dat de onderwijzers de belofte deden, vooraleer in bediening te treden,
om « getrouwelijk aan de jeugd dingen te leeren lezen
overeenkomstig de christelijke leering, en niets te leeren
doch uit te leggen dat aan ketterij of onzedigheid geleek,
maar alleen lletgene naar godvruchtigheid en goede zeden
streefde (1).
De diocesaan-synode van Mechelen van 1607 hield zich

(1) Ph. Van der Haeghen. Le Progrès, revue p6dagogique, jaar 1872,

blz., 525.
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druk bezig met de invoering van zondagscholen. Het was
op hare aanbeveling dat de broederschappen, waarvan wij
even spraken, in steden en dorpen tot stand kwamen. De
leden ervan waren notabelen, aan wie, zoo wij zegden, de
taak was opgedragen de zondagscholen aan alleman vurig
aan te bevelen. Dit doet ons onwillig denken aan de inrichting onzer hedendaagsche schoolcomiteiten. Het hoofddoel
der gestichten was, de armen te oefenen « in tgene aengaet
haere salicheyt ende anderssints haer noodig is om deur de
werelt te geraecken. »
Ook de gemeentebesturen bleven niet werkeloos. Zij
herinnerden aan de ouders dat dezen den onderstand van
den discli of arme tafel verbeurden, indien hunne kinderen
het zondagonderwijs niet bijwoonden. De bijzonderen
werden insgelijks verplicht hunne dienstboden naar de
lessen te zenden, op pene van onderscheidene strafbepalingen. De landdekens waren gelast met het toezicht der
zondagscholen, en gehouden tot het doen van zesmaandelijksche onderzoeken (1). De eerste zondagschool te Gent werd
ingevoerd in 1615 door bisschop Prans Vander Burcht.
De instelling der zondagscholen deed van lieverlede
dagelijksche scholen ontstaan voor de armen, terwijl het
ook gebeurde dat vele zondagscholen tijdens de week open
bleven, en allengskens alle dagen. ' Na verloop van tijd
werden de eigenlijke zondagscholen in de kerken anders
niet dan inrichtingen, alwaar de pastoors plichtshalve hunne
lessen van christelijke leering aan de kinderen der parochie
gaven.
De doorluchtige bisschop van Gent Antone Triest, had

(1) TH. jUs PM Histoire de l'instruction publique en Belgique, blz. 162.
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steeds een wakend oog op de stedelijke zondagscholen.
Hij nam onderscheidene maatregels tot het regelmatig bijwonen der lessen. De leerlingen trachtte hij op de banken
te houden bij middel van geldelijke aanmoediging. In 1639
betaalde hij niet minder dan 1370 gulden, met aan elk kind,
dat naar de lessen ging, een oordje per keer te laten uitdeelen (I).
X I.
DE ARME SCHOLEN VAN GENT.

Onder de onderwijsgestichten te Gent, komen in aanmerking de Arme scholen of Weezenscholen. Deze instellingen
vielen in den smaak der bevolking en beantwoordden aan
den liefdadigheidsgeest der burgerij, van wie zij menigen
blijk van milde toegenegenheid ontvingen. In den jaarregister van Gent 1634-1635 (2 Dec. 1634) lezen wij eene
acte van fondatie, ten behoeve van de Arme knechtjesschool,
gedaan door Jan Dupers en zijne gezelnede Jo e Catharina
Van Redichove, voor welke fondatie zij in pande stellen
drie huizen, staande te Gent, alsook twee renten ten laste
der stad.
Het was in 1622, door het bouwen van de Kamer der
beheerders, dat voltrokken werd het gebouw der gemeenteschool van Arme kinderen achter S t Baafs, palende aan
de feodale woning het Geeraard-Duivelssteen. Op den
voorgevel van dit gebouw prijkt, in halfverheven beeldwerk, het zinnebeeld der stad, de Maagd van. Gent
en haar leeu7v, dat wordt vastgehouden door twee
weeskinderen, uitgedoscht in de eigenaardige kleeder-

(1) Nederlandsch Museum, 1874. Blz. 320.
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dracht van den tijd. Onder het gemeentelijk zinnebeeld
plaatste men den chronogram Pletatls GanDae sChoLa
paUper UM (1662).
Wij weten dat het Geeraardssteen gedeeltelijk tot een
Seminarie vervormd werd door bisschop Jansenius in
1569, en dit gesticht daar in stand bleef tot 1622. Na het
decreet van 4 Mei 1623, bood de bisschop aan het
magistraat het gebouw te koop, en het was dien ten
gevolge dat het weezenhuis daar gevestigd werd en er
bleef tot 8 Juli 1873.
Over de inrichting der Gentsche weezenscholen bezitten wij eenige echte bescheiden, waarin de inlichtingen
voorkomen, welke wij noodig hebben om den toestand dier
onderwijsgestichten te doen kennen. Vooreerst hebben wij
het reglement, gedagteekend van 1628 en gewijzigd in 1644
en 1666, en waarvan de inleiding luidt : e Alsoo onlanx
binnen dezer stede van Ghendt opgebracht ende gheinstitueert zijn twee arme scholen, deene voor de knechtkens
ende landere voor de meyskens, die alreeds in groot ghetal
in de voorschrevene scholen onderhauden worden » en met
het doel er Bene goede inrichting aan te geven, zoo is door
heeren hoogbaljuw en schepenen van der Keure het volgende reglement vastgesteld, en daarop volgen een aantal
bestuurlijke bepalingen, waarvan wij er slechts een paar
zullen opgeven, omdat zij het onderwijs betreffen.
De aangenomen kinderen moesten zijn poorterskinderen
van 7 tot 9 jaren en gezond van lichaam, U of anders als zij
medebrochten competenten middel om hemlieden te onderhauden. » De bestuurders waren gehouden de kinderen te
doen u instrueeren in de vreese Godts ende in alle door de
ordonnantiën opgegeven gheestelycke oeffeninghen, verder
op sekeren hueren ende tijden leeren lesen ende schrijven,
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ofte buyten huise, als wollewevers, legatuerwerken, schoemaecker, cleermaecker, ende dierghelijke. » Strafbepalingen worden door het reglement opgegeven ; in ettelijke
gevallen werd den leerlingen eene geeseling toegediend.
Een ander stuk, berustende in het stedelijk Archief, geeft
ons het bewijs dat de behandeling der weezen hardvochtig
was. Het proces-verbaal eener aanbesteding van 5 Mei 1643
spreekt van het opbouwen van drie muiten met een kamerken « ghelyck de andere muyten daar neffens staende, »
zoodat er reeds een zeker getal muiten bestonden als kastijdingsmiddel. Ook spreekt het reglement van inwendige orde
over het castyden van wederspannige. »
De weezen, die in stad niet gingen werken, de 't lauysblyvers, hadden klas van 8 tot 11 uren des voormiddags, en
van 1 uur tot 4 uren des namiddags. De werkers hadden
klas van 7 tot 8 uren 's morgens, en van 6 tot 7 uren
's avonds, en op Zondagen en feestdagen, van het ontbijt tot
I 1 uren. De Regent was met den onderwijzer gelast het
onderwijs te geven.
De onderwijzer had het voorwaar niet gemakkelijk.
Boven zijnen zeer lastigen en langdurigen schoolarbeid, had
hij nog een bijwerk ; hij moest des morgens bij het wekken
der kinderen tegenwoordig zijn, om.over alles stipt toezicht
te houden, ook over het verluchten der slaapzalen. Gedurende de goddelijke diensten, moest hij een wakend oog op
de knapen houden. Des avonds was hij insgelijks van
dienst : hij nam het maal aan de tafel der leerlingen, en
degenen onder hen, die in de klas iets misdaan hadden,
moesten a knielen in den refter met half eten p.
In de zondagsklas, ingesteld voor de uitwerkers, was het
den Regent en den ondermeester voorgeschreven K neer•
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stigheyt te ghebruycken om de leerlingen te vorderen in het
lesen ende schryven soo int Walsche als int Vlaems. » (1)
Het gesticht telde onderscheidene weldoeners, ter wier
aandenken op bepaalde dagen gebeden gedaan werden. Ten
gevolge van legaten werden dan ook op feestdagen witte
broodjes, rijstpap of geld onder de weeskinderen uitgedeeld.

XII.
BRONNEN VAN ONDERSTAND DER GENTSCHE ARME SCHOLEN.

Van in vroeger eeuwen reeds bezat Gent inrichtingen van
onderwijs, waar de armen en ouderloozen edelmoedig naar
geest en lichaam verzorgd werden; maar het bestaan dier
inrichtingen werd meer dan eens door tijdsomstandigheden op eene harde proef gesteld. De hulpbronnen — wij
kunnen niet zeggen de begrootingerl — waren niet, gelijk
heden, door de stedelijke kas gewaarborgd en er moest
soms naar het een of ander middeltje uitgezien worden om
de armengestichten geldelijk ter hulp te komen.
De stichting der eigenlijke weezenscholen van Gent dagteekent van het begin der XVII e eeuw, een tijdstip dat
menigvuldige onderwijsgestichten in onze Vlaamsche stad
zag oprijzen.
Bij de organisatie der armenscholen kwam het stedelijk
bestuur op het denkbeeld de nieuwe gestichten eene bron
van inkomsten te verzekeren, door ten hunnen voordeele
te beschikken over de aanzienlijke goederen van het Rijke
Gasthuis, een liefdadigheidsgesticht, dat het doel zijner

(1) CH. VEHSTRAETE.

Des etablissements charitables, blz. 188.
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instelling miste en dus geen reden van bestaan meer had.
Het verschafte alleen renten aan rustende kloosterlingen
van beide kunnen. Men zeide Rijke Gasthuis, omdat het
gesticht goederen bezat zonder lasten, en talrijke pleegzusters zonder zieken. Immers het was eene gewezen Lazarij
en in de XVII°eeuw was de middeleeuwsche melaatschheid
verdwenen. Er waren in de stad arme zieken genoeg, maar
toen er zich een onder hen in het gasthuis ter verpleging
aanbood, zelfs met aanbeveling der overheid, dan werd hij
onmiddellijk aan de deur gezet, onder voorwendsel dat de
statuten der inrichting niet toelieten andere kranken dan
melaatschen te aanvaarden.
In 1611 hadden de Schepenen aan de Aartshertogen
gevraagd de fondatie van het Rijke Gasthuis te mogen
gebruiken, zoo niet geheel, dan toch gedeeltelijk, ten
voordeele van het onderwijs der arme kinderen, en de vraag
werd ingewilligd. Maar toen liet er op aankwam de toelating uit te voeren, boden de belanghebbenden eenen hardnekkigen tegenstand, waarin zij door eenige kerkelijke
overheden aangemoedigd werden ( 1 ). Wij denken dat de
zaak belang genoeg heeft om met eenige breedvoerigheid
besproken te worden; het is eene bladzijde uit de Jaarboeken van Gent, welke ons een staaltje geeft van klerikale
onbeschaamdheid.
Gedurende eeuwen werden de melaatschen verzorgd in
eerre lazarij of leprozerij op de Hoogstraat. De streek heette
in de middeleeuwen het Ste Marialand, naar de kapel van
het gasthuis, toegewijd aan Ste Maria ter Lazarie, die
'natuurlijk ten uitkante der stad was. De zieken, mannen
(1) Onder anderen de Aartsbisschop van Mechelen, en na hem de
Bisschop van Gent.
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en vrouwen, werden er opgepast door broeders en zusters
van 't Gemeene Leven.
In 1474 was het getal der bedienaars door Schepenen
bepaald op tien zusters en zes broeders, en, wat dient vermeld te worden, de benoeming moest door de drie leden der
stad — poorterij, weverij en kleine ambachten — aanvaard
worden. Toen de melaatschheid verdwenen was, bleef alles
op den ouden voet De broeders en zusters der S t Lazarusorde leefden er voort, en het gesticht voerde den goedklinkenden naam van abdij van 't Rijhe Gasthuis.
Het was bij decreet der Aartshertogen van 12 September
1611, dat de stad gewettigd was om met de kloosterlingen
tot eene overeenkomst over te gaan, betrekkelijk de verdeeling der goederen. De onderhandeling duurde jaren, en
toch kon men tot geene oplossing geraken. De kloosterlingen verzonnen allerlei spitsvondigheden om de zaak op de
lange baan te schuiven. Al de voorstellen en beslissingen
van het magistraat bleven eene doode letter, alhoewel u zoo
dicwils ghenomen ende hernomen, ende noghtans tot noch
toe onderbleven. D Immers de congregaten beschouwden
zich als wettige eigenaars der abdij en der goederen.
Den 4 Mei 1623 kwam een koninklijk decreet uit, vaststellende dat er twee aandeelen zouden gemaakt worden
van de inkomsten der goederen, de eene helft aan de zusters
blijvende, de andere helft moetende dienen tot het oprichten
en ondersteunen eener armenschool. De kloosterlingen kwamen tot inkeer, en verklaarden zich aan het decreet te
onderwerpen. Zij vreesden alles kwijt te geraken. Toch
geschiedde de verdeeling eerst in 1626 (1).

(1) Onder de bronnen van inkomsten, door het gesticht vroeger.
bezeten, was er eene welke wij hier moeten aanhalen : de broeders
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Volgens de gesloten overeenkomst, moesten de goederen
der Leprozerij ter beschikking blijven der leden van de
kloosterorde, hun leven lang, maar men mocht geene nieuwe
leden meer aanvaarden. Er was besproken dat, na de dood
van degenen die er alsdan deel van maakten, de goederen
tot de stad zouden terugkeeren, om volgens de voorgeschreven bestemming aangewend te worden.
Dat belette niet dat de kloosterlingen voortdurend de wet
in den wind sloegen. Zij trachtten de goederen te verkoopes
of te ruilen. Nog meer : bij de dood eens broeders of eener
zuster der orde, aanvaardde men andere, aan wie men den
kloosternaam gaf der afgestorvenen ; maar de fopperij
mocht niet lang duren (1).
Volgens een enquest gedaan in 1671, klommen de
opbrengsten van de helft der goederen voortkomende van
het Rijke Gasthuis, tot de som van omstreeks 8000 gulden
's jaars, daarbij niet begrepen de waarde der gebouwen
door de weezengestichten gebruikt. Deze som was, zoo
't schijnt, op dit tijdstip bijna toereikende voor het onderhoud der weezen ten getalle van onge veer 300 ( 2). Men trof
echter liefdadige menschen aan, die bij uitersten wil een deel
van hun vermogen aan de armenscholen ten beste gaven.
Onder hen telt men eenen aanzienlijken menschenvriend,
aan wiens edele inzichten en handelingen wij eenige regelen
zullen wijden.

bezaten het recht eenen lepel graan te scheppen uit eiken zak tarwe,
rogge, raapzaad, enz., die binnen de stad kwam om verkocht te worden.
Die willekeurige belasting heette het Lepelrecht.
(1) CH. VERSTRAETE. Des etablissements charitatles, blz. 162.
(2) CH. VERSTRAETE. Ibid, blz. 170.
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XIII.
EEN WELDOENER VAN HET OPENBAAR ONDERWIJS.

De weldoener en begiftiger der Gentsche armenscholen,
van wien wij in het vorigé hoofdstuk spraken, is Jonkheer
Jan van Havre, heer van Walle, geboren te Gent in 1551.
Voor hem was de weldadigheid de schoonste der deugden
en de edelste der burgerplichten. Hij liet de voor den tijd
aanzienlijke som van 2000 gulden 's jaars na voor de armenscholen. Van Havre was een rechtsgeleerde van groot verstand; in zijne vrije uren beoefende hij de latijnsche poëzij
op gelukkige wijze, en tot vijftienmaal verkoos men hem
tot lid van het Gentsche schepenschap. Het Calvinistisch
gemeentebestuur van 1578 had hem van zijne vrijheid
beroofd. Losgelaten zijnde, deed hij lange reizen in Europa
en vergaarde aldus eenen rijken oogst van geleerdheid en
menschenkennis. In 1619 bekleedde hij de hoogste waardigheid der stad, namelijk die van Voorschepen van der

Keure, en stierf in 1625 in den ouderdom van 74 jaren.
Bij akte van I5 December 1622 liet hij aan de armenscholen van Gent, te rekenen van den dag zijns overlijdens,
eene jaarlijksche rent van 2000 gulden ( 1 ). Deze som was in
de zeventiende eeuw aanzienlijker dan men het thans
meent; ook het publiek, door erkentelijkheid gedreven,
begroette in hem eenen tweeden stichter der armenscholen.
De akte, waarvan wij hier gewagen, behelst eenige bepa-

(I) De gulden van 40 grooten is fr. 2,26 waard, zoodat 2000 gulden
4520 fr. uitmaakten. Maar 4520 fr. van 1622 kunnen gerust heden op
viermaal zooveel, dat is op 18080 fr. begroot worden.

H
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lingen, belangrijk genoeg om vermeld te worden. Van Havre
gelast de bestuurders der armenscholen eenen jongeling
onder de bloedverwanten des afgestorvenen, of bij gebreke,
eenen anderen jongeling, die in de rechten of de godsgeleerdheid wil studeeren, aan de hoogeschool van Leuven of
van Dowaai, te onderhouden, en hem te dien einde eene som
van l00 gulden 's jaars te betalen. Dit geld was ten naasten
bij toereikend tot het onderhoud des leerlings, want liet
komt hedendaags op 904 francs te staan. Bood zich na het
afleggen der licentie van den student geen andere jongeling
aan, dan moest de som in de kas der armenscholen gestort
worden.
Nog stelt van Havre aan zijn bezet eene voorwaarde, die
de politieke gevoelens van den man in het licht stelt, en
terzelfder tijd een zedentrek is zijner eeuw ( 1 ). Indien de
stad mocht bestuurd worden door anderen dan Roomschgezinden, dan wil de begiftiger dat de som van 2000 gl. door
hem geschonken, niet aan de armenscholen, maar wel aan
de Arme Kamer overga, en door haar beheerd worde, ten
minste voor zoolang dat het onroomsche bestuur zou
duren ( 2). Blijkbaar is het, dat Van Havre, toen hij die
bepaling in zijn testament schreef, het geuzenbestuur van
Hembyse en Rijhove voor den geest had, en vreesde dat
een dusdanig bestuur wellicht nogmaals mocht terugkeeren.

(1)) Wetenswaardige berichten over J. van Havre zijn te vinden in het
schrift van Prof. C. P. Serrure : J. van Havre, heer van Walle, enz. Gent,
drukkerij Annoot-Braeckman. 1861 ; in welk schrift van Havre hoofdzakelijk als letterkundige beoordeeld wordt. Prof. Serrure zegt dat de
gestichte studiebeurs van 100 gl. tot heden toe aan jongelingen wordt
vergeven, die door vrouwen van de van Havre's afstammen. (Zie blz. 27).
(2) Tijdens onze vereeniging met Frankrijk werd het bestuur der
armenscholen afgeschaft, en zijne goederen en inkomsten gingen aan
de burgerlijke godshuizen over.
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Bij' Bene tweede akte van 2 Maart 1625, vier dagen voór
zijne dood, bekrachtigde van Havre zijne gift en volledigde
die door eenige kleine renten. Beide deze akten berusten
in het Staatsarchief te Gent.

XIV.
BISSCHOP TRIEST.

De man, die de aanzienlijkste rol vervult in de Gentsche
jaarboeken der XVII e eeuw, is voorzeker Bisschop Triest.
Deze kerkvoogd was ontegensprekelijk de spil, rond welke
het intellectuëel leven der stad,waar hij zetelde, zich bewoog.
Op het gebied van onderwijs en schoone kunsten treffen
wij te eiken stonde de beschermende handeling aan van
den braven en verlichten Prelaat, wiens naam bovenaan
dit hoofdstuk vermeld staat. Het is om die reden ook dat
wij met den man nadere kennis zullen maken, en hem
zullen waardeeren niet alleen als voorstander van onderwijs en schoone kunsten, maar ook als edelen menschenvriend.
Antone Triest, zevende bisschop van Gent ( I), geboren op
het kasteel van Auwegem, bij Oudenaarde, in 1576, uit eene
edele en oude Vlaamsche familie, deed zijne studien te
Leuven op eene schitterende wijze. In 1616 werd hij
bisschop van Brugge en in 1622 bisschop van Gent. Hij
bezat de hoedanigheden, die eersen mensch doen hoogachten
en liefhebben. Zijn leven was vroom en deftig, echter vol

(I) De zeven eerste bisschoppen van Gent waren : Corn. Jansenius,
Guillielmus Lindanus, Petrus Damant, Carolus Masius, Hendrik Fr.Van
der Burcht, Jac. Qoonen, Ant. Triest,
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glans en heerlijkheid. Hij bezat eene groote fortuin en
maakte er het edelste gebruik van. Geen enkel rijk poorter
uit de stad kon op verre na, onder betrek van weelderigheid,
met den bisschop in aanmerking komen.
Triest was de vriend der armen, ook der weeskinderen
en gebrekelijken. Zijne liefdadigheid was onuitputbaar. Aan
den Berg van Barmhartigheid schonk hij eene som van
90,000 gulden, ten einde aan de behoeftigen van Gent
kostelooze geldleeningen te kunnen doen tot een beloop
van drie gulden.
Gaarne beklom hij den predikstoel, en stichtte zijne
diocesanen niet alleen door zijn overtuigend woord, maar
nog meer door zijne christelijke deugden. Na zijne dood
werd het derde deel zijner goederen verkocht en uitgedeeld
door de testamentaire uitvoerders aan de armen der stad.
Krachtens eene andere fondatie, deelde men dagelijks uit,
tot aan den inval der Franschen, dertig brooden aan de
armen, en hemden alle maanden. Het is wel waar, dat
zulke werken van liefdadigheid niet strooken met onze
tegenwoordige begrippen van staathuishoudkunde, maar wij
mogen niet vergeten dat Triest een man was der zeventiende
eeuw, en niet der negentiende.
Hij was steeds de bijzondere weldoener der hoofdkerk
van St Baafs. Een brand de daken der kerk in 1640 vernield
hebbende, deed Triest de kepering der koren op zijne
kosten vernieuwen. Onder andere milde geschenken aan
St Baafs gedaan, zullen wij opnoemen het schoon tafereel
van Rubens, voorstellende de aanneming van S t Bavo in het
klooster, te Gent door S t Amandus gesticht; dit tafereel
bevindt zich thans links in eene kapel der bovenkerk. Verder
de vier groote kandelaars van rood koper, die voor het
hoofdaltaar staan, en die, naar men wil, herkomstig zijn uit
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hij den 28 Mei 1657 op een-en-tachtigjarigen ouderdom
overleed, liet hij kapitalen na, waarvan de intresten
moesten verstrekken tot opsiering der hoofdkerk, en bij
middel van welke het hoofdaltaar, de marmeren predikstoel
en de versieringen der koren vervaardigd geweest zijn.
Onder Triest's beschermelingen telde men ook de paters
Discalsen. Bij beschikking van zijnen uitersten wil kwamen
deze kloosterlingen in bezit zijner rijke boekerij. Door
's bisschops toedoen was het, dat zij in 1649 den grond
mochten bebouwen ter zijde der Burgstraat, grond die een
deel uitmaakte van 't Prinsenhof, en ter stede gekend stond
onder den naam van het Leeuwenhof (1). De bevallige kerk
der paters Discalsen was slechts in 1712 voltrokken.
Triest was niet alleen een mild beschermer der kunstenaars, hij was ook een fijn kunstkenner. In zijn paleis (2),
zegt Ch. Van Hulthem, had hij niet min dan negen ruime
zalen met voortreffelijke schilderijen behangen. Hij was
bevriend met Rubens, Van Dyck, De Craeyer, Teniers en
andere schilders, en aan alle bestelde hij gewrochten voor
zijn kunstkabinet. Rubens schilderde voor hem de moorderij der onnoozele kinderen en de bekeering van S t Paulus.
Van Dyck en Teniers maakten zijn portret, hetwelk gegraveerd is. Meer dan een gewrocht van Triest's kabinet is in
het een of ander Museum van Europa te huis gekomen.
Rubens' schilderij de moord der onnoozele hinderen wordt
thans te Munchen bewaard, na langen tijd de zalen van

(1) J. J. Steyaert, Beschrijving der stad Gent, blz. 224.
(2) Sedert 1620 was het bisschoppelijk paleis ingericht in een steen,
staande ter plaats van het tegenwoordig gouvernementshotel. Triest
deed het gedeeltelijk heropbouwen.
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was der kunstenaars, bewijzen de talrijke opdrachten en
huldebetuigingen, hem door schilders en graveurs gedaan
van hunne gewrochten.
Op vergevordenden leeftijd gekomen zijnde, liet hij den
beeldhouwer Hieronymus Duquesnoy te Gent ontbieden,
wien hij zijn borstbeeld bestelde en vervolgens zijn praalgraf. Gelijk iedereen weet, prijkt dit voortreffelijk kunstjuweel in de St Baafskerk. Het bevindt zich links bezijden
het hoogaltaar. De kerkvoogd is knielend afgebeeld, in eene
zoo natuurlijke houding, dat hij nog schijnt te leven. De
fijngeteekende vormen van zijn edel en verstandig gelaat
verwekken onze bewondering voor 's kunstenaars genie,
en doen ons een groot denkbeeld opvatten voor de verhevene gevoelens van den man, wiens gelaatstrekken hier
vereeuwigd zijn (1)
Bij de nakoming zijner kerkelijke plichten, voegde Triest
eene geliefkoosde bezigheid als uitspanning, namelijk den
bloemenkweek. In geheel Vlaanderen was geen hartstochtelijker bloemenliefhebber op te noemen dan Bisschop
Triest, en daar hij rijk was, kon hij aan zijnen hartelust
volkomen voldoening geven. Men mag zeggen dat de ontwikkeling van den hovingbouw en de liefhebberij voor
zeldzame planten te Gent tot hem opklimt.
Hij bezat eenen lusttuin, die gelegen was achter Akkergemkerk en den Stadswal, onmiddellijk buiten het Scheiergat, ter plaats waar zich thans de Akkergemlaan en ook de

(1) Aan het praalgraf van Triest zijn historische bijzonderheden
verbonden, welke met onzen arbeid niets gemeens hebben, maar hoogst
belangrijk zijn. Zij staan te lezen in de Biographie nationale, artikel
Duquesnoy, door Edm. De Busscher,
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bleekerij De Beer uitstrekken. Bij het sierlijk huis, dat de
Bisschop er deed optrekken, voegde hij eenen toren of
Belvedere, van wier hoogte hij het oog kon laten weiden
op de heerlijke beemden, welke zich langs de kronkelingen
der Leiwateren ( 1) verre aan den gezichteinder ten toon
spreiden.
Daar hield hij zich gaarne onledig met proefnemingen
van aankweeking en acclimatatie van uitheemsche planten.
Zijne bloemparken verwierven eene vermaardheid in gansch
Nederland en, volgens het zeggen der schrijvers, was zijne
broeikas de allereerste in België op te noemen. Zij was
klein en stond tegen den muur van zijn lusthuis. De
samenbouw dier serre getuigde van de kindsheid der
kunst. Zij diende ter beschutting van oranjeboomen en
bestond uit eenige houten balken, die een glasraam ondersteunden van groene ruitjes, slecht aaneengevoegd en die
meer koude dan licht lieten binnendringen. Triest schonk
gereedelijk zaad, afzetsels, enten enz. aan al wie voor de
bloementeelt liefde had of die genegen was om hem in zijne
liefhebberij na te volgen.
Alzoo vormde hij te Gent eenen kring van minnaars van
zeldzame planten, eendrachtiglijk werkende om hunne
verzamelingen uit te breiden. Ook de rijke abdijen van
Baudeloo en van Eenaeme begonnen insgelijks eenige
geldsommen te heffen op hare inkomsten ter voldoening
der ingevoerde weelde, en brachten het hare bij tot
uitbreiding van de beoefening der kruidkunde in Vlaanderen. Bij de vernietiging dezer abdijen, onder de Fransche
republiek, waren het hare verzamelingen van zeldzame

(1) Sanderus geeft ons een afbeeldsel van het geheel in zijne Plandrza

lllustrata.
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den kruidtuin der stad Gent.
Dat de Gentsche bloemenliefhebbers der zeventiende
eeuw reeds volop ten hunnen gebruike broeikassen inge-

voerd hadden, wordt niet meer in twijfel getrokken. e Les
serres, zegt een geloofwaardig schrijver, étaient en usage
chez les Gantois bigin avant qu'on.eut songé à en construire
en Allemagne, en France et en Angleterre. Le botaniste
italien Ferrari citait en 1646 les serres de Guillaume de
Blasere, échevin de Gand( 1 ). »
Nog richtte Triest de broederschap in van Sinte Dorothea, in de St Michielskerk, waar de hoveniers en bloemisten
jaarlijks. tot den inval der Franschen in 1794, eene bloemententoonstelling hielden op den dag hunner patrones +21.
Onze prelaat was in voortdurende briefwisseling met de
befaamde botanisten zijns tijds. De schriften van Dodoens
en van l'Ecluse, alsook het onderwijs van den laatsten
geleerde in de hoogeschool te Leiden, hadden de studie der
kruidkunde op dit tijdstip in hoog aanzien gebracht, en het
was Gent die den stoot gaf aan de andere steden om tot
den bloemenkweek met kennis van zaken over te gaan.
Aan die edele liefhebberij is de Arteveldestad steeds getrouw
gebleven. In geheel het land heeft de godin Flora geene
vuriger vereerster dan die stad, en iedereen weet dat hare
groote bloemententoonstellingen wijd vermaard zijn.
Ziedaar een woord over de uitbreiding van den Gentschen
bloemenhandel in de XVII° eeuw en het ruime, aandeel dat
Triest er aan genomen heeft. Wij hebben ten slotte den

(1) Eug. Van Bemmel, La Belgique illustrëe, blz. 439.
(2) Ch. Van Hulthem. Discours sur l'état de l'agriculture dans les

Pays-Bas.
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opdat het afbeeldsel, welk wij van hem geschetst hebben,
volledig zij.
De menschlievende kerkvoogd stond het lager onderwijs
voor, door de schoolmeesters der stad gegeven. Bijzonder belang stelde hij in de zondagscholen ; ook deed
hij het reglement dier instellingen stipt uitvoeren. Neemt
men de begrippen zijner eeuw in acht en ook de kerkelijke
waardigheid,waarmede hij bekleed was, dan is men genoopt
te bekennen dat 's Bisschops denkbeelden betrekkelijk
vrijzinnig en echt christelijk waren. Daarvan liggen menigvuldige blijken voor de hand. In 1629 zond hij aan de leden
zijner geestelijkheid eenen omzendbrief, waarin hij hun
voorschreef in de biecht nooit hun persoonlijk voordeel te
doen in aanmerking komen, ook niet den biechteling
onbescheidene vragen toe te sturen.
Had Triest vijanden, het kon alleen onder de leden der clergie zijn. Met de Jezuieten leefde hij niet op vriendelijken
voet; hij bestreed hunne zedeleer en worstelde met moed en
volharding tegen hunne heerschzucht. Hij deed wat hij kon
om eenige kloosters in de regeltucht te houden, wanneer het
gebeurde dat stoffelijke welvaart de kloosterzeden had doen
verslappen. Door zulke handelwijze berokkende hij zich
weleens erge onaangenaamheden.
De wrevel, dien hij tegen de Jezuieten had, veropenbaart
zich hoofdzakelijk bij het stout besluit dat hij nam, de
leiding van het onderricht der christelijke leering in de
Gentsche scholen aan de paters af te nemen, om het uit-sluitelijk aan de parochiegeestelijkheid toe te vertrouwen.
De Bisschop zegevierde, na eene langdurige worsteling,
waaraan niet alleen de Jezuieten, maar ook, zoo 't schijnt,
de Schepenen der stad, eenigszins ontevreden over
12
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's Bisschops aanmatigingen, een bepaald deel namen.
In al zijne herderlijke brieven tegen de Jezuieten gericht,
legt Triest eene zekere bitsigheid tentoon, waarover wij
eenigszins verwonderd zijn, doch de missieven der paters
in antwoord op die aanvallen voerden den zelfden stekeligen
toon. In een van die stukken werpt men aan. den kerkvoogd den spotnaam toe van ouden doghond. Maar de
Jezuieten moesten ten hunnen koste ondervinden dat die
oude doghond nog goed kon bijten, en onder zijne kloeke
tanden hoorde men de beenderen kraken. Triest's schoone
zegepraal mocht niet lang duren : na zijne dood hervatten
de paters het verloren terrein.
XV.
EENE PROTESTATIE VAN HET ONDERWIJZERSLICHAAM TE GENT,
TER GELEGENHEID EENER NIEUWE MEDEDINGING.

Hooger hebben wij gesproken over den toestand der
eigenlijke gemeentescholen en over de verschillige overheden met het toezicht der scholen gelast. Deze waren de
hoofdbaljuw, de schepenen, de scholaster en de pastoors. Er
heerschte tusschen de onderwijzers en al deze overheden
gewoonlijk goede verstandhouding. Het gevolg was dat de
overheden in ongewone omstandigheden als warme verdedigers der onderwijzers optraden. Zulk een feit deed zich
te Gent op in de XVIIe eeuw en dit feit dient aangehaald te worden, omdat het ons toelaat het schoolwezen
van nabij te zien, en duidelijk de rol aantoont, welke de
onderscheidene toezichters te vervullen hadden.
De bemoeiingen der talrijke kloosterorden, die in de eerste
helft der eeuw toelating verkregen hadden zich ter stede te
vestigen om onderwijs te geven, hadden bij de corporatie
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der vrije meesters en meesteressen, en ook bij het volk,
groot ongenoegen gebaard.
Dat ongenoegen had zich meer dan eens lucht gegeven,
doch te vergeefs ; van tijd tot tijd verspreidde zich het
nieuws dat nieuwe geestelijke orden, mannen of vrouwen,
aan de Regeering de toelating verzochten, om zich in het
land te mogen vestigen (1).
De verlegenheid onzer onderwijzers, bij het ontstaan
van nieuwe mededinging in hun ambacht, is gemakkelijk
te begrijpen. Zij wonnen niet veel meer dan het dagelijksch
brood, en de steun, dien zij hadden van de lokale overheid,
was louter zedelijk. Er was immers geene spraak van
gemeentelijke begrooting voor den dienst van het lager
onderwijs als heden. Nog meer : de onderwijzers hadden, bij
hunne aanvaarding als vrije schoolmeester in de corporatie,
eene bepaalde geldsom te storten.
Er was dus voor hen geen ander loon dan het school-.
geld en eenige kleine toelagen, en toch, zij moesten met
of tegen recht zonder betaling kinderen aannemen, die hun
door de pastoors werden aangegeven. Was dit wettig ? Wij
gelooven het niet, maar in alle geval was het door de
gewoonte wettig geworden.
Het was in 1664, dat men te Gent het onverwacht
nieuws kreeg dat de Ursulinen, die reeds te Brussel en ook
elders een huis hadden, ook werkzaam waren om zich te
Gent met der woon te vestigen, en dat wel om er onderwijs
te geven.
(1) Om zich in Gene stad te mogen nederzetten, had elke kloosterorde de machtiging noodig der lokale overheid, doch van deze voorwaarde hield het staatsbestuur niet altijd rekening om vragen van
dergelijken aard toestemmend te aanvaarden. Ook waren de gemeenteoverheden al te inschikkelijk, wat bij de bevolking ontevredenheid
teweegbracht.
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Nauw had het onderwijzerslichaam der stedelijke scholen
vernomen, dat eene nieuwe mededinging hem over het
hoofd hing, of het besloot zich daartegen te verzetten. Het
beriep zich op zijn privilege om te bewijzen, dat de leden
der corporatie alleen gerechtigd waren school te houden,
en daartoe de vereischte kundigheden bezaten. Stappen
werden aangewend bij notabele personen der stad, om raad
en ondersteuning te erlangen. Dit mocht lukken : Schepenen,
scholaster, pastoors, allen betuigden deelneming en gaven
warme aanmoediging.
Onmiddellijk besloten de meesters een request op te
stellen aan den Koning in zijnen Geheimen Raad te Brussel, om hunne rechten te doen gelden. Bij het request
voegden zij een getuigschrift van bekwaamheid, hun door
de parochiepastoors verleend.
De scholaster, kanunnik Hendrik Hesius, trok zich de
zaak aan, en gaf het onderwijzend lichaam den raad zich
krachtdadig tegen de vraag der Ursulinen te verzetten.
Hij begaf zich bij Justo Billet, den kroniekschrijver van
wien wij in de voorgaande bladzijden gesproken hebben,
ten einde hem voor de zaak der onderwijzers aan te winnen. De scholaster kende den overwegenden invloed van
den Gentschen poorter, en wist dat hij met hooggeplaatste
personen uit de hoofdstad op den besten voet stond.
Billet beloofde zijnen welwillenden steun, zeggende dat
neen vreemde leeraars noch Ursulinen te Gent noodig had,
om aan de jeugd een goed onderwijs te schenken.
De schoolmeesters brachten hem een bezoek en bestelden hem een afschrift van hun request, alsook van de
attestatie der pastoors. Bij deze stukken voegde Billet
een wijdloopig vertoog, dat hoogst gunstig luidde voor de
meesters, en zond het alles aan een lid van den Geheimen
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aanbeveling,
Deze stukken zijn niet verloren gegaan. Billet heeft er
copie van genomen in zijnen Memoriaal van Gent, en de
heer Edm. De Busscher heeft ze overgedrukt in zijne
brochuur Un chroniqueur Gantois(1). Dat Billet eene aanzienlijke personage was, zal wel niet betwijfeld worden, wanneer men weet dat hij te Gent achtervolgens of gelijktijdig
de vereerende -bedieningen waarnam, welke destijds in de
.stad te vervullen waren : schepen . van der Keure, schepen
van Gedeele, schepen van St Pieters, politiemeester, gemeente-ontvanger, bestuurlid van den berg van barmhartigheid, bestuurder der Arme Kamer, hofmeester der
schepenbanketten, enz. In verwikkelingen der gemeente
met het centraal bestuur of met andere steden des lands,
werd Billet dikwijls tot bemiddelaar verkozen, en menigmaal zien wij hem als zendeling of afgevaardigde zijner
vaderstad te Brussel, te Antwerpen, te Brugge optreden.
Van de stukken, waarvan wij even spraken, zullen wij
er een mededoelen, omdat het van belang is tot het waardeeren van het schoolmeestersleven in de XVII° eeuw,
namelijk het request der onderwijzers. Met genoegen zal
men het lezen, te meer daar het opgesteld is in eenen
eigenaardigen trant, waarin wel een beetje schoolvosserij
zal bespeurd worden.
Ziehier het request der schoolmeesters :
Aen den Coninck,
Supplierende vertoghen seer oodtmoedelick de veerthien

(1) Men zie hierover ons opstel, voorkomende in het Jaarboek van het
Wzllemsfonds, jaar 1877, en tot titel dragende : Eene bladzijde uit de
geschiedenis van het openbaar onder7vijs te Gent.
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ghepreviligieerde schoolmeesters ende derthien ghepreviligieerde schoolmeesterssen Uwer Majesteijts stede van
Ghendt, hoe dat zijlieden uijt crachte van haerlieder voorseijde privilegie ende admissie van den Eerw. heere
scholaster ende mijn Ed. heere hoochbailliu der selver
stede hebben recht ende sijn in continuele paisible possessie,
soo oock gheweest hebben haerlieder voorsaeten, van ter
exclusie van alle vremdelinghen te doceren ende instrueren
de jonckheijt ende de aerme kinderen gratis, in 't lesen,
schrijven, fransche taele ende catholijcke religie, ende
g heestelicke ende weereltlicke overheijt, volghende de
medegaende attestatie, ten welcken *eijnde de verthoonders
hemlieden van joncx af bequaem hebben ghemaeckt, sonder
anderen stijl ofte coopmanschaep te drijven tot maintenue
van haerlieder persoon, vrouwe ende kinderen, die daer
op moeten leven, dies niet teghenstaende is nu t' haerlieder
kennisse ghecommen dat eenighe cloosters van andere
vremde quartieren, ghenaempt Urselinen, aen Uwe Majesteijt hebben requeste ghepresenteert om binnen der stadt
van Ghendt te nemen fixe residentie, tot instructie van de
selve jonckheijt ter totale ruijne van de verthoonders, de
welcke door haerlieder neersticheijt de particuliere scientie
hebbende gheacquireert, het voornoemde privilegie vercreghen hebben, ter exclusie van alle anderen, daer bij
tacitelick uitgesloten ex. gl. fin. int. sedet si de in jus
vocando, medebrenghende si privilegium datum sit certis
personis, constat id alijs esse denegatium, twelcke soo
wesende ende dat men, onder ootmoedighe correctie, niet
en betrouwt dat d'intentie van de Majesteijt is veile ledere
jus tertio quesitum contra legem 2 § merito en § si quis a
principio, midts dat andersins de verthooners totaliter
souden moeten verloren gaen ende moeten met vrouwe
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ende kinderen gaen bidden haerlieder broodt, daer dat zij
altijt gheweest hebben ghetrouwe borghers ende insetenen
der selve stede, ende, sonder jactantie ghesproken, particulierlick ervaeren, in lesen, schrijven ende spreken van
de fransche tale, als wesende den oorspronck ende cause
finale van haerlieder welvaert, waer door hemlieden groote
injurie door d'admissie van vremdelinghen soude worden
aenghedaen, et quod princeps credendus non sit alieni veile
inferre injuriam, int faict van justitie L. T. Cod. de emancip. lib. etc. soó keergin de supplianten hemlieden totte
Majesteijt.
Seer oodtmoedelick biddende 'de selve ghedient sij aen de
voorseijde cloosters absolutelick t'ontsegghen haerliederversochte woninghe binnen de voorseijde stede van Ghendt, op
het pretext van de selve jonckheijdt t'instrueren, ghelijck
de supplianten sijn doende uut crashte van haerlieder
privilegie, soo hier vooren gheseijt is, ende ten selven effecte
dese requeste te hanghen aen de leasche van de memorie,
twelke doende, enz.
Het lezen van dit eigenaardig betoog geeft ons de maat
van het diep verval der Nederlandsche taal in ons land op
dit tijdstip. Het laat ons waarachtig niet toe de bekwaamheid, welke de supplianten in het schrift vooruitzetten,
ernstig op te nemen.
Wat was nu de uitslag der petitie en van de veelvermogende tusschenkomst van den scholaster en Justo Billet?
Het gevolg was dat de toelating, door de Ursulinen gevraagd
aan den Geheimen Raad, zich eenen geruimen tijd liet wachten, derwijze dat de schoolmeesters vol « hoope ende
couragie » waren. Het moet zijn dat men in de hoofdstad
voortging met bij de Regeering aan te dringen ten gunste
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geestelijke zusters van St-Ursula te Gent een huis mochten
openen, doch zonder vrijstelling van gemeentelijke lasten.
Zij zetteilen zich neder in een gebouw, staande in de
Ridderstraat, beneden den Zandberg, ter plaats waar thans
de katern der gendarmerie staat. Of zij daar onmiddellijk
school hebben gehouden, durven wij niet bevestigen.
Diericx zegt er geen woord van. Alleen weten wij dat zij,
na eenige jaren, uit reden van gebrek aan plaats, naar eene
andere waning moesten uitzien ( 1). Zij kochten het bof van
Mortaigne aan, staande in het St-Pieterskwartier, ten

Spriete.
Daar hielden zij een opvoedingsgesticht, dat gunstig
bekend stond bij de bevolking. Men onderwees er lezen,
schrijven en fransch. Het was,zooals wij het thans noemen,
eene Fransche burger- en kostschool.

De Ursulinen deden goede zaken, breidden haar huis
tuit, dat allengskens het belang kreeg van een klooster, en
verzorgden, naar de getuigenis der schrijvers, op moederlijke wijze de jeugd, die haar was toevertrouwd. Men weet
hoe zeer ouders en voogden in hunnen schik zijn, als zij
zien dat de opvoedkundige zijde van het openbaar onderwijs in acht wordt genomen. Aan gehoorzaamheid, ingetogenheid, orde, in een woord aan zedelijke hoedanigheden
bij kinderen, hechten zij meer prijs dan aan het bezit van
veelzijdige wetenschappelijke begrippen, en zij hebben
juist geen ongelijk.
Het onderwijs der Ursulinen ging met goed gevolg voort
gedurende de XVIII e eeuw. In 1796 werd de orde vernietigd ; maar in de eerste jaren der tegenwoordige eeuw,
(1) C. Diericx,

.klémoires sur la vale de Gand,

II deel, blz. 604.
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openden de zusters weder eene kostschool in het huis, den
hoek uitmakende van S t Pietersnieuwstraat en S t Pietersplein, alwaar zij ten huidigen dage nog zijn, maar zich
hoofdzakelijk bezig houden met het verzorgen van bejaarde
dames uit den begoeden stand. Bij de bevolking zijn zij
eigenlijk meer bekend onder den naam van Apostelinnen,
omdat het getal nonnen langen tijd tot twaalf beliep.

XVI.
SLOTWOORD.

Zoo zijn wij ten einde geraakt van den arbeid, dien wij
ons hebben opgelegd. Wij hebben de bijzonderheden over
het onderwijs tijdens de XVII e eeuw, die voorhanden
waren, bijeengebracht en ze voorgedragen zonder vooringenomenheid, buiten eiken partijgeest, gelijk het plicht was.
In onze beweringen waren wij steeds ter goede trouw, ook
daar, waar wij misschien eenen misslag begaan hebben.
Wij waagden ons maar zelden op het terrein der be-.
spiegeling, de gevolgtrekkingen der opgegeven feiten overlatende aan de waardeering des lezers. Breedvoerig hebben
wij niet uitgeweid over het schoolwezen der kleine steden,
om redenen die wij reeds hebben opgegeven. Wij vreesden
daarbij ook in nuttelooze herhalingen te vervallen.
Het stond ons alleen te doen de hoofdtrekken van den
toestand van het onderwijs op te geven, in gemoede overtuigd dat zulk een werk nuttig kon zijn, en misschien de
aandacht zou vestigen van eenen deskundige, met dit
gelukkig gevolg, dat het hem zal aanzetten om eene zijde
onzer nationale geschiedenis te behandelen, welke tot heden
al te zeer is over het hoofd gezien.
Wij hebben vastgesteld dat de toestand va n. het onder-
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wijs, tijdens de XVIIe eeuw, niet verheugend was. Vergeleken met het verstandelijk peil van vroegere eeuwen,
getuigt hij in het geheel niet van vooruitgang. De oorzaak
ligt grootendeels in het verval der burgerij, in de moedelaosheid der bevolkingen op dit tijdstip. Menigeen was in
zijn schik te mogen leven zonder geestesinspanning. De
burgerlijke overheden stonden hare macht gereedelijk af
aan de kerkelijke overheden, telkens dat zij dachten dat
zulks noodzakelijk was tot het instandhouden van de godsdiensteenheid, zonder welke het welzijn van den Staat in
elks oogen niet mogelijk was. De herinnering van een
protestantsch verleden deed de harten huiveren, zoodat men
met reden mag zeggen, dat de politieke opoffering, waartoe
men zich getroostte, een gevolg was van een verkeerd
begrip van vaderlandsliefde.
Bij zulk eerre vernedering van den openbaren geest kon
het onderwijs ' zijne verhevene zending niet gemakkelijk
vervullen.Het verstandelijk erfdeel, dat aan de XVIII e eeuw
te beurt viel, bracht weinig baat mede, en de gebeurtenissen, die voor de deur stonden, waren niet van aard om het
netelige van den toestand weg te nemen. Inderdaad
vreemde legers en bloedende oorlogen putteden de levensbronnen uit van den landzaat.
Later, toen het land met vrede en rust gelaten werd,
gingen er van het Oostenrijksch Staatsbestuur maatregels
uit, om het onderwijs in al zijne graden eenigszins op te
beuren. Talrijk zijn de decreten en verordeningen, uitgevaardigd ter verbetering der bestaande schoolinrichtingen, doch
het onderwijs bleef in den ouden slenter voortsukkelen.
Het Staatsbestuur had voorzeker goede bedoelingen, maar
in zijne pogingen werd het gedwarsboomd door dezulken,
welke het hadden moeten bijspringen, namelijk de ge-
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meenteoverheden, en deze wilden van geene schoolwijzigingen hooren.
Dat de ontwikkeling van het onderwijs in de XVIIIe
eeuw den slekkengang heeft gehouden, zullen wij in een
volgend artikel van het Nederlandsclt Museum trachten te
bewijzen.
L.
Gent.

DE RYCKER.

VLAAMSCH BELGIE EN ZIJNE TAAL,
DOOR K.

A,

DE BRUYNE.

Bij het ter sprake brengen, door de drukpers, van zekere
aan de wet op het middelbaar onderwijs te doene verbeteringen, gingen, vo6r weinig jaren, uit verschillende oorden
van het Vlaamsche Land stemmen op, om de noodzakelijkheid te doen inzien eener doeltreffender inrichting van het
aanleeren der Nederlandsche taal-in Vlaamsch België.
Thans, na de stemmingen, in de zitting van de kamer
der Volksvertegenwoordigers op 23 Januari jl. uitgebracht,
mogen wij zeggen dat, dank vooral aan het kloeke en
beleidvol optreden van Gent's waardigen Volksvertegenwoordiger, deel heer De Vigne, Benige inderdaad niet onbelangrijke wijzigingen aan bedoelde wet verkregen werden.
't Is een flinke stap nader tot ons doel en eene voorbereiding tot verder in te voeren verbeteringen. Dan, de beweegredenen, tot deze noodzakelijke hervormingen betrekkelijk, komen in deze verhandeling voor als deel makende
van een geheel van beschouwingen, die de Vlaamsche
beweging tot voorwerp hebben, welker vaderlandsch doel
en reden van bestaan ik hiermede ten, volle hoop te doen
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blijken, namelijk zoowel onder maatschappelijk als onder
staatkundig betrek.
In de maat mijner krachten zal ik aldus trachten mede
te werken om de overtuiging van de noodzakelijkheid eener
grondige verbetering des toestands, op dat tweevoudig
gebied, te doen veld winnen, en mij tevens veroorloven
den Vlamingen een hulpmiddel tot opbeuring onzer heerlijke moedertaal aan te wijzen, dat tot dus verre, naar mijn
inzien gansch ten onrechte, buiten acht gelaten werd.
I.
En vooreerst, na alles wat voor en tegen de tusschenkomst van den Staat in het onderwijs der jeugd is gezegd
geweest, schijnt het mij geen tegenspraak meer te dulden,
dat een zijner hoofdplichten in het waarnemen van dien
zoo gewichtigen dienst bestaat. Zijn ingrijpen op dit gebied
kan men overigens reeds met deze reden verrechtvaardigen,
dat hij de wettelijke straffer is der overtredingen, die door
zijne leden op de wetten en ambtelijke verordeningen des
lands worden begaan. Want gelijk het zeker is, dat hierin
zoowel uit boosheid als uit onwetendheid wordt gezondigd,
zoo volgt daaruit wel van zelf dat de Staat gehouden
is er voor te zorgen, dat 's Lands ingezetenen het volledigst
mogelijk zedelijk en verstandelijk onderricht ontvangen.
Doch in welke taal zal dit gegeven worden ? Stellig in
degene die het best geschikt is om het voorgestelde doel
te bereiken, en deze is, voor verre het meestendeel, de
moedertaal.
Voorzeker, er is een minder getal staatsburgers, die er
een groot belang bij hebben dat het onderwijs der vreemde
talen goed ingericht zij; eenigen zullen door de kennis der
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eigen vooruitkomen in de wereld — nog daarbij den voorspoed des lands helpen bevorderen, aan de verstandelijke
ontvoogding hunner landgenooten kunnen medewerken ;
doch ook voor dezulken — men bedenke 't goed -- is het van
't grootste gewicht dat zij goed bekend zijn niet de moedertaal des volks, in wiens midden zij leven, en zulks in n ame
der welbegrepen grondbeginselen eener goede staathuishoudkundige inrichting. Ik denk hierbij vooral aan hoogere
leeraren, rechtsgeleerden, handelaren, nijveraars en verder
aan alle ambtenaren en echte volksvrienden uit de toongevende standen. Allen zullen zij daardoor eenen gevolgrijken invloed hebben op de lagere klassen, waar zij met
deze in aanraking komen. Deze aanraking, onder den eenen
of anderen vorm, zal dan ook veel gemakkelijker te bewerkstelligen en veel meer gewenscht zijn dan thans, dewijl zij
nu toch in 't Vlaamsche Land met onvruchtbaarheid geslagen ware.
Men heeft mij verzekerd, dat in ettelijke plaatselijkheden
des Walenlands werkgevers en arbeiders veel onderling
verkeer plegen. Zulke toestand is een ware zegen voor het
volk. Immers daardoor is de werkman in de gelegenheid om
inlichtingen en kennissen te verwerven, die anders buiten
zijn bereik liggen, of waartoe hem veel tijd en inspanning
noodig ware, -- veel meer dan waarover hij kan beschikken.
Welnu, laat ik het ronduit vragen : hoeveel Vlaamsche
heeren, uit den beteren stand, zouden het op . zich kunnen
nemen den ambachtsman, in zijne taal, verstandelijk voort
te ontwikkelen? Waar zijn zij die zich, b. v., met hem op
gemeenzame, populaire wijze, over natuurwetenschap,
staathuishoudkunde, politieke rechten en plichten, godsdienstige kritiek, volkenkunde, wereldbeschrijving, enz.
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kunnen onderhouden? Men zal met mij bekennen dat hun
getal onbeduidend is. Zij hebben alles in 't Fransch geleerd
en weten over dat alles te spreken met huns gelijken, met
personen die hunne ophelderingen kunnen ontberen, terwijl
hij die ze behoeft er van verstoken blijft.
Ik herinner mij een gewezen Volksvertegenwoordiger,
in west-Vlaanderen, eens op kiesreis gezien te hebben.
Toevallig was ik in een koffiehuis van het dorp, toen hij er
binnentrad. Hij sprak het Vlaamsch zijner streek, maar
had de grootste moeite om zijne gedachten uit te drukken,
en toch sprak hij over niets buitengewoons. Volksoptelling,
b. v., noemde hij de ding van de menschen te tellen. Die persoon was de heer Jules Desmedt, vroeger eens volksvertegenwoordiger gekozen door het arrondissement Veurne.
Welnu, wat nut kan er voor het volk, onder verstandelijk
oogpunt, nit zijnen omgang met zulke franschgeleerde
heeren spruiten ? Zeker al heel weinig.
Doch hier hoor ik mij toeroepen : Welhoe ! denkt gij er
wel aan te verlangen dat de heeren, zoo maar in strijd met
alle gewoonten, zich onder het ruwe volk mengen en zich,
als het ware, tot zijne onderwijzers maken? -- Zulk een
toestand, ik herhaal het, ware een zegen voor het « ruwe »
volk en stellig een voortreffelijk middel om het met fijner,
zachter zeden vertrouwd te maken, zonder nog te gewagen
van de voordeelen, die hij voor den geest zou medebrengen;
— maar zoo de Vlaamsche heeren dit beschavingsmiddel
bepaald afwijzen, zijn zij althans in staat om over de vorenbedoelde onderwerpen goede werken in de volkstaal uit te
geven? Helaas, neen t
Doch men misduide mijne woorden niet : ik vraag geenszins dat men het onderwijs in eenige vreemde taal afschaffe,
maar wel dat men overal, zoo in 't middelbaar als in 't hoo-
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make. Zulk onderwijs zal gansch anders vruchtdragend zijn
dan het verfranschte, dat nu overal gegeven wordt : vruchtdragend niet alleen voor hen die 't ontvangen, maar ook voor
de mindere klassen, der samenleving, zooals reeds uit het
vorenaangevoerde volgt.
Wellicht zal men opwerpen : waarover klaagt gij ? Het
onderwijs in Vlaamsch België wordt toch in de lagere
scholen overal grootendeels in 't Vlaamsch gegeven, en aldus
hebben onze volkskinderen volop gelegenheid om een degelijk onderwijs in hunne moedertaal te ontvangen. -- Ja, voor
de vorming onzer Vlaamsche kinderen wordt veel, zeer veel
gedaan, maar wat wordt er verricht voor de voortzetting
hunner opleiding? Eens dat zij de lagere school verlaten
hebben, welke ernstige middelen staan hun dan ter hand om
zich verder te ontwikkelen; om zich te ontwikkelen tot den
graad als hunne Waalsche broeders dit kunnen ? De lagere
school legt den grond tot verder, tot zelfonderricht. Haar
doel is vooral het kind den lust in te geven, -- het in de
mogelijkheid te stellen om zich te volmaken, eens dat het de
school verlaten heeft . Het lager onderwijs is van gansch
voorbereidenden aard ; op zich zelf beschouwd iets volkomen
onvoltrokkens; hoofdzakelijk vooral daarom schatbaar,
dewijl het den volkskinderen den weg der kennis aanwijst,
hun den sleutel der wetenschap, althans der volkswetenschap, ter hand geeft.
Wie zal zeggen wat al talenten ten gevolge van het
thans heerschend onnatuurlijk onderwijsstelsel, voor het
vaderland, verloren gaan ! De palen, die ik mij bij deze
studie gesteld heb, laten me niet toe dit punt, zoo zeer als
wenschelijk ware, toe te lichten. Slechts hierop zal ik
wijzen, dat honderdduizenden onzer kinderen het Neder-
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landsch, bij hun eerste schoolbezoek, genoegzaam verstaan,
opdat het mogelijk zij hun in deze taal, van 't begin af,
velerlei voorstellingen en begrippen bij te brengen. De akker
ligt gereed; hij vraagt enkel verstandige bearbeiders.
Daarentegen met hun reeds van in de eerste jaren Fransch
te doen leeren, gelijk zulks thans op veel plaatsen geschiedt,
verliezen zij eenen kostbaren tijd. Daarom betreuren wij
het, dat het voorstel van den heer Coremans, van Antwerpen, om eerst met het derde leerjaar de studie van het
Fransch aan te vangen, bij de kamer geene genade mocht
vinden. Immers, hoewel in middelbare gestichten gegeven,
kan het niemand in den zin komen het onderricht, waarop
het amendement van genoemd kamerlid doelde, anders
dan lager onderricht te noemen. Voorzeker, met aan de
kinderen van het eerste leerjaar af Fransch te onderwijzen,
leeren zij aldus reeds vroeg veel Fransche woorden verstaan en ook spreken; maar woorden zijn geen begrippen
en, zoo ergens, dan mag . men voorwaar hier zeggen dat de
schijn bedriegt; dat alles wat schittert geen goud is; dat
men aan de oppervlakte besteedt wat rechtmatig aan den
dieperen grond toekomt, en dat het vooral is met dezen
laatsten ter dege om te werken en te bevruchten, dat men
met gegronde hoop eenen loonenden oogst mag verwachten.
Ook verwondert en smart het ons een zoo geleerd man als
de heer Vanderkindere eenen toestand te hooren billijken, die
enkel nadeelig en verstompend op den kinderlijken geest
kan inwerken, en daarom ook door alle verlichte natiën ten
scherpste wordt afgekeurd en geweerd. Zeker zal het ook
menigeen, die zoowat met de regelen eener gezonde
pedagogiek bekend is, verbaasd hebben den anders zoo
richtig denkenden heer Van Humbeeck zich op eene zoo
harde wijze te hebben hooren uitdrukken tegenover de
15
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vreemden, die het vroegtijdig aanleeren van het Fransch
aan Vlaamsche kinderen gispen. Wil men weten hoe de
Engelschen, in dat opzicht, met de inboorlingen van
Engelsch-Indië handelen?
« In het lager onderwijs, zoo verhaalt de heer Goblet
d'Alviella( 1 ), maakt men uitsluitelijk gebruik van de gewestelijke spraak, en meer dan eens heb ik Engelsch-Indische
ambtenaren, door hunne persoonlijke ondervinding, dit
bewijsmiddel, dikwerf met het oog op onze Vlaamsche
bevolkingen vooruitgezet, hoorerf ondersteunen, namelijk
dat, van twee kinderen, -- het eerste bij middel van het
Engelsch onderwezen, het tweede, bij middel zijner moedertaal, -- dit laatste niet enkel het best ontwikkeld en onderricht werd, maar ook het meest geschikt om den geest der
Europeesche denkbeelden en leerwijzen te bevroeden. Ook
is het, eerst in 't middelbaar onderwijs, na de vermogens
der leerlingen met behulp hunner moedertaal ontwikkeld te
hebben, dat men er mede begint hun de kennis der
Engelsche taal te doen aanwerven. »
Men ziet het : eene redematiger inrichting ook van ons
lager onderwijs moet in hoogen graad aan het volk ten goede
komen; doch eene zoodanige is natuurlijk niet te verwezenlijken zonder dat men, als onmisbare voorwaarde daartoe,
de leeraars, onderwijzers en onderwijzeressen in de normaalscholen derwijze opleide, dat zij ten volle, onder alle
opzichten, voor hunne taak van waarlijk Vlaamsche onderwijzers en onderwijzeressen berekend zijn, en daarom moet
volstrekt een overwegend Vlaamsche geest in deze gestichten heerschen. Tevens moet men noodzakelijk ook dit blijven
in 't oog houden dat, zal de hervorming, op echt Vlaam(1) Souvenirs dune excursion dans l' Himalaya, opgenomen in de Revue
de Belgique, 1876.
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schen leest, van het lager en normaal onderwijs al de
vruchten afwerpen, die wij er van verwachten, zij vergezeld
of gevolgd moet gaan van eene even logische herinrichting
van het middelbaar en hooger onderricht.
De samenleving is eene keten, waarvan de aaneenschakeling de eenheid uitmaakt, -- zij is een gebouw, welks
gronddeelen ten zeerste de zorg der bewoners dienen gaande
le houden; immers de onderste lagen zijn het die de hoogere
deelen ondersteunen en het aan deze mogelijk maken dat zij
den mensch tot nut verstrekken, en soms hetzij de bewondering, hetzij de aandacht der kunstminnaren boeien ; -zij is een lichaam, welks deelen alle eene verstandige behandeling eischen : het denkende, het zwoegende, het torschen(le, — kortom, alle vergen de meest verrechtvaardigde
verpleging; alle immers dragen zij het hunne bij tot een
goed gedijen van het geheel. Zoo ook moeten de denkende
klassen der samenleving in staat wezen hunne geesteswerkzaamheden, in woord of schrift, derwijze voort te
brengen, dat die voor het volk een wezenlijk te genieten
goed zijn ; zij moeten de taal des volks gebruiken ! Alsdan
zal er voor den jongeling, die de lagere school verlaten heeft,
inderdaad gemak tot verdere opleiding bestaan.
Nu weten wij maar te goed hoe het in Vlaamsch België
met de gelegenheid, die het volkskind tot hooger zelfonderricht heeft, geschapen staat. Niet dat hem thans daartoe
alle middelen ontbreken ; er bestaan ook degelijke werken
en tijdschriften in Noord-Nederland uitgegeven, die, in de
groote steden, binnen zijn bereik liggen, wel is waar tegen
voor ons ongewoon hooge prijzen. Maar elders, in de
buitengemeenten en de kleine steden ! Welke nadeelige toestand onder dat opzicht ! En zoo wij dan letten op het nieuwsblad, dat boek van eiken dag en dat overal doordringt, en
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van inhoud en ook-meest altijd van stijl de voortbrengselen
der laatste zijn ; — een onderscheid, dat er niet weinig toe
mag bijdragen onze taal te beletten in hooger aanzien te
komen, ofschoon zij gewis, zoo goed als eenige andere, er
toe geschikt is de talrijke onderwerpen, waarover in de
dagbladpers geschreven wordt, met het beste gevolg te
behandelen. De Hollandsche dagbladpers, wier voortbrengselen wel niet voor degene der Fransche moeten onderdoen,
is daar om mijne bewering te staven.
't Zijn schrijvers van hoogere wetenschappelijke en
letterkundige vorming, die aan het Vlaamsche volk ontbreken, en zulken kunnen wij niet hebben, indien de behoefte
daartoe niet bestaat, die moet geschapen worden met de
volkomene gelijkstelling, in alles en voor allen, der twee
volkstalen in ons land. Alsdan zullen er wel meer talentvolle Vlaamsche schrijvers ontstaan en zullen wij op verscheidenheid in de Vlaamsche geestesvoortbrengselen
kunnen wijzen, die ons volk zal weten op prijs te stellen en
te benuttigen. Eene waarborg ervoor dat het Vlaamsche
volk niet enkel dichters en romanschrijvers, op letterkundig
gebied, vermag voort te brengen, vinden wij o. a. in Max
Rooses, wiens treffend kritische geest het geleerde NoordNederland op prijs weet te stellen, en die, zoo een gezonde
taalkundige toestand in Vlaamsch België bestond, t'onzent
door alle ontwikkelde lieden stellig niet minder zou worden
gewaardeerd, zooals dit overigens inderdaad het geval is
met D r Heremans, wiens grondige taalgeleerdheid sedert
lang, zoowel in Zuid als in Noord, naar verdienste wordt
geschat.
Veel, zeer veel moet nog in ons land geschieden om
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den leeslust te bevorderen; thans — door de statistiek is
het bewezen — na Turkije en Spanje, staat België op de
laagste sport der Europeesche landen voor het lezen van
boeken; overal, behalve in die twee, gevoelt men daaraan
meer behoefte dan hier. Zulke bijzonderheden zijn droevig
om vermelden, want zij toonen eerie hoogst ongunstige
schaduwzijde van ons anders zoo bevoordeeligd vaderland.
Moge het Willems-Fonds er eens in gelukken dien toestand
gunstiger te doen worden !
Dezelfde uitspraak, als voor de dagbladen, geldt, hoewel
tot op eene mindere hoogte, voor de boeken -- met uitzondering der romans. Dank zij onzen Conscience, is de
Vlaamsche romanlitteratuur wereldberoemd. Dan, onze
romanschrijvers stellen zich t'onzent vooral het louteren
van de gevoelens en de verheerlijking des familielevens
ten doel. En eene verhevene taak is voorzeker degene,
welke streeft naar de veredeling der liefde die de
jongeling en het meisje voor elkander gevoelen, want dit
gevoel legt den grond voor een waar echtelijk geluk.
Toch doen sommige landen in dat opzicht meer : in
Duitschland vooral en Engeland worden veel verdienstelijke
romans geschreven, die, behalve het reeds gemelde doel,
nog de strekking hebben de vooroordeelen te bestrijden; het
godsdienstig gevoel te reinigen van aankleefsels van
menschelijke hartstochten ; de verdraagzaamheid jegens
andersdenkenden te bevorderen ; eene onbaatzuchtige
menschenliefde in de hand te werken. Echter mogen wij
nooit uit het oog verliezen, dat wij, Vlamingen, ons in
eenen ongelijk ongunstigeren toestand dan andere landen
bevinden; wij moeten namelijk gestadig op de bres staan
om onze taal in Vlaamsch België hare rechtmachtige
plaats te verschaffen ; — eene zorg, waar men elders
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vrij van is, maar die het hier onzen grooten romandichter
tot eenen plicht gemaakt heeft zich niet aan denkbeelden te stooten, die hij bij gunstiger omstandigheden
niet had moeten ontzien.
Een bijzonder punt, dat ook onze volle aandacht verdient,
is de opvoeding der jonge juffrouwen. Indien wij het ooit
zoo verre kunnen brengen, dat wij eens, in de begoede
standen, moeders bekomen, wier hart Vlaamsch is en die
hare lievelingen in onze taal toespreken, alsdan zullen
wij eene onschatbare aanwinst gedaan hebben, niet enkel
onder Vlaamsch, maar ook onder zedelijk opzicht. Het is
niet te loochenen : de ruime verspreiding van het Fransch
in Vlaamsch-België helpt niet weinig mede tot het binnendringen van zooveel liederlijke Fransche romans, die
waarachtig toch niet geschikt zijn om ons te verbeteren,
maar veeleer om ons zekere afwijkingen van de zedeleer,
b. v. ongetrouwheden in het huwelijksleven, als natuurlijk,
onverschillig, onlaakbaar te loeren beschouwen, -- afwijkingen,welke toch, volgens gezonde maatschappelijke denkbeelden, de afkeuring van eiken ordelievenden menscli op
zich moeten halen.
Met de opvoeding der jonge juffrouwen op een Vlaamschen
grondslag te vestigen, zal het aangeduide euvel, al wordt het
niet geheel verholpen, dan toch in uitgebreidheid afnemen,
en zullen de Nederlandsche schriften ook door de jeugdige
vrouwelijke wereld der begoede standen kunnen genoten
worden. Overbekend is het, dat zulks thans in geenen deele
het geval is, en dat onze ju ffers, die Conscience willen
lezen, meerwerf hare toevlucht tot de Fransche uitgaven
moeten nemen.
Mochten wij er in gelukken ook in dit opzicht vervlaamsching in te voeren, dan zouden wij beduidend meer dan
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met het tot stand brengen van veel wetten hebben gewonnen ; wij zouden daarmede het kwaad in eene zijner hoofdbronnen aangetast hebben. Immers, op de belangrijkheid
van den invloed der vrouw in den huiselijken kring zal het
wel overbodig wezen nader te drukken, daar dit gewis een
van die punten is, welker onbetwistbaarheid algemeen
genoeg wordt erkend.
En hier bevinden wij ons in 't hart dezer levensquestie
voor ons volk : De Vlaarnsche Beweging! Opdat de toestand
in Vlaamsch België natuurlijk worde, moeten de begoede
standen zich aan onze zijde scharen, zich krachtig oprichten
'om een eigen nationaal leven te leven, om tot het besef te
komen dat het strijdt met de eigenwaarde van den mensch,
zijnen aard, zijn volkskarakter te verloochenen, met datgene
te miskennen wat er het zekerste teeken van is : de moedertaal ; maar om in die oprichting te gelukken, behoeven
wij volstrekt de medewerking der vrouw .
Het is eene niet om te stooten daadzaak, dat in niet een
land der beschaafde wereld de taal des lands, zelfs in de
hoogste klassen, door ëene vreemde verdrongen wordt. In
Vlaamsch-België alleen treft men dat onnatuurlijk verschijnsel aan. Ook Duitschland leverde in de vorige eeuw
het droevig schouwspel van een volk, dat de eigene, rijke
landstaal voor eene vreemde versmaadt; ook dáár was de
moederspraak door het destijds aangebeden Fransch verdrongen. Doch in dat land is sinds lang de gansche natie tot
het bewustzijn gekomen van de verdienste, de voortreffelijkheid van het eigene, en van het onberekenbare voordeel
voor de beschaving wanneer aan de moedertaal in den Staat
de eereplaats boven elke andere wordt gegeven.
0 ! mochten de hoogere standen toch eindelijk hunne
verantwoordelijkheid inzien tegenover ons volk, welks
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gezonde, levenskrachtige ontwikkeling voor een zoo groot
deel afhangt van hunne houding in onze taalbeweging.
Hen meer en meer voor onze zaak te winnen moet ons
aller doelwit wezen, en 't zij mij toegelaten hier mijn
innigen dank, als Vlaming, uit te spreken aan allen, die
daartoe op het gebied der kunst sinds veel jaren ijvervol
medewerken. Hierbij denk ik namelijk aan de vlaamschgezinde schilders, wier bemoeiingen in dezen zin onze beste
waardeering verdienen; maar nog meer bijzonderlijk aan
onze toondichters. Hunne bekoorlijke, verrukkende en meer
populaire kunst vermag, ja, zooveel er toe bij te dragen om
onze taal door rijk en arm, groot en klein te doen lief •
krijgen. Hier zal zeker niemand zich kunnen onthouden aan
den dichter Antheunis te denken, wiens zoo echt gemoedelijke zangen reeds menigmaal het benijdbare voorrecht
hadden de componisten te bezielen. Het ongeëvenaarde
Ik ken een lied, draagt den stempel der onsterfelijkheid.
Er was een tijd, dat niemand, voor eene fatsoenlijke vergadering, hadde durven in 't Vlaamsch zingen, en waar de
groote wereld geen oor, ja niets dan minachting had voor
't Vlaamsche lied. Onze taal immers miste alle zangerigheid.
De ongegrondheid zulker zienswijze heeft Willems wel het
eerst doen blijken. Sedertdien hebben wij zangeressen en
zangers van eersten rang, die onze taal, door hunne heerlijke stemmen gevoerd, voor volle en uitgelezen zalen laten
hooren, alwaar thans eene ongeveinsde bewondering de
vroegere minachting heeft opgevolgd, En hoe weldadig de
scheppingen van onze toondichters, en in de eerste plaats
van den gevierden Meester Benoit, ten gunste van Vlaamsch
muziek gewerkt hebben, — dat moet met gouden letteren
in de geschiedenis der Vlaamsche Beweging worden gegrift.
Meer rechtstreeks dan die beide klassen werken de

--- 171 -eigenlijke letterkundigen op den geest van het publiek.
Met wettige fierheid mogen wij wijzen op tal van in onze
taal geschreven dicht- en prozawerken en er de aandacht
der hoogere standen op trekken.
Reeds hadden wij gelegenheid van den beroemdsten
onzer prozaschrijvers te gewagen ; nog noem ik Sleecka ;
hij leverde tal van verdienstelijke werken, die zoowel in
Noord- als in Zuid-Nederland graag gelezen worden, —
wat mede geldt van de romans van Mevrouwe CourtinansBerchmans.
De dichttaal mocht zich in veel beoefenaren verheugen :
Mevrouw Van Ackere-Doolaeghe en de gezusters Loveling
hielden waardiglijk de eer van haar geslacht en van de
Vlaamsche letteren op; terwijl de innige poëzie van Ledeganck en de schilderachtige, beeldrijke taal can Van Beers
nog door het nageslacht met wellust zullen genoten worden.
En zoo de vrees mocht ontstaan zijn voor het uitsterven
van « Belgie's fiere harpenaren » , zooals een Noord-Nederlandsch dichter zich eens uitdrukte, -- Pol de Mont werd
ons gegeven, wien door Appolo, in overrijke maat, a des
Gesanges Gabe, der Lieder siiszen Mund » geschonken
werd.
Maar ik moet mij geweld aandoen ea. mij bij dit klein
getal beperken, tevens den bestgemeenden wensch uitsprekende, dat onze taalgenooten, van beiderlei geslacht,
die zich enkel op voortbrengselen van de Fransche Muze
vergasten, er eens toe mogen komen met de werken der
Vlaamsche dichters en prozaschrijvers kennis te maken.
Daar zullen zij de overtuiging kunnen opdoen, dat de
Nederlandsche taal wat beters verdient dan als eerie
verstootelinge behandeld te worden ; zij zullen hare schoonheid leergin waardeeren en beminnen ; zij zullen verder,
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indien zij over de zaak willen nadenken, tot het besluit
worden gevoerd, dat zoo de opleiding tot alle graden van
onderwijs het Nederlandsch tot grondslag hadde, de Vlamingen in staat zouden zijn om, op het gebied der wetenschap, in hunne taal werken voort te brengen, van aard om
de hoogste eischen te bevredigen.
Het Nederlandsch is bij uitmuntendheid geschikt voor
het wetenschappelijk onderwijs, omdat het eene stamtaal
is, eene taal die hare woorden zelve vormt. Veel, zeer veel
kostbare tijd ware voor de studeerende jeugd gewonnen,
zoo de meeste vakken bij het lager, middelbaar en hooger
onderwijs in en door onze moedertaal werden aangeleerd.
Men veronderstelle twee leerlingen, van welke de eene
behalve Fransch, ook Grieksch en Latijn geleerd heeft en
niets van de Nederlandsche taal kent, terwijl de andere
enkel volkomenlijk deze laatste machtig is. De eerste leest
een wetenschappelijk werk in 't Fransch en met behulp
van Latijn en Grieksch begrijpt hij goed het boek De
tweede leest hetzelfde werk in 't' Nederlandsch, en zal het
even goed verstaan, want de Nederlandsche woorden zijn
zoo duidelijk, zoo uitdrukkelijk, dat zij voor beknopte
bepalingen kunnen gelden. Maar zoo de eerste voor zijne
Fransche lezing gestaan had, zonder de kennis van Grieksch
en Latijn, wat dan ?
Stellig ware hij bij eiken stap tegengehouden geworden,
want zonder deze beide doode talen machtig te zijn, is geen
Franschman in staat, om, zonder tallooze raadplegingen
Bles woordenboeks, een wetenschappelijk werk in zijne
eigene taal te lezen. Op dit punt zal ik dan ook met geen
woord meer aandringen, want dit korte voorbeeld betoogt
op afdoende wijze welk overgroot voordeel de Vlaming
in zijne taal voor wetenschappelijke studiën boven den
Franschman of Waal vooruit heeft.
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Dat wij, voor alsnog, er verre van af zijn onze taal in het
middelbaar en hooger onhrwijs de plaats te zien erlangen,
die hare voortreffelijke eigenschappen, alsook de welbegrepen belangen der natie van nu af aan haar zouden
moeten doen inruimen, is ongelukkiglijk maar al te waar;
doch den dag naderbij te brengen, die aalt ons land deze
heilvolle hervorming zal geven, daaraan moeten wij gestadig, onverdroten arbeiden.
Alsdan, maar eerst alsdan, zal het Vlaamsche volk inderdaad een eigen geestesleven hebben ; alsdan zal het heeten
één volk, ééne moedertaal, die door alle standen der maatschappij wordt gebruikt! Dan zal er weldra een tijd aanbreken, waarop wij niet enkel zullen kunnen wijzen op
verdienstelijke romans en dichtwerken : ook de geschiedenis, de wetenschap, de beoordeeling, de wijsbegeerte
zullen boefenaren tellen, die deze velden in 't Vlaamsche
woord zullen doen bloeien en vruchten dragen.

II.

Met de tot hiertoe gedane uiteenzetting werd hoofdzakelijk beoogd te doen uitschijnen, dat onze moedertaal een
allerkostbaarst werktuig zou opleveren tot verbetering, tot
veredeling, tot verlichting van ons volk ; doch dat daarom
het onderwijs in alle graden, maar voornamelijk in de
hoogere, eene logische hervorming moet ondergaan, waardoor dan ook de boogere standen in 't Vlaamsche land niet
langer aan ons taalleven zullen vreemd blijven, en dat
alsdan hunne w erkingen en invloed' een tot in het volk
dringend bereik zullen hebben. Na deze beschouwingen van
maatschappelijken aard, mogen er thans eenige volgen, die
eigenlijk tot het gebied der staatkunde behooreti.

-174-Als strijders voor onze taal dienen wij nooit uit het oog
te verliezen, dat, nevens de onze, nog eene andere nationale
taal in België bestaat. De Walen, van Romaansche afkomst,
spreken Fransch ; wij, Vlamingen, die tot den Germaanschen stam behooren, hebben het Nederlandsch voor
moedertaal. Dan de staat van minderheid, van verlatenheid
waarin deze laatste hier verkeert, is wel niet aan haar, als
taal, te wijten ; want hare voortreffelijkheid als voertuig
der menschelijke gedachte zal, hoop ik, uit de vorenstaande
bemerkingen eens te meer gebleken zijn, en wordt overigens
door hare tegenstrevers zelven niet geloochend.
Die verwaarloozing door de voorname klassen is veel
meer gesproten uit eene aaneenschakeling van noodlottige
omstandigheden, die hier sedert eeuwen haren heilloozen
invloed doen gevoelen, en die aan het Fransch met der
daad veel opperheerschappij hebben verzekerd. Hierop
nader in te gaan, kan ik mij thans tot taak niet stellen ;
hetzij genoeg er op te wijzen, dat hooge voordoening
en regeeringdwang, sinds lang gepleegd, hieraan de meeste
schuld hebben. Ook sedert den Belgischen opstand van 1830
werd veel gedaan ander dat tweevoudig opzicht; maar veel
werd insgelijks gedaan om de taal op te beuren en een
langen tijd, aan hare beoefening onttrokken, in te halen;
— immers, de eerste werkzaamheden der Vlamingen, sedert
dat tijdstip, streefden vooral een letterkundig doel na. En
ondanks den toenmaals zeer ongunstigen toestand, heeft een
schitterende uitslag die dappere Vlaamsche baanbrekers
beloond. Eene welverdiende belooning, voorzeker ! want
in dien eersten strijd hebben zij eene veerkracht aan den
(lag gelegd, eenen moed doen blijken, waartoe velen het
Vlaamsche volk wel niet in staat hadden geacht, maar in
welk verschijnsel wij eene verblijdende waarborg begroeten
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voor de onvergankelijkheid onzer duurbare moedertaal.
Zelfs eenigen onder de Walen, -- begaafde, vaderlandslievende mannen, -- zijn ons wel eens ter zijde gesprongen,
en vaak heette 't dat niet de Walen, maar de verfranschte
Vlamingen, en met dezen de aan den slenter verslaafde
bureaucratie, de ergste vijanden der Vlaamsche beweging
waren. Zulks te hooren of te lezen, heeft mij altijd een
gemengd gevoel van voldoening en van bitterheid gegeven;
waarom dit laatste, is dan ook verstaanbaar genoeg ; maar
dat het mij genoegen deed, wijt ik hieraan, datgeen gevoel
van haat of vijandschap tegen de Walen ons ooit heeft
bezield. Wij aanzien het als een vaderlandschen plicht de
eensgezindheid der beide rassen, die België bevolken, te
bevorderen. En wat is liet zekerste, het onmisbaarste middel
hiertoe? Bestaat het in een hunner stiefmoederlijk te behandelen, het met minder gunsten te bedeelen, er de zorg
niet aan te wijden, waarop het evenveel recht heeft als het
andere? Neen, gewis niet! Alzoo handelen, ware er oorzaak
toe geven dat eene diepe kloof tusschen beiden ontstond;
't ware eenen wrok doen opvatten tegen het bevoordeeligde ;
't ware eene onbillijke daad plegen, eene schennis der
natuurlijkste menschenrechten !
Dat weinige moge reeds volstaan om daghelder te doen
blijken van hoe groot een gewicht het is, dat het Vlaamscha
volk op den zelfden voet als het Waalsche behandeld worde.
Dwaasheid dus is liet te zeggen, dat men, met ons recht te
doen, ons gemeenschappelijk vaderland in twee kampen zou
verdeelere, die elkander vijandelijk zouden tegenoverstaan.
't Is immers met de rechten van al de leden eener maatschappij gelijkelijk te eerbiedigen, dat men de eenheid van
het geheel mogelijk en duurzaam maakt ; gewis niet met die
rechten door de eenen te laten genieten, en de anderen
daartoe niet in de noodi g e voorwaarden te stellen.
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verslaafde bureaucratie, als zijnde deze onder onze ergste
tegenstrevers te scharen. Veel ambtenaren, en wel vooral
onder de hoog en hoogst geplaatsten. zijn het Nederlandsch
of niet of maar onvolkomen machtig. Men voege daarbij dat
de taal van het middenbestuur altijd en overal Fransch is,
in dezen zin dat de ministeriëele departementen, die zich
tot de provinciale besturen wenden en omgekeerd, geene
andere taal gebruiken. Deze toestand doet zijnen invloed
vervolgens in alle vertakkingen gevoelen, zoodanig dat de
afdoening der zaken er enkel bij kan winnen wanneer de
briefwisselingen in 't Fransch geschieden. 't Is waar : sedert
de taalwet van 1878 wordt er in 't Nederlandsch geschreven
aan de gemeenten, die deze taal gebruiken ; maar toch is er
reeds uit de besprekingen van de Kamer der Volksvertegenwoordigers gebleken, dat de uitvoering dier wet soms te
wenschenlaat, en op meer dan eene wijze kan men ontwaren
dat het Fransch in 't bestuur van Vlaamsch-België iets
boven het Vlaamsch vooruit heeft. Ook blijven de besturen
onzer steden en groote gemeenten brief wisselen in 't Fransch,
en wellicht, zoo een tweede Schoep zich nogmaals bij een
hunner aanbood om den geboortebrief van zijn kind in
't Vlaamsch opgesteld te hebben, zou hij hoogst waarschijnlijk zulks niet bekomen. — Immers, -- heeft men gezegd
— daar het gebruik der talen in Belgie vrij is, zoo geldt die
vrijheid voor iedereen, en zoo staat het den beambte insgelijks vrij de taal te gebruiken die hij verkiest.
Welnu, wij gelooven het niet, en, zonder aarzelen.
noemen wij zelfs die leering eene bestuurlijke ketterij.
Stellig, de beambte is ook een burger en, als zulke, heeft hij
dezelfde rechten als elke andere Belg ; maar zijne hoedanigheld van beambte legt hem plichten op tegenover de natie,
tegenover de bestuurden,
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Inderdaad, in een grondwettelijk land zijn het de kiezers
die zeggen ;1 k hen de Staat. Zij zijn het, ten slotte, die het
land besturen, met rechtstreeks degenen aan te stellen die
's lands wetten maken, en met onrechtstreeks verantwoordelijke ministers te doen benoemen. De ambtenaren, hooge
en lage, zijn dan ook wezenlijk te beschouwen als uitvloeisels der uitvoerende macht; verantwoordelijk tegenover
hunne bijzondere oversten, waaronder de hoogste het zijn
tegenover de ministers of tegenover de wet, zoodat inderdaarde talrijke klas der staatsambtenaren de weerspiegeling most wezen van den politieker toestand des lands, —
namelijk wat den aard hunner werkzaamheden betreft; in
dier voege, dat het een onduldbaar verschijnsel ware zoo zij
hunnen eigen wil boven dengene der Bestuurden wilden
stellen.
Ter gelegenheid der zaak van Schoep heeft men ook
beweerd, dat de beambte verplicht was de verklaring van
dien Belgischen burger in de door dezen gebruikte taal te
ontvangen, terwijl het hem vrij stond die te boeken in de
taal die hij (de beambte) verkoos.
Dit ook kunnen wij niet beam 3n ; zoo er spraak ware van
bijzondere aanteekeningen of van briefwisselingen tusschen
besturen, zoo zou de bestuurde daar natuurlijk niets meê te
maken hebben ; maar hier geldt het eerre acte, die hij later
wellicht zal dienen over te leggen, en die hij dus wel
stellig het recht moet hebben opgesteld te zien in de taal
van zijne keuze. Indien nu, naar het schijnt, de beambte,
wettelijk geproken, in zijn recht was, zoo vereischt de
toestand eene nieuwe wet, die de zaken in de rechte orde
brenge, en de thans bestaande wet zoodanig wijzige, dat zij
met het volstrekte recht, voortvloeiende uit het volksvertegenwoordigend regeeringstelsel, overeenstemme.
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En, de zaak der Vlaamsche Beweging nu langs een ^nderen kant beschouwende. namelijk langs dengene der
buitenlandsche betrekkingen, mogen wij er met beslistheid
voor uitkomen, dat onze taalbeweging er krachtig toe medewerkt om ons het gevoel te geven onzer eigen volksdommelijkheid ! 't Zijn vooral de Vlaamsch-Belgische schrijvers,
die gedurig beijverd zijn om den vaderlandschen geest bij
ons volk wakker te houden, ons den vrijen geboortegrond
te doen hoogschatten en beminnen. Ja, onze taal is eene
stevige borstweer voor ons nationaal zelfbestaan tegen
vreemden invloed ! Of is het met alles : bestuur, rechtswezen, leger, onderwijs te verfranschen, dat wij blijk
geven geene aanbidders te zijn, geene slaafsche navolgers
van onze zuiderburen? -- van hen, die 't niet vergeten
kunnen dat wij vroeger, hoewel zoo verschillend van aard,
-- na door hen overweldigd geweest te zijn, -- eenen tijd
lang door hen beheerscht werden, en die niets beters vragen
dan ons vrijheidsminnend landeken maar weer te kunnen
inpalmen ! Bewijzen dier aanhoudende begeerlijkheid
werden ons sedert 1830 herhaaldelijk en, ja, tot in de jongst
verloopen j aren gegeven.
En toch uit tal van. Fransche boekwerken zelven zouden
wij niet verlegen zijn om bewijsredenen ten voordeele
onzer zaak aan te halen. In zeer geschatte schriften leest
men van verdienstelijke denkers van dat land, dat zij er veel
prijs op stellen, dat een volk zijne eigenaardigheid wete te
behouden; en 't is merkwaardig en treffend, hoezeer zij die
inderdaad kostbare eigenschap bij de Hollandsche natie
weten te waardeeren. Natuurlijk, zij die zoo waar, zoo
onpartijdig spreken, doen dit zonder zich door politieke
bekommeringen te laten beheerschen, en slechts degenen
die dit doen, zijn in staat ons te laten recht wedervaren.
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Eens dat ik mij in Frankrijk bevond, is het mij voorgekomen daar zelf onbevangen personen hunne verwondering
te hoorera uitdrukken, dat in Vlaamsch België eerre vreemde
boven de landstaal wordt gesteld. Een stuk, in 't Fransch
opgesteld, was door ee ri e Vlaamsche gemeenteoverheid aan
een in Frankrijk verblijvenden Vlaming afgeleverd geweest.
Daaruit nam men aanleiding om mij te vragen in welke
taal de bestuurlijke zaken onzes lands verricht werden.
I moet bekennen, dat het mij iets kostte den waren toestand
aan te duiden, die toenmaals nog Franscher was dan nu ;
want het bedoeld onderhoud had plaats vóór het invoeren
der taalwet van 1878. Ik moest dus waarheidshalve verklaren, dat hier nagenoeg alles in 't Fransch geschiedde;
ook werd mijn antwoord niet zonder bevreeemding vernomen. Immers zulke verregaande - navolging ? -- neen,
dat is nog zelfs geen navolging, dat is naaperij, en deze
moet bij elken vooroordeelsvrijen mensch afkeuring, zooniet
misprijzen verwekken. Navolgen -- of om een woord te
gebruiken dat mijne gedachte nog getrouwer vertolkt, —
aaneigenen, vooronderstelt beredeneering; men wikt en
weegt en neemt datgene wat het best met onzen eigen aard
overeenstemt ; het aaneigenen in dien zin, d. i. na behoorlijke verarbeiding, is den mensch waardig, en wij mogen
wel. zeggen onontbeerlijk zelfs ,om met den vooruitgang der
andere beschaafde natiën in alles te kunnen tred houden.
Doch dit aaneigenen ontaardt in eenti slaafsche naaperij,
wanneer wij het uitheemsche reeds als zulk bereidwillig
onthalen, ja, te gemoet loopen; wanneer wij aan dat
vreemde iets ten offer brengen, dat van ons eigen ik deel
maakt ; als golden wij zooveel niet als eenige andere natie,
hoe luide zij dan ook hare eigen voortreffelijkheid moge
uitbazuinen ! Indien nu het woord naaperij kwetst, dan
14
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bewijst zulks dat daarmede de vinger op de wond wordt
gelegd. Maar niet wij alleen, Vlaamschgezinden, zijn het
die de onverstandige zucht der Belgen, om alles wat maar
Fransch is na te doen, met dat geeselwoord kenschetsen ;
de Franschen zelven hebben reeds sedert lang iets aanstootelijks, iets aapachtigs in die franschdolheid gevonden : in
de jaren '40 schreef Le Pays van Parijs : a Le peuple beige
vit de potre esprit, de potre langue, de nos ' ars » enz., en
een ander voornaam dagblad derzelfde hoofdstad drukte :
Le peuple beige est un peuple moitié singe, moitié
Bedouin. » - In welke vlammende strofen de eerste bewe-

ring door Jan Van Rijswijck en de vervolgens aangehaalde
beschimping door zijnen broeder Theodoor, in name der
onverbasterde Vlamingen, beantwoord werd, zal wel door
de meeste lezers van dit opstel gekend zijn.
Doch, behendige Franschen spotten niet met . de verwerpelijke neiging der verfranschte Belgen om veel, zoo niet
alles, wat van Outre-Quiévrain komt zich zottelijk aan te
lassen en de eigen oorspronkelijkheid aan Frankrijk ten
offer te brengen. Neen, in stede van ons te beleedigen en te
beschimpen, moedigen zij ons aan, ze vleien en prijzen
ons, en zulke doenwijze moet aan hun vaderland eene veel
voordeeliger uitkomst voorbereiden dan degene hunner
onbedachtzame landgenooten, die ons voor apen uitschelden.
Zij zien immers met vreugd, dat wij zelven ons vaderland
zedelijker- en verstandelijkerwijze bij Frankrijk inlijven;
Fransche zeden, gebruiken, karaktereigenschappen dringen
meer en meer in het merg en bloed onzes volks, en zoo
wordt het van lieverlede rijp gemaakt voor eene stoffelijke
inlijving bij die heerschzuchtige natie.
Dat deze mogelijks door sommige verblinde Belgen
gewenscht wordt, kan overigens waar zijn ; doch verblind
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mogen wij wel met volle recht dezulken noemen. Het zijn
lieden, voor wie de Fransche omwenteling van '89 de
gansche geschiedenis der Vlaamsche gemeenten schijnt
weggeveegd te hebben,, en voor wie Frankrijk als de oorspronkelijke, de eenige bakermat der vrijheid geldt. Hoe
zouden zij anders kunnen over het hoofd zien, dat onze
groote Vlaamsche steden reeds vóór verschillende eeuwen
als zooveel kleine republieken waren, die, wel is waar,
niet eene volle onafhankelijkheid, maar toch veel kostbare
rechten bezaten? Het Vlaamsche land stond honderden
jaren lang aan de spits der beschaving van Noord-Europa.
Handel, nijverheid, schoone kunsten, ruime staatkundige
vrijheid, dat alles deed Vlaanderen al de andere noordelijke
landen in de schaduw stellen. Men zal mij vergunnen hier
eenige regelen aan te halen, waarin de Vlaamsche nevens
de Italiaansche gemeenten worden gesteld, zijnde deze de
eenige met welke zulke neveneenstelling mogelijk was.
Deze korte, maar goed kenmerkende vergelijking is voor
ons nog te belangrijker, daar zij uit eene Fransche pen is
g evloeid :
« Men heeft Vlaanderen het Noordsch Italië genoemd :
pene meer vernuftige dan ware vergelijking. Tusschen de
machtige gemeenten der oevers van den Pó en degene der
Schelde, alle dochters van handel en nijverheid, bestaat er
voorzeker meer dan eérie gemakkelijk te vatten gelijkaardigheid. Maar het karakter der bevolkingen is wezenlijk
verschillend. Hier de bewegelijkheid, daar eene tot uitzinnigheid gedreven hardnekkigheid. Hier listen en kuiperijen,
daar eene ruwe oprechtheid, die al de sluwe streken der
diplomatie in de war brengt. Te Florentie vechten de
Ciompi niet. Te Gent doen de Witte Kaproenen zich tot den
laatsten man dooden. Italië, eindelijk, in zijne eigene netten
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gevangen, laat zich door eene menigte verachtelijke
kleintyrannen in ketenen slaan en ware zelfs niet in staat
het slagveld te noemen, waar zijne laatste verdedigers
vielen. In Vlaanderen, ééne stad, ééne stad alleen, van hare
zusteren verlaten, wederstaat aan eene der groote mogendheden des tijds, levert op haren laatsten dag een wanhopig
gevecht, bedekt den grond met 40,000 lijken en, bezwijkende, verdient zij den eerbied en de bewondering van den
overwinnaar ( 1 ) » .
En is het wel noodig hier te verklaren, dat ik er niet aan
denk de weldaden der eerste Fransche omwenteling te
loochenen, of te verzwijgen dat zij ook in ons vaderland
goed heeft gesticht? Zulks bekennen wij gereedelijk ; dan,
wij zijn gerechtigd hierbij te doen opmerken, dat die
Fransche invoering, voor ons, mag beschouwd worden
als eene verruiming, eene uitbreiding over het gansche land
en eene nadere vaststelling der in de meeste Vlaamsche
steden bestaande rechten. Van daar dan ook, dat onze natie
een zoo bezadigd gebruik van de groote grondwettelijke
vrijheden weet te maken; ja, een veel beter dan Frankrijk
zelf van de natuurlijke rechten dier soort maakt ; welk land
niet in staat schijnt het zelfde beheer van ruime vrijheid te
kunnen verdragen als wij. Hier waren de steden sinds lang
nagenoeg aan het ingebruik stellen der vrijheid gewoon en
zoo mocht de volle en algemeene invoering ervan de steden
bereid vinden om ze met bedaardheid te kunnen uitoefenen;
een toestand, die op onze plattelandsche bevolking niet dan
voordeelig kon inwerken. En ook deze laatste zal wel
nimmer zoo hard onderdrukt geweest zijn als de Fransche

(1) Grand Dictionnaire universel

du

19e siècle,van LA ttorssE (C, b1 744, )
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boerenstand, die zoo onmenschelijk door de grooten werd
uitgebuit.
Maar de Franschen schrijven zooveel en zoo hoogklinkend over de « onsterfelijke grondbeginselen van '89,» alsof
deze voor de gansche wereld eene veropenbaring zouden
geweest zijn, — en die ronkende zinnen worden hier door
de velen, die enkel Fransche schriften lezen, zoo begeerig
aanhoord, dat ean groot getal lieden ze als ten volle
met de waarheid overeenkomende schijnen te hebben
aangenomen, --- aldus datgene, wat wij in zake van
vrijheid aan het beleid en den moed onzer vaderen zijn
verschuldigd, uit het oog verliezende.
Ik geloof het hiermede genoegzaam te hebben bewezen,
dat de volkomen opbeuring onzer moedertaal, ook onder
staatkundig opzicht, door eiken vaderlander moet betracht
worden, als stellende die rechtdoening ons geenszins vijandig tegenover onze Waalsche landgenooten, maar in tegendeel eene oorzaak van wrok jegens hen van onzen kant
wegnemende ; -- tevens dat wij, met dien vederlandscheti
plicht te vervullen, een kloeken dijk opwerpen tegen
Fransche veroveringszucht.
Daarbij komt dan nog dat wij er, als het ware, van zelf
zullen op gewezen worden om ons nader bij Holland aan te
sluiten, van hetwelk wij niets te duchten hebben; wiens
vriendschap, daarentegen, door ons op hoogen prijs dient
gesteld te worden, behoorende dit volk tot eenerlei ras als
wij, en hebbende het 't zelfde belang bij eene goede verstandhouding met ons als wij met hen. Zie hier eenige
korte regelen, betrekkelijk onze gelijkheid van afstamming
met de Hollanders, — regelen die ik uit het reeds aangehaalde Fransche woordenboek (B, bl. 493) vertaal, en die,
uit zulke bron komende, een zeker karakter van onpartij,-
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aan zou ontbreken, zoo zij door eenen Vlaming waren
geschreven geweest.
e .. , , . Het Vlaamsche volk maakt maar één uit
met het Hollandsche, van 't welk het volstrekt door niets
anders dan door den godsdienst en de politiek onderscheiden
is. In hun wezen zijn beide volkeren zoo goed dezelfde, dat
het woord Hollandsch, als aanwijzing van het dialekt,
niet hooger opklimt dan het begin der XVII° eeuw, en dat
de geschiedenis ons vroeger den naam van Vlaamsch vertoont als zich uitspreidende en zijne stralen zendende
door Batavië heen, tot aan de grenspalen van NederDuitschland. De Hollandsche taal is overigens slechts
gezuiverd Vlaamsch. »
Ja, Vlaamsche landgenooten, wenden wij onze blikken
noordwaarts; de vriendschap onzer Hollandsche taalbroederen zal ons in de worsteling voor onze Vlaamsche rechten
te goede komen. Wel is waar. kunnen zij onze betrachtingen niet in de volste maat helpen verwezenlijken; zij
kunnen het niet meer met dien nadruk, die ons bij nauwe
vereeniging de overwinning als verzekerd zou hebben doen
beschouwen; — immers
e Europa zag den dam vernielen,
Die vreemde dwangmacht weren moest;
Hij werd door 't eigen volk verwoest,
Dat voor die macht vaak neer moest knielen;
Want België brak den broederband
Van 't een en zelfde Nederland » . -Zooals een onzer meest begaafde dichters het reeds vóór
meer dan een vierde eeuw zoo treffend zong. Maar is de
staatkundige band, die ons aan Noord-Nederland hechtte
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verbroken, 't ligt nog althans in onze macht dien der letterkundige broederschap immer enger toe te halen, en dit
moet voortaan mede het groote voorwerp onzer strevingen
wezen -- met opzijdeschuiving van alle kleingeestige vrees
voor het indringen van protestantschgekleurde denkbeelden, -- eene vrees, die reeds maar al te veel onze wederzijdsche, hartelijke toenadering belemmerd heeft.

Tot dus verre heb ik gepoogd het maatschappelijke en
nationale karakter der Vlaamsche Beweging aan te toonen,
en ik koester de hoop, dat allen, die zonder vooringenomenheid de vorenstaande beschouwingen zullen gelezen hebben
en die zich het geestige welzijn der gansche samenleving
tot oogwit stellen, onze pogingen om tot de volkomene
gelijkstelling van Fransch en Vlaamsch in den Belgischen
Staat te geraken, zullen billijken niet alleen, maar ook
ondersteunen.
Thans stel ik me voor 's lezers aandacht op eene zijde
onzer taalbeweging te trekken, die tot op heden bijna
gansch uit het oog werd verloren. Ik bedoel de uitspraak
van het Vlaamsch, en in de volgende regelen zal ik trachten
te doen inzien, dat het volstrekt noodzakelijk is, ook als
middel om het doel onzer Vlaamschgezinde maatschappelijke en staatkundige strevingen nader te komen, eindelijk
er mede te beginnen onze taal op eene fatsoenlijker manier
te spreken.
Door het voorloopig congres werd in een besluit van
10 November 1830 eenigermate het bestaan eener Vlaamsche taal geloochend, die, zoo beweerde dat lichaam, van
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veranderde. Sindsdien werd deze bewering ons nog menigmaal in de Fransch-Belgische pers naar het hoofd geslingerd,; men gewaagde, tot zelfs in de Wetgevende Kamers,
van eene Hollandsche en eene VlaamscAe taal, of beter een
Vlaamsch patois, dat van plaats tot plaats verschilde.
Daar werd dan telkens dapper tegen opgekomen :
Welhoe ! zeide men, de boeiende, gevoelvolle romans van
den alombefaamden Conscience, de prachtige gedichten van
onzen onvergetelijken Ledeganck, Jan Van Beers' heerlijke
scheppingen en zooveel andere degelijke werken van menigen verdienstelijken Vlaamschen schrijver, — zijn die niet
alle daar om te bewijzen, dat Vlaamsch en Hollandsch ééne
en dezelfde taal zijn!
Dan, de maatregel door den heer A. Vandenpeereboom
in 1864 genomen, en die de eenheid van spelling onzer
taal in Holland en België beoogde, heeft voor gevolg
gehad een — hoewel slechts uiterlijk — onderscheid te
doen verdwijnen ; iets wat natuurlijk tegenover onze taalbeknibbelaren werd geldend gemaakt. Sedertdien duidt
men hier Hollandsch en Vlaamsch veelal onder de gemeenschappelijke benaming van Nederlandsch aan.
Maar niettegenstaande al die voortreffelijke redenen,
hoort men nog nu en dan een Vlaamsch blad verontwaardigd de stem verheffen, om protest aan te teekenen tegen
Bene herhaling van honger bedoelde bewering, door dezen
of genen franskiljon hernieuwd. En nu vraag ik : moet die
aanhoudendheid van wege onze tegenstrevers in het loochenen der eenvormigheid van Hollandsch en Vlaamsch, ja
zelfs van deze laatste taal als afzonderlijk dialect
beschouwd, ons niet tot nadenken aansporen? Wat mij
betreft, ik heb aan dat voor ons uiterst nadeelig verschijnsel
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mijne volle aandacht gewijd en nu zie ik mij, de hand op het
hart, verplicht te bekennen, dat ik het Verwijt, voor het eerst
door 't voorloopig Congres geuit, als bestond onze taal
slechts uit eene verzameling van veel gewestelijke tongvallen, maar als half onverdiend aanzie. Men bedenke toch
dat eene taal niet enkel in schriftelijke zeekenen, maar ook
in gesproken woorden hare uitdrukking vindt, en als men
mi nagaat hoe in de verschillende oorden van VlaamschBelgië onze taal gesproken wordt, dan zal men tot het
besef worden geleid, dat zij inderdaad, als spreektaal, zoo
als zij thans t'onzent in zwang is, slechts als een patois kan
gelden, dat van plaats tot plaats verschilt. Wij moeten dus
veronderstellen, dat zij die beweerden dat Vlaamsch en
Hollandsch van elkander onderscheiden zijn, de gesproken
taal bedoelden, en in zoo verre .was hunne bewering maar
al te gegrond en is zij het nog heden.
De kluchtigste misverstanden -- maar helaas, ook
betreurlijke dwalingen — hebben somtijds plaats, waar
onze Vlaarnsche Belgen, uit verschillende gewesten, tot
elkander spreken. En niet alleen de minder ontwikkelden
zijn het, die zich met zulk eene armzalige brabbeltaal vergenoegen ; neen, niet enkel zij, want niet zonder verbazing
heb ik, namelijk in Gent, ontwaard dat zelfs degenen, die
in staat zijn onze moedertaal zooals het behoort te spreken,
den Gentschen tongval (die toch wel alles behalve sierlijk is)
blijven gebruiken.
De eene Vlamingen willen of durven dus hunne taal niet
zuiver spreken ; de anderen — en 't is de overgroote meerderheid — kunnen niet. En nochtans, het is ons op verre
na• niet onverschillig eene, onder taalopzicht, sierlijk of
slordig gehouden voordracht bij te wonen. Hollandsche
predikanten van den katholieken en van den protestant-
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aanraden eveneens de vergelijking te doen. Men zal aldus
tastbaar ondervinden welk groot verschil er bestaat
tusschen het Hollandsel) en het Vlaamsch gesproken woord.
Dit laatste zal men . zooveel to afstootelijker vinden, hoe
beter men over de bekoorlijkheid van het eerste zal hebben
kunnen oordeelen. Ik spreek van kanseiredenaren, omdat
men in 't algemeen meer in de gelegenheid kan komen er
zulken te hooren. De wereldlijke Vlamingen, die in 't openbaar, voor eene beschaafde vergadering, als woordvoerders
optreden, verzorgen hunne taal gewoonlijk veel beter ; maar
toch zijn er, ook onder dezen, maar heel weinig die, wat
den stijl betreft, met onze Noorderbroederen kunnen worden
vergeleken.
Dit nu geldt inzonderheid opzichtens redenaren, voor wie
de stijl immers eene zeer gewichtige zaak is, namelijk met
het oog op den te bereiken uitslag. De inhoud van eene
rede moge nog zoo degelijk zijn, wil hij bevallen, zoo
moet de vorm aantrekkelijk wezen, en zoo bestaat de
menigte, dat zij nog eerder vrede zal hebben daar waar het
eerste, dan waar het tweede punt te wenschen laat. Een
gevolg, wel is waar, van gebrekkelijke, onvolledige ontwikkeling, maar dat toch ook getuigt van goeden smaak. Het
is overigens niet strijdig met de wetten der beschaving,
maar ten volle er mee overeenkomstig, dat wij in alles op
uiterlijken vorm letten, en zeker zal het niemand in den zin
komen te verlangen, dat de gesproken taal aan deze hoofdvereischte zou ontsnappen.
Maar ik verlaat het gebied der redevoering, om terug te
keeren op dit der taal van den dagelijkschen handel en
wandel. In het zuiden van Holland reizende, is het mij

meermalen gebeurd reizigers van dat land te hooren klagen
over de taal der Belgische spoorwegbeambten van den
« Grand Central », en dan nog hadden zij met Antwerpenaren te doen ; niettemin verklaarden zij, dat zij liever
Fransch zouden hebben hooren spreken dan een dergelijk
Vlaamsch, dewijl zij het zoo moeielijk konden verstaan, en
toch is het patoisvlaamsch van Antwerpen wellicht het
beste van Vlaamsch-België.
Hooger zagen wij dat Hollandsch en Vlaamsch bij
velen in België voor twee talen gelden. Welnu, uit onder
Hollanders gevoerde gesprekken heb ik kunnen opmaken,
dat menigen onzer Noorderbroeders er niet anders over
denken. e Dat Vlaamsch, zeggen zij, dat Vlaamsch, welk
'ene taal ! » -- En wie heeft hieraan schuld ? Och, laat het
ons maar bekennen, niemand anders dan wij zelven
Menig uitstapje heb ik in Nederland gedaan en zoowel te
Terneuzen als te Amsterdam, evengoed te Nijmegen als in
Den Haag, verstond ik de lieden met wie ik sprak of die
onder elkander spraken, net als hoorde ik er uit mijne
eigen geboorteplaats ; en ook ik ondervond nergens eenige
moeite om mijne woorden te doen begrijpen. Zelfs heb ik
meer dan eens kunnen ontwaren, dat men mij voor eenen
Hollander hield : wel een afdoend bewijs, dat het enkel
van ons afhangt het vooroordeel te verdrijven dergenen, die
denken dat het Vlaamsch, als gesproken taal, verschillend
is vare het Hollandsch.
Flaminganten uit alle Vlaamsche gouwen ! Laat er ons
ernstig mede beginnen te toonen, dat wij onze heerlijke taal
niet enkel goed willen schrijven, maar ook, zoo niet met
eene onberispelijke sierlijkheid, dan toch op eene behoorlijke wijze willen spreken. Daardoor zullen wij de betrekkingen tusschen de Vlamingen van verschillende streken
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gemakkelijk maken, tevens dat wij degene tusschen de
Hollanders en ons zullen bevorderen, de banden van broederlijkheid nauwer toehalen ; en niet enkel dit, maar met
onze moedertaal aldus in eere en achting te honden, zullen
en moeten wij er eindelijk eens toe geraken, dat zij meer
algemeen gesproken wordt dan thans, namelijk ook door de
voornamere burgerij.
Herhaaldelijk werd in Vlaamsch België er op gewezen,
dat de verregaande gemeenheid van uitspraak van enkele
Vlamingen op den Schouwburg een steen van aanstoot is
voor de beschaafder standen. Veel malen en met nadruk
heeft de dagbladpers den tooneelkunstenaren van het
Nationaal Tooneel de noodzakelijkheid eener goede uitspraak der taal voor oogen gehouden.
De meer zuivere taal der Hollandsche artisten, die aan
den tooneeltroep zijn gehecht, doet nog meer de gebrekkige
uitspraak der Vlaamsche spelers uitkomen. Men blijft
er die eenheid missen, die zoo wenschelijk zou zijn, om
onzen schouwburg tot eene school van zuivere uitspraak
te maken.
En nochtans, ik vraag het in gemoede aan alle bezoekers
van om het even welken Vlaamschen schouwburg, zouden
wij geene reden hebben om ons van harte te verheugen,
indien onze moedertaal door het Vlaamsche volk gesproken
werd zoo als in die gestichten der kunst? -- En om te betoogen dat ik hiermede geenen drooinwensch uit, zal ik mij
veroorloven den lezer enkel te verzoeken de vergelijking te
doen tusschen het in den Franschen schouwburg gesproken
Fransch en hetgene dat wij in het dagelijksch verkeer
hooren. Men zal toegeven dat er geen verschil in bestaat;
en toch is de taal op den Franschen schouwburg gewis
spraakkundig volmaakter dan degene, die de Vlamingen
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op den hunnen houden. Met onze tooneeltaal tot voorbeeld
te stellen, blijf ik dus nog in bescheiden grenzen, en hoewel
ik me niet ontveins, dat ook eene zulke hervorming in de
uitspraak veel tijden inspanning zal kosten, hoop ik dat wij
ze toch zullen verwezenlijken, zoo wij maar ernstig willen.
Maar daarom alle kleingeestigheid en alle kortzichtig
taalparticularisme van kant geschoven ! Niet gehandeld zoo
als zekere West-Vlamingen, die zich te midden der Nederlandsche taalbeweging afzonderen, binnen het perk door
den heer Gezelle bepaald ! Zekerlijk, niemand betwist, dá,t
het West-Vlaamsch tamelijk veel woorden en woordvormen bezit, die zuiverder dan elders bewaard zijn gebleven;
maar liet staat ook vast, dat het onder meer dan één opzicht
te wenschen laat. En dan, wie zal willen ten achter blijven
in het Vlaamsche vaderland ? Wie zal zich niet volgaarne
bereid toon gin om de noodige opofferingen op den autaar
van het gemeenebest te brengen? De handen ineen fitis,
Vlamingen! E ' ndracht maakt macht ! Het grootere getal
boezemt ontzag in, en, indien het waar is dat woorden
wekken, vergeten . wij niet 'dat voorbeelden trekken!
Of ik er aan denk het tegen ,voordige geslacht er toe te
bewegen zijne uitspraak te verbeteren? -- Ja, stellig ;
namelijk al degenen, die door hun genoten onderwijs er toe
in staat zijn, en die, daardoor zelf dat zij eene betere taal
dan de thans heerscllende zouden spreken, aan de niet- of
ongenoegzaam onderwezenen een zeer vruchtbaar onderricht
zouden geven ; en verder, ja vooral, heb ik het oog op het
opkomende geslacht. Niet dat ik begeer, zoo als zulks
overigens uit het reeds gezegde volgt, overal de punten op
de i's te zien plaatsen, met angstvalligheid er op te doen
letten dat men onder het spreken geene regelen der spraakleer schende ; kortom, de thans heerschende wantaal bij
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middel van een knellend pedantisme te willen verbeteren.
Neen, gewis dat niet! Mijn doel is, laat ik er op aandringen, het betrachten eener beschaafde volkstaal gansch
Vlaamsch-België door, als middel voor de Vlamingen om
elkander overal goed te verstaan, en zulks door eerre welbegrepen liervormin; der uitspraak, wat toch wel kan verwezenlijkt worden, zonder dat men met eene spraakleer
in den zak zou hoeven te loopen. Dan zullen wij althans in
ons vaderland ons wat meer thuis gevoelen dan nu, waar
het er schier uitziet als eene reis in den vreemde, wanneer
men van de zijne naar eene andere stad gaat.
Tot dus verre hebben wij het verwaarloosd de uitspraak
des volks nadrukkelijk te beschaven ; wij moeten ons
openhartig aan die zware nalatigheid schuldig erkennen.
Het dient immers tot niets de waarheid van eenen toestand
te verheelen ; deze wordt daardoor niet te beter ; het dient
tot Mets eene kwaal, eene wonde te loochenen ; daarmede
zal zij niet genezen, maar altijd verder verwoestend voortdringen. Wat valt ons dan te doen? Ze moedig blootgelegd,
het ijzer er in gestoken en de passende middelen tot genezing aangewend; namelijk hij het lager en middelbaar
onderwijs, en wel niet enkel door opzettelijke spreekoefeningen, maar ook bij gelegenheid van alle in de moedertaal
gegeven onderricht en tot in de speeluren moet gestadig
naar hetzelfde doel gestreefd worden.
En uit de leergestichten in de wereld stappende, zij het
mij vergund aller erkentelijkheid in te roepen voor eenen
hoogst gewichtigen dienst, door een groot getal advokaten
der balie van Gent aan de Vlaamsche' zaak bewezen. Die
ijvervolle mannen komen nu en dan bijeen tot het behandelen in het Vlaamsch van voorgestelde rechtsgedingen, en
toonen aldus dat zij het met de billijke eischen der Vlamin-
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gen ernstig meenen, dat zij dezen aanzien, als hebbende er
hetzelfde, belang bij om recht gedaan te worden in hunne
taal als 'de Walen in de hunne; dat zij hen beschouwen als
Belgen, ten volle gelijk voor de wet met hunne Waalsche
l andgenooten, en hebbende aanspraak op eene rechtspleging,
die hun zooveel waarborgen oplevere als aan alle andere
staatsburgers.
Ja, en men mag er bijvoegen dat zulks gewetensvol
handelen is van wege bedoelde advokaten ; — want
niemand zal er aan twijfelen : wanneer het gebeurt dat
een beschuldigde, die geen Fransch verstaat, op de gewone
vraag des voorzitters van de rechtbank, verlangt om in het
Fransch te worden verdedigd, dan mag men zeker wezen
dat dit onder de drukking van zijnen advokaat geschiedt.
Want stellen wij ons zoo maar een oogenblik in de plaats
eens beschuldigden : Ons fortuin, onze vrijheid, onze eer
staan op het spel en het zou ons kunnen onverschillig zijn
al dan niet te verstaan wat degenen zeggen, die ons beschuldigen en verdedigen ! Neen, geen mensch, die eenig gezond
verstand bezit, zal zulke ongerijmde bewering ooit tot de
zijne maken.
Laten dan dergelijke voorbe-Aden, gegeven door mannen
voor wie dusdanige oefeningen dorheid genoeg moeten
hebben, ons eene aanmoediging wezen om in liet betrachten
eener fatsoenlijke uitspraak onzer taal onverpoosd te werken ! Er wordt overal in ons land zooveel gedaan tot het
bekomen eener goede Fransclie uitspraak, dat men het zeker
niet dan hoogst redelijk zal vinden, dat wij de uitspraak
onzer eigene, zoo schoone moedertaal ook willen beschaven.
En waarlijk, zoo ergens, dan mag men hier zeggen dat
de toestand de gevraagde moeite verrechtvaardigt. Men zie
dan eens in welke zonderlinge, onnatuurlijke omstandigheden

--- 1 J4 -wij ons bevinden : met behulp van eene vreemde taal het
Fransch, dat wij machtig zijn, kunnen wij met de inwoners van het minste Waalsche dorp verkeer plegen;
nog meer, zelfs in 't Vlaamsch land zijn er gewis weinig
plaatselijkheden, waar wij niet eenige personen aantreffen,
van wie wij niet hetzelfde kunnen zeggen, en wat de
Vlaamsche steden en groote gemeenten aangaat, daar
geeft het Fransch ons nagenoeg zooveel gemak als in
't Walenland zelf om met de lieden om te gaan. Ja, zoo ver
is het met ons gekomen : wij verwaarloozen zoozeer sedert
tal van jaren ons te oefenen in het fatsoenlijk spreken onzer
moedertaal, dat wij, Vlamingen uit verschillende gewesten,
onze toevlucht tot eerre vreemde taal moeten nemen, om met
de meesten onzer eigene beschaafdere landgenooten recht
gemakkelijk te kunnen verkeeren; want, zoo het waar is
dat wij hebben verwaarloosd onze eigene taal overal
behoorlijk te leeres spreken, wij hebben wel zorg gehad de
beoefening van het Fransch niet te vergeten, dat overal in
ons land, zoo goed als eiders, op eene eenvormige manier
gesproken wordt.
Sedert tal van jaren immers bestond de kwaal, die ik
thans met den vinger aanwijs, maar werd niet erkend; ten
gevolge eener, onvolkomen waarneming loochende men die.
Men zag Vlaamsche boeken, tijdschriften en nieuwsbladen
in altijd grooter getal verschijnen, maar merkte giet dat
onder dien rijken bloei het heimelijke kwaad ook immer
verder het innerlijke leven ondermijnde ; dat een verbasterende bloedstroom alle aderen immer voller doorgolfde en
voor de gezondheid van het krachtige lichaam verderfelijk
moest worden. Ja, en zoo diep is het kwaad thans ingeworteld, dat gewis geen enkele thans levende Vlaamsche
strijder den stond zal mogen aanschouwen, waarop het ten
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gronde toe zal uitgeroeid zijn ; den stond, waarop Vlaanderens zonen zich in hun eigen vaderland overal zoo zullen
thuis gevoelen, als dit het geval is met de ingezetenen van
om het even welk ander beschaafd land der aarde.
Het grieft ons wanneer Franschen, die toevallig in België
verblijven of het bezoeken, ons hunne taalbroeders noemen;
wanneer zij tot ons, Belgen, zeggen : Wij spreken ééne
zelfde taal !
Zulks noemen wij, Vlamingen, eene onvergeeflijke aanmatiging ; een oordeel, dat eens te meer van de spreekwoordelijke oppervlakkigheid der Franschen getuigenis
.aflegt, en wij roepen verontwaardigd uit, dat België drie
millioen Vlamingen telt, die tegenzulke ongerijmde bewering
protest aanteekenen !
't Is waar, België telt drie millioen Vlamingen, maar
kan een vreemdeling die Vlaanderens steden bezoekt, zulks
vermoeden? Wij zelven kunnen immers ten overvloede
waarnemen, zoo IN ij maar buiten den kring onzer taalvrienden stappen, dat de meerdere burgerklas bij voorkeur
Fransch spreekt en dat dit in hooger kringen zelfs algemeen
het geval is. Begeef u in voorname koffiehuizen, magazijnen
en winkels, openbare of bijzondere besturen : overal zult
gij het zelfde ondervinden. Spreekt gij de lieden aan in
't Vlaamsch, zij beelden zich in dat gij hen niet hoog
genoeg schat, en zoo gauw mogelijk zullen zij u bewijzen,
dat zij insgelijks tot de Franschsprekende klas behooren
-- ofwel men denkt u zelf eer aan te doen met tegenover
u de taal der « fatsoenlijke lieden D te gebruiken : zijnde
het Vlaamsch enkel gebezigd door de mindere burgerij, de
werklieden en het dienstvolk.
Ik noemde daar de openbare besturen. De geest, zoo niet
de letter der wet van 22 mei 1878 brengt mede, dat de
15
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staatsbeambten u in 't Nederlandsch antwoorden als gij
hun in deze taal toespreekt. Het blijkt evenwel, dat zij zich
daar al heel weinig aan gelegen laten. Mij althans is het
uiterst zelden voorgekomen -- ik bedoel hier meer bepaald
de postbesturen — het genoegen te mogen smaken op mijne
Nederlandsche toespraak een antwoord in mijne eigen taal
te ontvangen. Daarbij heb ik wel eens aan onwil, aan
dwarsdrijverij van wege onze budjetheeren gedacht, maar
bij nadere overweging liet ik deze minder gunstige waardeering varen. Ik kan mij immers niet beklagen, dat ze mij
onheusch, in hunne taal, bejegenden of zich niet bereidvaardig toonden om zich van hunnen dienstplicht tegenover mij te kwijten. Neen, en daarom houd ik het er voor
dat het een zeker schaamtegevoel is dat hen weerhoudt
Nederlandsch te spreken. In deze taal immers vermogen
zij zich enkel bij middel van hun armzalig Vlaamschi patois
uit te drukken, dat zij aan iemand, die zich in beschaafde
taal tot hen richt, niet durven ten beste geven. Waar zouden
zij ook Nederlandsch hebben leeren spreken ? — Men ziet
dus wel, dat het niet genoeg is vi gitten te geven om een
slechten toestand te verhelpen ; indien men niet dieper
grijpt, dan blijven zulke wetten slechts erbarmelijke palliatiefmiddelen.
Maar voortaan zullen wij in de nieuwe wet op het middelbaar onderwijs Bene waarborg hebben voor het bekomen
van ambtenaren, die in onze moedertaal op voldoende wijze
geoefend zijn. Dat men nu toch bij dit onderwijs vooral de
belangrijke zijde van het aanleeren eener beschaafde uitspraak in 't oog boude.
Volstrekt noodzakelijk is het verder, dat er gewerkt.
worde om maatregelen te doen nemen, die, tot het bekomen
van staatsambten in Vlaamsch-België, aan het Neder-
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landsch minstens zooveel punten als aan het Fransch toekennen. Zulks zal de bekrachtiging van de nieuwe wet op
het middelbaar onderwijs wezen. Daardoor zal deze voor
velen eerst recht practisch worden en zal_ het tevens alsdan
voor de geestelijke gestichten onvermijdelijk zijn zich insgelijks naar hare bepalingen te schikken.
En dat eens verkregen, hoeveel zal er dan nog niet op
het gèbied onzer werkzaamheden berin te richten blijven !
Immers groot, ja onafzienbaar, mag men zeggen, is de taak
der algeheele opbeuring van ons volk door zijne taal. —
Zoo talrijk en zoo diep ingeworteld zijn misbruiken en vooroordeelen!
Vlamingen ! zullen wij ons door dien toestand, hoe
nadeelig ook, laten ontmoedigen ? Zullen wij er aanleiding
toe geven, dat de Vlaamsche geschiedenis van den tegenwoordigen tijd eene bladzijde bevat, die getuigenis aflegge
van onze flauwhartigheid? Stellig neen ! Zij de uitgestrektheid zelve van het kwaad, waaraan het Vlaamsche vaderland lijdt, een krachtige spoorslag, die ons aanzette om het
euvel te bekampen. De geschiedenis toont ons voorbeelden
van volkeren, aan wie de schijnbaar volkomen hopeloosheid
zelve van een onheilvollen toestand den stoot gaf tot eenen
strijd, zoo standvastig doorgezet, dat hij de vrijmaking herbijvoerde. Laten zulke opwekkende voorbeelden onzen moed
stalen, opdat hij tegen de moeilijkheden, de bezwaren van
een langdurigen strijd bestand weze, tot welks goeden uitslag alle Vlaamsche bladen en tijdschriften zich zullen
beijveren mede te werken.
Dan, laat het ons ernstig bedenken : wij arbeiden niet
alleen voor ons zelven; wij doen het ook voor de toekomende geslachten, --- evenals wij een erfdeel der vroegere
gevonden hebben, dat ons ten goede komt en dat zij ons
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nagelaten hebben als eene vrucht van hun lijden en strijden,
van hunne roemrijke heldendaden, door de geschiedenis
geboekt voor alle tijden, en waarvan de herinnering ons met
liefde en bewondering voor hen vervult.
Zoo zij ook de zekerheid der erkentenis onzer nakomelingen de ondersteunende gedachte bij onzen tegenwoordigen strijd voor Vlaamsche volksdommelijkheid ! Onze
belooning ligge in het verheffende bewustzijn het onze. bijgedragen te hebben tot handhaving en versterking in ons
vaderland van datgene, waardoor een volk tot volk gestempeld wordt : eigen taal, eigen aard, eigen zeden, — en
zulk een loon zal eiken Vlaming, dien naam waardig,
genoeg zijn.
Schaarbeek, Februari 1883.

EEN NATUURKIN D
(Naar het leven)
DOOR

MEVR. Qt'ARLÈS.

Het was in Juli en in zekere Duitsche residentie. De dag
was zoo brandend heet en de avond zoo zwoel. Toch was
de schouwburg stampvol, want de Zomernachtsdroom werd
gegeven en 't was de laatste voorstelling in het seizoen. In
de foyers was de hitte al zoo drukkend, maar hoe in het
parket en in de loges ! Het scheen dat de gasvlammen van
de groote kroon, die alles verlichtte, door de drukkende
lucht iets van haar verblindende schittering hadden vérloren, en het zien alleen van de lange stoelen met de
zachte, warme trijpen zittin en, bracht iets slaperigs te
weeg.
Het parket was reeds vol, maar dat gegons van stemmen,
't welk anders de voorstelling pleegt vooraf te gaan, werd
nu niet gehoord. De oude heeren droogden het hoofd met
hun zakdoeken af, en de jongen zochten met hun tooneelkijkers een verschijning, om hen in de tusschenbedrijven
voor geeuwen te behoeden. De waaiers ruischten ; flacons
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met eau de Cologne moesten druk dienst doen, maar dat
alles was maar een palliatief -- de lucht was en bleef
drukkend.
Klokslag half zeven ving de ouverture aan ; maar ook die
kon er de apathische stemming van het publiek niet beter
op maken. Langzamer dan anders ging eindelijk de gordijn
in de hoogte, alsof de hitte er lood aan had gehangen ; maar
van het tooneel kwam nu wat lucht in 't parket. Dat
frischte de menschen een beetje op, en men vermande zich
nu, notitie te nemen van het hertogelijk paleis te Athene,
waar de twee beroemde minnende paren de rechtvaardigheid van den grooten Theseus inriepen, tot beslechting van
hun strijd.
Achter de coulissen ging het dien avond stiller toe dan
bij de groote balletvoorstellingen, die de laatste weken nog
eens in alle pracht plaats hadden, om het deficit van de kas
eenigermate te dekken. Een oude machinist zat op een
waggelende voetbank, in de schaduw van de grot, die
bestemd was voor Titania en haar langoor van een ideaal.
In tweestrijd met plicht en slaap, nam zijn beter ik een
snuifje; waarop hij moest niezen, wat hij onderdrukte door
een grimas, dat zijn lang gezicht op komieke manier nog
langer maakte.
« Prosit, ouwetje ! » zei een jeugdige sopraanstem, en
een hand sloeg licht op zijn schouder. De machinist bromde
iets en presenteerde met half gesloten oogen de verschijning een snuifje. « Daar, sterk je ! »
Tot dank stiet de punt van een witsatijnen schoen tegen
het doosje, zoodat de snuif naar alle zijden stoof. Tegelijk
zweefde eene in groen floers gehulde gestalte, een met
bloemen omwonden stafje zwaaiende, den ouden man voorbij, en verdween in de donkerheid van het coulissengewest.
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a Dat zal ik je betaald zetten, Puch, mijn jongen! » riep
de man driftig en bukte om het bruine stof bij elkaar te
garen.
Bij de openstaande deur van de vergaderkamer stond
Titania, de schoone jonge actrice, geleund. Ze wilde het
roode krip van haar elfengewaad niet kreukelen, en
wachtte daarom staande het begin van het tweede bedrijf
af. Haar groote donkergrijze oogen zagen naar haar beeltenis in een spiegel aan den overkant der kamer.
e Ja, dat korte rokje staat je niet kwaad, Titania!
Waarom ben je eigenlijk niet bij het corps gegaan?» —Het
was Oberon, die dit zeide, een naar de academische regelen
der schoonheid wat te corpulente tooneelspeelster, die
gekleed en gereed op een divan zat en het slanke meisje met
afgunst beschouwde.
« Waarom niet? Wel ! omdat ik dacht dat zekere gapingen in zekere repertoirs door mijn geringe persoon konden
worden aangevuld, » antwoordde Titania glimlachende en
op goedigen toon, waardoor haar zeggen minder stekelig
was. e Overigens hou' ik van den Zomernachtsdroom, en
't is me een eer, Titania te zijn. Ik dweep met Shakespeare. »
(( De jeugd is de tijd der idealen ! b zei pathetisch de
dansmeester, die dien avond den elfendans dirigeerde in de
plaats van den ballet-regisseur. Hij zat niet ver van de
deur in een fauteuil en draaide aan zijn dunnen, rijkelijk
met was besmeerden knevel. Zijn roodzijden das, het verdachte, fijne karmijnrood van zijn ingevallen wangen en
vooral zijn glazige, starende, donkere oogen waren oor-.
zaak, dat zijn collega's hem den bijnaam « de wassen
engel » hadden gegeven.
a U citeert Schiller, geloof ik, meneer. -- Hoe heet a
nu ook weer? » zei Oberon, slecht geluimd.
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« Zou mijn naam bij geval niet de eer hebben in uw
geheugen te kunnen blijven ? b antwoordde de dansmeester. « Hebt u niet een neef, die ook zoo heet, als ik me
niet vergis? »
« Och, ja, 't is waar ook -- meneer Snoet -- excuseer !
U stamtaf uit den huize Snoet. »
« Snavel, als u er niets tegen hebt ! » verbeterde de
dansmeester en de dikke ader op zijn wit geblanket voorhoofd zwol op.
Een luid, uitbundig gelach uit zestien à twintig kinderkelen volgde op deze woorden. 't Waren de elfen van
het ballet, meisjes van vijf tot acht jaar, die, in korte
witgazen jurkies met rozen en vergeet-mij-nietjes, klaar
stonden om het tooneel op te fladderen.
De dansmeester staroogde gebelgd op de groep. « Waagt
het eens ! » riep hij met een van woede bevende stem.
« Ik heb niet mee gedaan, meneer, parole d'honneur ! »
zei een klein ding met dikke wangen en frissche, mooi
gevormde lippen, dat er « vroeg rijp » uitzag en ordinair.
Toch lag er iets goedigs in haar kleine blauwe oogen, met
wenkbrauwen, die ze reeds met Oostindischen inkt donker
had gemaakt. « Ik heb niet mee gedaan, » herhaalde ze.
« Ik ook niet ! » « Ik lach nooit ! » « Ik heusch niet,
meneer !.» riep de zwerm. Alleen den kind zei niets en
trachtte den blik van den dansmeester te ontwijken.
« Kom eens hier, zwart insekt ! » riep hij het toe.
't Was een teer kind, met een zacht gezichtje en groote
bruine oogen, beschroomde bewegingen en bescheiden
houding.
« Ik hoor dat je van avond voor het eerst meewerkt. Pas
op dat je niets verkeerd doet, hoor ! »
« Och, dat paar woorden die ze te zeggen heeft, zijn ook

— 203 —
wel de moeite waard! » merkte het blond wijsneusje aan en
haalde (le schouders op. « Zij is Boonebloesem en ik ben de
Mot. Ik wou Boonebloesem zijn, omdat die eerst aan de
beurt komt, maar ze wou volstrekt die rol hebben, omdat
de naam haar zoo bevalt. »
Het kind met de groote, zachte bruine oogen wendde het
hoofd naar haar kameraadje en zei als ter verontschuldiging : c' Boonebloesem zijn ook heel lieve bloempjes. In den
boomgaard in het Thuringsche bosch zijn er -- rood en
wit, en ze zien er uit als kapelletjes. Ze ruiken zoo zoet als
honig. Dat zijn Turksche boonen. »
« Hou' je wijsheid maar voor je; voor mijn part kan je
Paul heeten, Knappeull, als je maar goed kan springen, »
zei de dansmeester, en luisterde met éen oor naar wat de
twee actrices tot elkaar zeiden.
« Ik heb mijne rol goed geleerd, » hernam de kleine.
« Als Titania ons roept, huppelen we naar de grot en
roepen « Heil ! » en als Zettel me naar mijn naam vraagt,
antwoord ik « Boonebloesem » en strijk wat met mijn
rechtervoet. Kijk, meneer, zoo ! » — Ze ging voor hem
staan en maakte de voorgeschreven beweging.
« Veel te gracieus. Bedenk dat je niet mij, maar een
ezel je buiging moet maken. »
« Is het zoo dan beter? » vroeg Boonebloesem, met een
heftiger « Kratzfuss. »
« Ja, dat gaat al beter. Maar je moet schielijker knikken.
Zóó. » Het kind deed dit na.
« Goed, maar dat haar mag er niet zoo bij vliegen. Hoe
kom je daaraan? Is het echt? »
« Heelemaal echt, en moeder zegt dat het mijn beste
sieraad is. »
De dansmeester beschouwde haar opmerkzaam.

-- 204 —
« Dus, Boonebloesem ! Waar kom je vandaan ? D
« We zijn twee jaar geleden uit het Thuringsche bosch
gekomen. D
« Waarom bleef jelui daar niet? D
« Omdat vader ziek werd, » antwoordde de kleine meid
bedremmeld, want de effen drongen om haar en haar
ondervrager heen.
« Wat deed hij in het Thuringsche bosch? »
« Hij hakte hout. Ik bracht hem 'zomers zijn eten.
Moeder kookte en naaide onze kleeren. Tante Lize's man
was heerenboer. We hadden een achterkamer bij haar in
huis. Ze had drie koeien en een paard en mestte alle jaar
drie biggetjes om te.... »
Het gelach van de elfen liet haar niet uitspreken. « Och,
haar vader is houthakker ! D riep er een, een meisje van
'n jaar of zeven, met slangachtig buigzame ledematen.
Ze had een bevallig kopje en was zoo blank als roodharigen
plegen te zijn. « Goudvos » noemden ze haar of « Roodvos D ; en veel liet ze zich voorstaan op de kleur van heur
haar. In Parijs, had men haar gezegd, waren roodkoppen
de Heldinnen van den dag.
« Och, de dochter van een houthakker! » herhaalde het
jeugdige koor.
« Stil daar, of ik haal de liniaal ! Boonebloesern, wat
doen jelui nu hier? D
« We zijn poortiers in nummer 9 hier op het plein. Tante
Mina dient boven, bij den majoor, en heeft ons de betrekking bezorgd. »
« Maar, wat drommel, hoe ben je bij het corps
gekomen ? D
« Mot's vader is coulissen-schuiver, en toen ze hem eens
zijn eten bracht en me meenam, zag de chef me en plaagde
vader zoolang tot hij ja zei. D
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« Plaagde D is geen gepaste uitdrukking. Hij liet hem
geen rust, wil' je zeggen. Ben je niet tevreden met je
loopbaan ? Heb je het t'huis beter in je kelder ? b
a Ach neen, er is zoo'n ongezonde lucht in, meneer ! »
« In het Thuringsche bosch is de lucht zeker beter, »
zei de Goudvos spotachtig. « Houthakkers in het Thuringsche bosch ! »
« Nu, wat is daaraan ?» voegde de dansmeester haar toe.
« Ministersdochters ben jelui geen van allen, en of je vader
nu schoenlapper of kleerlapper of ketellapper is, dat doet
er allemaal niets toe. Hier komt het er maar op aan of jelui
beenen hebt of niet. Vergeet niet dat jelui bestaan van
jelui twee beenen afhangt. »
Na dit op pathetischen toon gezegd te hebben, begon
meneer Snavel weer aan zijn snorren te draaien en liet zijn
ronde oogera rollen naar Titania en Oberon.
« Mijn moeder wascht kanten en fijne kragen voor de
hofdames, » hernam met zelfverheffing een stemmetje uit
het midden der elfen.
Boonebloesem, die nog in de houding stond van een
schoolkind, dat rekenschap moet afleggen, draaide zich om.
De • pretentieuse toon scheen haar te prikkelen. a Het
Thuringsche bosch, » zei ze « is honderdduizendmaal
mooier dan jelui stad, waar je hoofdpijn krijgt van de
hitte » — (hier drukte ze haar handjes tegen haar , voorhoofd) -- « en waar geen boomen zijn en waar je geen
bloemen kunt plukken ! »
« Zoo! en de decoratie dan van den Zomernachtsdroom? » 't Kost tienduizend thaler, kind ! Zijn dat geen
boomen, hè ? »
Boonebloesem glimlachte en maakte een afwerende
beweging met de hand. « Van de zijde van 't publiek
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gezien, is 't misschien heel aardig, maar een echt bosch is
heel anders ! Daar wiegen en ruischen de boomen als het
waait, alsof ze mekaar wat te vertellen hebben. Och, je
moest maar eens hoorera hoe de vogels zingen in het
Thuringsche bosch ; zoo mooi, dat je altijd wel in het
lommer zoudt willen liggen luisteren. Ik ken een pad, dat
van ons ' huis naar het dorp liep; daar groeiden aan den
rand madeliefjes en vingerhoedjes en vergeet-mij-nietjes,
die zoo blauw zijn als de hemel. n
« Ik wou dat Thuringsche bosch wel eens zien, » zei
ernstig een tenger figuurtje met kort krulhaar en een smal
gezichtje. « Is het ver van hier. »
« Nu genoeg van jelui Thuringen; er wordt al gebeld.
Het eerste bedrijf is uit , ! Marsch ! op jelui post, kleuters ! »
riep de dansmeester.
Hijgend en zwoegend van hitte kwamen Theseus en zijn
amazone de corridors door. Hermia en Helena klaagden
terecht over de dwaasheid, die haar dwong om, in een
zomernacht van Griekenland, tot aan de kin nauwsluitende
fluweelen kleeren over zware zijde sleepjaponnen te dragen.
Het tweede bedrijf schudde 't publiek een weinig wakker
uit zijn lethargie. Kon men van een tooneelschikking
zeggen, dat zekere poëzie het beschilderde hout omzweeft,
dan is het zeker die van desa « Zomernachtsdroom. A Als
een rozige, aetherische verschijning stond de elfenkoningin
van haar mosbed op, om met haar zachte vingers langoor
op zijn kop te streelen. Dit ziende, fronste een der toeschouwers verdrietig zijn, met een franje van haar bedekt
voorhoofd, en zijn vereelte en door -de zon verbrande
vingers trommelden zachtjes op zijn grooten stroohoed, dien
hij op de knieën had.
« Dat is onwaardig ! onteerend ! Dat bevalt me niets ! »
mompelde hij.
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« Maar, beste kerel, begrijp je er dan niet het komieke
van? Immers juist in 't contrast ligt het effekt. Gij waart
zeker nog niet dikwijls in de komedie. »
« Neen, ik woon op 't land, daar hebben we geen
komedie. »
« St! St ! » werd er geroepen.
De landman knikte. Een poosje later stond hij op en
beschaduwde zijne oogen met de rechterhand.
« Neen ! fluisterde hij zijn buurman toe, » wat te veel is,
is te veel I Die mooie deern gaat dien ezelssnoet nog zoenen,
dat zie ik aankomen ! Dat heeft nu immers niets geen zin ! —
Wat zijn dat voor dingen? Wassen poppen ? Aber hein! »
« Kleine meisjes van vier à zeven jaar, die voor het ballet
worden gedresseerd. »
« Wel, heb ik ooil,!... Hoe kunnen die wurmen bij al dat
verrekken van de ledematen tot wasdom komen en
kracht? »
De stadbewoner antwoordde niet% Als tooneelkundige
habitué bespeurde hij een kleine stoornis in de scéne. Op
den roep van haar koningin, trippelden vier elfen herwaarts
als gedienstige geesten van den « getransfereerden » Zettel.
Toen de tweede elf bij den ingang der grot was gekomen
en den leelijken ezelskop naast het lieve gelaat van Titania
zag, trad ze achteruit, in plaats van te strijkvoeten en de
vraag naar haar naam te beantwoorden. Maar verwonderlijk behendig en alsof de zaak in de beste orde was, huppelde
Mot vooruit, speelde haar rolletje en fluisterde in 't voorbijgaan haar kameraadje 't woord « voorwaarts ! » toe.
De elf had zich hersteld en speelde haar onbeduidend
rolletje zoo komisch als haar plicht was. Haar welluidend
stemmetje beefde een beetje en het publiek hoorde den
zachten klank van ,« zoo-ne-bloe-sem, ,» alsof er parels _
vielen op kristal.
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« Daar heb je 't nu al ! D zei de landman. a Dat dingetje
was daar haast omgevallen van schrik voor dat monster.
Neen, hoor, ik moet zeggen, die meneer Shakespeare is
mijn man niet ! Dat zijn zottigheden van begin tot einde. D
« Al naar dat je 't opvat, D antwoordde de ander en
haalde de schouders op. « Wacht, nu komt de kijverij
tusschen de twee schoonen ! Zoo zijn vrouwen, op en top! D
Weg was nu de apathie van het publiek. Het juichte
en scheen eindelijk geacclimatiseerd te zijn in de hitte.
Toen Mot en Boonebloesem naar de vergaderkamer
teruggingen, stieten ze in de duisternis der coulissen tegen
iemand, die haastig kwam aangeloopen.
a Daar is ze ! » zei de vice-balletmeester hijgend, en
vatte Boonebloesem met zijn gespierde hand bij- heur haar.
a Hoe kan je zoo dom zijn ? D
« Laat los, meneer ! » riep Mot, kwaad stampvoetend.

a Bedenk toch dat het voor het eerst is. De ezelskop heeft
haar zoo doen schrikken. Dat 's natuurlijk. D
a Hij was zoo erg leelijk, D stamelde Boonebloesem.
Den volgenden keer zal ik beter oppassen. D
« Als jij 't niet was, dan trok ik je een voor een je haren
uit ! » zei meneer Snavel en viel moe op een bank neer.
De verstrooide elfen schaarden zich om hem en de zondares.
« Gauw wat, meneer, we wilden zien, dat ze geplukt
werd ! » riep er een.
a Scheer je weg ! D snauwde de dansmeester.
Eenigen trippelden weg, anderen bleven, door nieuwsgierigheid gedreven.
« Liever houthakker dan schoolmeester van zulke
botterikken ! D zei Snavel, terwijl hij door zijne dunne
haren streek en ze over zijn leelijk voorhoofd tot een lok
samendraaide in den vorm van een 6.
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« Ik zal niet meer schrikken, van niets meer, » zei
Boonebloesem en liet het hoofdje hangen.
« Dat mag ik hooren! want, weetje, van het volgende
kwartaal af ben ik jelui dansmeester. Maar je moet plechtig
vergeving vragen, anders geloof ik niet aan je bekeering.
Anders geen genade. »
« Ik vraag — »
« Kom hier, Boonebloesempje, hier ! » zei meneer Snavel
op walgelijk zoeten toon naar zijn knie wijzend.
« Wat, meneer Snavel? » vroeg het kind.
« Zeg, Adolar, meneer Adolar — dat hoor ik liever.
Dan denk ik aan mijn mooie mama, die de Euryanthe zong
en ter eere van haar lievelingsrol mij Adolar liet doopen.
Dus, ik ben voor jelui meneer Adolar, niet meneer Snavel.
-- Gauw nu, bevallige Bloesem der boonen. Toon dat je
springen kan. »
Ik? »
« Ja -- spring op mijn knie en vraag om vergiffenis. »
Het kind draalde en liet haar blikken over de elfen
glijden, alsof ze hulp zocht.
« Nou, wat is daaraan? » zei lachend de Goudvos. « Wil
ik het haar eens voordoen, meneer Adolar? »
« Wacht tot je geroepen wordt ! Kom -- een — twee. »
Boonebloesem trad een schrede achteruit, draaide
eenige malen op de spits van haar voetje in de rondte en
stond het volgende oogenblik op de knie van den kwast.
« Ik vraag vergeving dat ik geschrikt ben van den ezel, »
zei ze, reet de tranen in de oogen. ' Mag ik er nu af gaan? D
a Eerst, mijn elfje, moet je je armpjes om mijn hals
leggen en me op elke wang een zoen geven, en zeggen
I Mijn lieve, lieve meneer Adolar. »
« Neen ! » viel de, kleine meid hem in de rede met een
gebaar van afkeer.
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Het elfenkorps lachte en klapte van pleizier in de
handen.
« Wil je niet? » zei de dansmeester en hief het hoofd op,
dat hij in afwachting van de dingen die komen-zouden, met
een smachtende uitdrukking, zoo zot mogelijk. naar zijn
linkerschouder had genegen. a Niet, elfje ? Toe, geef me
toch een kusje, meneer Adolar vraagt er om ! b
« Neen ! » herhaalde het kind met afgewend gezicht.
« Niet? Zou meneer Adolar je bij geval niet bevallen? »
vroeg hij op schertsenden toon; maar zijn glazige oogen
fonkelden het arme kind onheilspellend aan, en zijn blanketsel was donkerder geworden door een natuurlijk blauwrood. Hij opende de lippen weer, toen van verre zijn naam
werd geroepen.
« De regisseur ! » zei Mot triomfeerend, « ik geloof dat
hij Snavel heeft geroepen. »
De dansmeester sprong op en slingerde het kind van zijn
knie op den grond, eer het er af kon springen. In den val
stiet het met deel schouder tegen een houten coulisse, (lie
een rots voorstelde, en bleef kermend op den grond liggen.
« Sta toch op ! je doet van avond niets dan domme
dingen! » zei Mot en bukte om haar vriendin op te helpen.
« Stil, de hoofdregisseur komt! Laat niets merken. Als
je niet goed bent met den wassen engel, dan gaat het je
slechter en slechter, dat zeg ik je ! »
Boonebloesem stond op, streek het .haar uit heur gezicht
en droogde haar oogen voorzichtig met den zoom van haar
gazen jurkje af — behoedzaam, om het blanketsel niet af
te vegen.
« Wat is hier gaande ! » vroeg de hoofdregisseur, door
Snavel te gemoet getreden.
« Niets, meneer !» riepen de schepseltjes als uit den mond.
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« Meneer Snavel heeftmaar gekheid gemaakt !
Mot vrijmoedig.

D

betuigde

a Me dunkt ik hoorde zoowat van zoenen, » hernam de
man met een uitvorschenden blik.
KWe hebben niets gehoord !
« Ik ben er pas bij gekomen ! D
« Ik ook ! D
Zoo betuigde de kinderschaar de onschuld van haar tiran.
Het teeken tot begin van het laatste bedrijf stoorde het
verhoor. De troep snelde naar zijn post, met den commandant aan het hoofd. Onder het gaan, haalde hij een
platte, bonte doos uit zijn zak en hield die omhoog.
« Bonbons ! bonbons ! D riepen de elfen begeerig, op eén
na. « Wie krijgt ze, meneer Adolar? D
« Na de voorstelling deel ik ze uit, maar die zwartkop
krijgt niets. Eerst zoo dom en dan nog niet eens vergiffenis
vragen voor die dommigheid ! Pas op, hoor je, met je houthakkersdomheid ! Verstaan ? D
Toen een half uur later de gordijn viel, om vijf weken
rust te krijgen, en het bevrijde personeel uit den schouwburg snelde, drong op de straat een arbeider naar den uitgang.
« Hier, Mientje! , zei hij, toen een kleine gestalte, in een
dikke shawl gewikkeld, de deur uittrad en zoekend om zich
zag. De man bukte en hief haar van den vochtigen grond
op zijn arm.
« 0, bent u het, vader? Wil u me dragen? D
« Ja, zoolang je me niet te zwaar wordt. »
KDat is goed, vader; ik ben zoo moe van de warmte. 0,
hoe koel is het hier ! Heeft het geregend? D
« Ja, eindelijk; 't was ook niet meer om uit te houden. D
1s
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en legde het hoofd op zijn schouder.
a Waarom, kind ? A
C Wel, de boomen zullen nu zoo frisch zijn na den regen.
Het zijn linden, die houden er zooveel van. Weet u nog
wel, vader, hoe heerlijk de linde achter ons huis altijd
rook, als er regen op de bladeren viel ? A
a Ja, ik weet het nog heel goed, en nog veel meer, dat ik
liever wou vergeten. Maar omdat we daar nu juist van
praten, wil ik je eens wat zeggen, dat je op zal doen
springen van blijdschap? »
Het kind keek den man verrast aan. a Wat dan, vader ?
Zeg het toch gauw ! »
a De chef heeft je een gratificatie van vijfentwintig
thaler gegeven. Nou zal moeder je voor een maand naar
tante in Thuringen brengen, dat je melk kan drinken en
eens in een andere lucht komt. Je hebt het wel noodig,
arm schaap ! Hè, hoe vin' je dat nu, Boonebloesem t"-Dat is
immers je scheldnaam bij 't ballet ? »
Met een kreet van vreugde sloeg het kind de armen om
den hals van den werkman, en de kleine, zachte mond
drukte een kus op allebei zijn wangen, zooals geheel naar
den zin van a den wassen engel » ware geweest. — a In
het Thuringsche bosch ! Moeder gaat mee naar tante Liza
in Thuringhen ! »
Of de zon reeds was ondergegaan of nog scheen, dat was
om zes uur 's avonds niet goed uit te maken in de kleine
kelderkamer, waarin de teere Boonebloesem gedoemd was
te wonen. Toch was 't nog een geluk, dat het venster uitzicht gaf op een zindelijke binnenplaats, waar het natuurkind zelfs, boven het dak van den stal, takken van een boom
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behangsel, en een witte doek van mousseline behing de twee
bovenste ruiten. De met tichels geplaveide grond tusschen
het kleine bed en een oude latafel, die tegenover elkaar in
de hoeken naast het venster stonden, werd bedekt door een
stuk rood tapijt, dat verschoten en versleten was, maar
toch niet gescheurd. Een waggelende leunstoel stond dicht
bij de kachel, die zoo klein was, dat men haar op het eerste
gezicht voor een kookmachientje kon houden. De smalle
kleerkast, ouderwetsch en wormstekig, bevatte de garderobe der kleine balletdanseres.
De trijpen leunstoel was een geschenk van tante Mina's
4 Mevrouw », de barones, en daarin placht het kind uit te
rusten als het doodmoe van de dansles kwam. Ook het
portret van de beroemde Ballerina Cerrito had ze van die
dame gekregen, tot belooning voor haar « Tanzoem, » —
een solo-dans van eigen vinding, waarmee ze veel op theevisites het gezelschap der barones geamuseerd had. Als een
soort van talisman en navolgingswaardig voorbeeld, was
haar die beeltenis gegeven.
Op een voetbank voor de latafel stond nu het kind, met
een donkerkatoenen jurk aan, en ruimde allerlei lorren in
de bovenste lade op. Toen ze daarmee klaar was, bukte ze,
om uit een mandje, dat naast haar op den grond stond, een
lange, frischgroene kl imopraiik te nemen en er, zoo vlug
als een vogeltje, mee op den rand van de latafel te springen.
e Ik heb wat uit Thuringen voor u meegebracht,
mevrouw., D zei ze en knikte het afbeeldsel der ballet-.
koningin glimlachend toe. a Hier, die mooie rank met vijftig
bladen ! Ik heb aan al mijn vrienden gedacht. Ik moet u
met klimop laten versieren; daar hou' ik meer van dan van
al het ander groen. »
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rank om de beschadigde lijst, langs het witgazen rokje der
danseres, en hukte, om uit een miniatuurspeldenkussentje
een speld te trekken en de rank te bevestigen.
Hierop sprong ze van de tafel af en greep weer in haar
mandje, om er eenige handen vol mos uit te nemen en op
het meubel uit te spreiden.
Hier komen de schaapjes uit het Thuringsche bosch ! »
En ze legde een menigte kleine, groenglanzende pijnappels in het mos, sommige dicht bij, sommige ver van
elkaar, andere op kleine hoogten of twee aan twee. 't Moest
een kudde verbeelden.
Toen ze de klok in het voorkamertje hoorde slaan, staakte
ze op eens haar spelen -- dat eigenlijk de uitdrukking was
van heimwee naar het oude bosch, waarmee haar zieltje
dweepte. Ze ging naar de kast, nam er een zwart jurkje
uit, deed dit aan in plaats van het katoenen, stopte haar dik,
donker prachtig haar in een roodzijden net, nam een papier
op, waarin eenige dingen waren gewikkeld, en huppelde
naar de aangrenzende kamer, het woon- en slaapvertrekje
van haar ouders.
Twee vrouwen zagen op toen ze binnentrad. a Waar
gaat de reis naar toe? » vroeg de oudste, die op den keldertrap zat te breien.
( Naar u en tante Mini, juffrouw ! Goed dat ik u hier
trof. ik ben gisteren teruggekomen en heb wat voor u
meegebracht. 't Is eigenlijk van hier, maar dat moet u niet
kwalijk nemen. Daar was niets wat u zou hebben.bevallen. »
. Juffrouw Driesen, de kleermakersvrouw uit het achterhuis, met haar oud, gerimpeld gezicht, dat door eerre geel
geworden batisten muts was omgeven, keek het kind goedig
glimlachend aan .
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dat je 't haast niet dragen kunt. D
a U lacht me weer uit? 't Is maar een klein pakje, maar
er zijn nette dingen in. Hé ja, 't best was dat u om de
presentjes omstond. Juffrouw Driesen heeft de voorhand,
omdat ze de oudste is. » En ze nam in elke hand een voorwerpje uit het papier en hield ze op haar rug. « Rechts of
links, juffrouw? »
a Rechts, altijd rechts ! »
0, dat treft slecht ! Hier, dat potje rozenpomade;
eigenlijk moest moeder dat hebben en u den stalen vingerhoed. D -- Ze legde het gebloemd porseleinen potje
in den schoot van de juffrouw uit het achterhuis. « Ik
ineen omdat moeder's haar langer en mooier is dan het
uwe, » voegde ze er snel bij.
« Rozenpomade had ik juist graag, b zei geeuwend de
vrouw, die bij het venster zat. Zij was nog jong ; heur haar
was opgemaakt naar de mode, en ze had een lichte ,
gestreepte katoenen japon áan en een net, zwart schort.
Haar bol bleek gezicht met de dunne lichtgrijze oogen
maakte den indruk alsof er « niet veel inzat » in die vrouw.
« Tante Mina krijgt een stuk zeep, dat zoo lekker ruikt,)
hernam de kleine. « Weet u wat, juffrouw ? Den volgenden keer, als Mot me weer pomade geeft, dan krijgt u het.
Neem nu en dan maar den vingerhoed, omdat moeder zoo
graag rozenpomade heeft. Wilt u? »
« Zeker ; ik heb ook juist een vingerhoed noodig. Hij past
alsof hij gegoten is aan mijn vinger. )
Boonebloesem nam nu het mooie potje en sprong er
mee naar haar moeder. « Wel bedankt, D zei deze en
geeuwde weer. « Maar ik doe dat ding weg : daar komt de
oude en dan bromt hij maar weer, als hij die pomade ziet. n
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De kleine meid huppelde den man te gemoet. « U ziet er
zoo verdrietig uit, bent u moe, vadertje? »
« Ja, kind, net als altijd om dezen tijd, » antwoordde
hij, en droogde met zijn mouw zijn voorhoofd af. « Maak
een beetje plaats, juffrouw Driesen, D hernam hij en ging
ook op den keldertrap zitten.
« Met je heup schijnt het vandaag weer niet in orde,
buur? » zei de juffrouw deelnemend.
« Met de heele dij niet ; er is zeker regen in de lucht. »
-- Waarop hij de zeere heup begon te wrijven. Men zag
aan zijn gezicht hoeveel pijn hij uitstond. -- « Ik kan je
vandaag niet halen, kindlief, » zei hij op vriendelijker toon
dan te voren. « Het gaat niet, 't is of ik verbrijzeld
ben ! »
Het kind was voor de tweede maal verdwenen en kwam
nu haastig terug. « Daar, eet dat koeken hart, lieve vader,
't is peperkoek, met kandij en amandelen. Ik won het, op
Mot's verjaardag. »
« Mot is liet eerste woord, D zei de man, terwijl hij, naar
de uitdrukking van zijn gezicht te oordeelen, zijn bevallig
kind scheen le bewonderen. — Hij was op en top een landman, en de kelderlucht « doodde » hem, zooals hij innerlijk
zeide. In waarheid had hij een verterend heimwee naar de
landelijke vrijheid en stierf hij allengs weg.
Boonebloesem ging naast hem op de trede staan en verzocht hem, het peperkoeken hart toch aan te nemen. « Soms
zijn uw blauwe oogen heel mooi, » zei ze ; « nu bijvoorbeeld;
altijd als u vriendelijk kijkt. » En ze legde haar geschenk
op zijn knie en huppelde weg. « Eens gegeven blijft gegeven ! » riep ze. 0 Eet het voor mijn plezier. »
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De man brak den koek in drie brokken en liet er een van
in zijn grooten mond verdwijnen.
« Och, vader, ik ben zoo blij als u wat van me aanneemt!
Duurde het maar niet zoolang tot ik groot ben ! Dan trouw
ik met een graaf, net als Mot's zuster. »
« Mot's zuster ? »
« Ja, die heeft een graaf tot vrijer. Die is figurante, weet
u, met tweeduizend thaler traktement, ei ? »
« Hoor je dat, juffrouw ? » zei de poortiersvrouw triomfantelijk en met plotselinge levendigheid. « En dan zeg je
nogal, mensch, dat het een zonde is, zijn kinderen naar het
ballet te sturen ! »
« Ja, als ik het geluk had, kinderen... »
a Ja, ja, dat weten we — en als je dan een gebrekkelijken man had en er voor drie te zorgen.... » -« Drie ? Als je twee andere kinderen van den winter niet
aan 't roodvonk waren gestorven, dan zei ik er nog niets
van; maar nou zou je er wel op een andere manier kunnen
komen, zooals zooveel andere arme menschen, zonder je
toevlucht te nemen tot het ballet, » hernam juffrouw
Driesen op vasten toon.
Boonebloesem, die gespannen geluisterd had, bracht ook
iets in het midden.
« Laat het er maar bij, juffrouw, » zei ze. « Telkens als
u tegen 't ballet uitvaart, wordt vader bekommerd en zegt
dat u wel gelijk hebt. Ik dans nu nog al, en denk maar, als
ik met een graaf trouw... Ja, nu lacht u me weer uit, maar
wij van 't ballet nemen alleen graven, bankiers of prinsen
— ja, dan ga ik in een mooi kasteel wonen en dan gaat u
allemaal mee — Driesen ook — en dan eten we elken dag
podding en eendvogels, en dan rijden we in een koets met
zes paarden door het bosch. »
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« Kom, maak dat je wegkomt met je malligheid, babbelaarster! 't Is bij zessen, D zei de moeder.
a En dan mag vader met zijn zeere heup geen kranten
meer rondbrengen, dat laat ik niet toe, parole d'honneur!
-- nu, addio! We studeeren de Bloemenfee, vader, en die
heeft haar vliegen ! D En ze zette haar hoed op en wierp
het gezelschap een kushand toe. Daarop stak ze nog eens
haar gezicht tusschen de deur en zei :
a Ik wou u alleen nog maar zeggen, juffrouw, dat u op
mijn bruiloft een zijden japon aan krijgt, blauw of rood,
wat u het liefst hebt, parole d'honneur ! Daar kan u op
rekenen, parole d'honneur ! D
« Wat wil je zeggen met die brabbeltaal ? D
a Dat 's een eed op z'n Fransch. Verleden, toen een
voorname adorateur -- ik weet op het oogenblik zijn naam
niet meer — een lang discours had met Zephyrine achter
de coulissen, en ze er altijd weer op terugkwam, dat ze hem
niet kon gelooven, toen lei hij zijn hand op zijn hart en
zei : « Parole d'honneur! D Toen lachte ze en zoende de
toppen van zijn vingers. D
a Deed ze dat? die — D Juffrouw Driesen hield zich in.
Maar het heftige rinkelen van haar breinaalden verraadde
haar innerlijke verontwaardiging.
a Ja, dat deed ze en zei toen : « Bien, mon prince, j'eii
suis persuadée. » Van toen af zeggen we altijd a Parole
d'honneur! » als iemand ons anders niet wil gelooven. »
a Ga nu maar, mijn kind ! D zei de vader, wien het
gesprek niet scheen te bevallen. e Doe je best maar, het
andere komt dan vanzelf terecht. D
4' 0, ik doe zoo mijn best, en de chef zegt dat ik 't nog
ver zal brengen, omdat ik gratie heb, zegt hij. Adio! Au
revoir ! D
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« Thuringen heeft haar goed gedaan ; we willen maar
hopen dat het nu zoo blijft, » zei juffrouw Driesen.
« Zoodra ze vast gage krijgt, verhuizen we uit dit hol, )
gei de moeder. « Hier kan ze niet gezond blijven. »
De poortier leunde met het hoofd tegen de hand en zweeg.
Na een poos mompelde hij : « Ik wou wel met mijn kop
tegen den muur loopen, als ik denk aan dat afjakkeren
-- en dat die danslessen haar kracht te boven gaan ! u -Juffrouw Driesen zuchtte. — « Hou je sentimentaliteit maar
voor je ! » sprak zijne vrouw. « Er zijn meisjes in 't ballet
die steviger zijn dan dragonders. Je wou zeker liever een
naaister of een strijkster maken van het kind. e
Juffrouw Driesen zat in haar lederen leunstoel te knikkebollen, want het was bij negenen en dus bedtijd voor haar.
Haar man was met een paar verstelde jassen en broeken
over den arm uitgegaan en zeker bij den een of anderen
klant aan 't praten gebleven -- waar niemand hem hard
over had kunnen vallen, want hij leefde in zijn stille achterhuis afgezonderd van de wereld en had toch, zooals al zijn
collega's, zoon radde tong, dat het jammer ware geweest
die niet eens te roeren. De maan scheen in het zindelijke
vertrekje, waarin het bejaarde paar een onbezorgd,
vreedzaam plantenleven leidde. Daar de vrouw sedert ettelijke jaren met koussen breien voor een weldadig « depot .
de verdiensten van haar man wekelijks met een thaler
vermeerderde, konden die menschjes zich zelfs de luxe
veroorloven van een goudgelen kanarievogel, dien ze
Japikje noemden en als een eigen kind liefhadden, Zijn kooi
hing bij het venster, tusschen de tafel waarop de kleerlapper
van 's morgens vroeg tot 's avonds laat zat te werken, en den
leunstoel van de huisvrouw, zoodat de onvermoeide zanger,
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billijk verdeeld, naar beide zijden zijn gevoel uit kon
storten. Soms was het schelle gezang te veel voor het
rustige echtpaar, waarom het middeltjes had verzonnen om
de te groote luidruchtigheid van het diertje nu-en-dan
tegen te gaan. Dit gelukte den kleermaker door het toeroepen van « Smeerlap ! » en zijne vrouw door het stellen
van een zwarten lap tusschen de tralies. Op dat gezicht
verging Japikje alle lust; dan sloot hij zijne kleine kraaloogen alsof hij een spook had gezien. Daarom wendde de
juffrouw dit middel dan ook niet aan dan in 't uiterste
geval van nood.
a Niet zoo hard, kleintje ! n zei ze nu dommelend, met
een vinger-dreigement, a papa doet een middagdutje !
Maar de vogel zat te slapen in zijn ring, en zag er even
spookachtig uit in den maanschijn als juffrouw Driesen's
gezicht en het welige « vogelkruid voor het venster.
« St ! St ! » hernam het mensch in haar droom, en knikkebolde daarbij zoo diep, dat ze ontwaakte.
« Ben je daar, ouwetje ! » vroeg ze, meenende haar man
te hooren.
« Neem me niet kwalijk dat ik zoo laat nog kom, D zei
of liever steunde een stem, doch niet die van den ouden
man, en het witte schijnsel der maan scheen over den hoek
der tafel op Boonebloesem's bleeke gezichtje. Ze rilde over
het geheel lichaam, al had ze een warme jurk aan, een
soort van nachtjapon.
« Wel, lieve hemel, heb ik nou van mijn leven 1 Een
mensch zoo'n schrik aan te jagen ! Waarom spook je zoo
laat hier ? Waar zijn je oudelui ? »
« Moeder is met tante Mina op het keukenmeidenbal.
Tante zei dat het beter stond, met zijn tweëen te gaan.
Vader past op de bel, maar hij dommelt er bij, en ik — ik
kon het niet uithouden in bed.
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« Nu, waarom huil je ? Wat heb je dan eigenlijk, kind ?
Wacht, ik zal de lamp aansteken. »
« Mijn rug, juffrouw -- mijn rug doet zoo zeer, dat ik me
niet kan bewegen, en ik ben zoo bang dat vader wat merkt
en den wassen duivel aanklaagt bij den chef. Dan krijg ik
nog meer slaag, en dat kan ik niet uithouden. Zes slagen
heeft hij me gegeven met den Lachmeier. Mot zegt, het zijn
er nog meer geweest. Ach, mijn rug, juffrouw, kijk toch
eens of er geen gat in is... de wassen duivel heeft me zoo
erg geslagen ! »
« Nu, zoo erg zal het wel niet wezen, n prevelde juffrouw Driesen, terwijl ze de lamp aanstak en op de tafel
voor de oude kanapé zette.
« 0 ja, erg ! » snikte het kind en maakte haar jurk los.
a De Lachmeier is heel nieuw en striemt vreeselijk. n
« De Lachmeier ? Ik begrijp je niet. Wat wil je toch
zeggen ? D
« Zoo heet onze nieuwe vlecht, omdat het meisje van
Lachmeier er bet eerst mee heeft gekregen. Die wordt altijd
genoemd naar degeen die er 't eerst mee wordt geranseld.»
Juffrouw Driesen had een voetbankje bij de tafel geschoven en begon de kleine meid uit te kleed gin. Haar stem
beefde van gemoedsbeweging, maar ze hield zich in, omdat
ze bij ervaring wist, dat de smart van kinderen des te
heftiger pleegt te worden geuit, hoe neer men hen beklaagt. a Vlecht ! » zei ze, het hoofd schuddend. « Laat je
toch niet uitlachen met je leelijke ballet-taal, die geen
christenmensch verstaat. »
« Vlecht ( 1 ), zoo noemen we onzen knoet, omdat zijn lee(I) u Flechter, n Kantscha. Dit tuchtigingsinstrument is nu gelukkig uit de ballet-school verbannen ! Maar het was er toch vroeger in
gebruik, en de hinderen werden toenmaals tot amusement van het
publiek geknoet !
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ren riemen zijn saamgevlochten, » steende Boonebloesem.
Toen juffrouw Driesen den mishandelden rug zag, ontstelde ze.
» Ga eens zoo lang als je bent op de kanapë liggen, arm
ding! Ik zal je rug eens met arnica en water wassehen ;
dat helpt. Gelukkig zijn er nog een paar droppels in de
flesch. »
Haastig wendde de vrouw zich om en'haalde het middel.
Met moeite bedwong ze haar tranen.
« Denk maar altijd aan den thaler dien je telkens als je
gedanst hebt, mee naar huis brengt, » zei ze troostend,
toen ze met een schaaltje water en het fleschje arnica terugkwam. « De andere kinderen moeten het ook uithouden.
Het geneest makkelijk als je nog jong bent; een mensch is
zoo taai, dat geloof je niet ! De ruggegraat is ook nog gaaf;
er zijn maar een paar roode striemen op. Zoo, draai je nu
heelemaal om naar het behangsel, dat ik je rug kan inbalsemen. Wat een smal ding ! een ware hazenrug !
« Mot, die kan uitvoeren al wat ze wil ; geen dansmeester doet haar wat ! » zei Boonebloesem steeds weenende.

• Hoe komt dat dan ? Past ze dan beter op dan jij ? »
« Neen, neen, en in de pantomimé ben ik veel knapper
dan zij ! .Ze heeft betrekkingen, dat is het, en wij anderen
hebben er geen
« Betrekkingen ? Wat is dat nu weer? »
Het kind hield op met huilen en dacht na.
« Ik geloof, 't beduidt graven, ju ffrouw. Mot's zuster
trouwt immers met een graaf, daarom krijgt zij geen slaag
van den wassen duivel. «

« Welnou, omdat jij dan geen graaf tot zwager hebt,
moet je maar des te beter oppassen. Wie A zegt, moet ook
B zeggen. »

-- 223 --<< Ach, u weet niet hoe moeielijk het dikwijks is ! Het
kwam door een faiuepczs in de Bloemenfee. Dan links, dan
rechts, en als je dan zoo lang in de rondte hebt gedraaid,
draait alles om je in de rondte, en je chasseert in een verkeerde colonne eer je het zelf weet. Meneer Adolar
« Is dat de wassen duivel? D vroeg de juffrouw, met
doctorale nauwgezetheid naar de oorzaak van het kwaad
vorschend.
« Ja, vroeger heette hij eigenlijk de wassen engel, maar
ik noemde hem nooit zoo, omdat hij zoo leelijk en zoo slecht
is en dus alles behalve een engel. Tegenwoordig heet hij de
wassen áuiroel. Goudvos heeft hem zoo gedoopt. D
« Hou' je maar stil van je heele ballet; ik krijg een rilling over mijn rug als ik er maar met éen oor naar hoor. •
Nu begon Boonebloesem nog erger te schreien.
« Nou, nou, nou is 't genoeg! — je zal nog je ziel uit je
I ijf snikken, D zei de juffer en er viel een traan uit haar oog
in het schaaltje met arnica. « Is dat branden nog niet
beter ?
« Ja, een beetje, geloof ik. Maar dat u zóó tegen me
spreekt !..... u weet toch dat ik dans om geld te verdienen,
dat vader niet hoeft te bedelen als hij oud is en ziek ! D
In plaats van te antwoorden; knielde de juffrouw bij de
kanapé en ademde over den rug der arme kleine.
« Wat doet u 'n moeite, lieve juffrouw, maar als u
een -- D
« Ook zoo'n rug hebt, bont en blauw geslagen, dan zal
ik bij u den dokter spelen, wil je zeker zeggen, » viel de
juffrouw haar lachende in de rede.
Nu lachte Boonebloesem ook. « Wat een idee, dat iemand
u zoo zou slaan ! » riep ze uit en wendde het hoofd wat
naar haar weldoenster om.
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I Ze moesten het eens probeeren ! D
« Iets wou ik u nog zeggen en dan niets meer van
't ballet. D
« Mijnentwege, voor den dag er mee! D
K Wat wil die man, die Adolar ons al niet wijs maken !
Bij voorbeeld, dat de koning me vreeslijk zou straffen als ik
een fout beging bij de voorstelling ! Alsof zoo'n mug als ik,
den koning wat kan schelen ! Ha, ha, ha! D
« Is dat alles? D vroeg de oude vrouw, die misschien
gevreesd had iets ergers te hooren. « Het ballet en het heele
land met alles wat er in is, is van den koning. Heeft
iemand het bij hem verbruid, dan heeft hij het recht, het
hem goed te doen gevoelen. Daar is hij koning voor en dat
noemen ze politiek. D
« Dat noemen ze politiek, » herhaalde het kind, met
haar donkere oogen op de juffrouw gevestigd. « Politiek !
Tk heb dat woord al zoo dikwijls gehoord en er niets bij
gedacht, volstrekt niets. D
Waarop ze begon te neuriën, terwijl 't goede mensch het
fleschje en schaaltje op hun plaats bracht en hernam :
« Daar komt mijn man, als ik wel heb. Zie je, je kan al
weer zingen heb ik het niet gezegd, dat arnica er goed
voor was? Rust nog een beetje uit, dan breng ik je naar je
kamer. »
« Laten we liever dadelijk gaan, dan merkt uw man er
niets van, » zei Boonebloesem. « Ik kan wel alleen. Goeien.
nacht, dank u ! »
Sinds dien avond scheen er iets als verdervende honigdauw op Boonebloesem te zijp gevallen. Ze was zoo afgetrokken en sprak en at weinig of niets. Zij zeide tot de
bezorgde ouders, dat ze alleen maar wat mat was van
't vele dansen.
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Op konings verlangen werd e Thea of de Bloemenfee
gegeven. Een kleine opera ging het ballet vooraf. Onder de
toeschouwers waren de gasten van het hof, prinsen en

hooge militairen uit andere landen. Tusschen de rijkelijk
met ridderorden behangen uniformen der officieren, paradeerden met glanzende zijden gewaden en diamanten,
echte en onechte, en lange lokken, echte en valsche, de
dames van den adel en van de geldaristocratie.
Er kwam veel , beweging onder 't publiek toen, na de
kleine opera, de gordijn werd opgetrokken en 't met
bloemen getooide terras onthulde, met den vergulden kiosk
van prins Hussein. Handengeklap verwelkomde, de jonge
debutante, die de titelrol vervulde. En toen die kleine,
vogelachtige gestalte vijf minuten de Moreska had gedanst,
werden de tooneelkijkers, een oogenblik bevredigd, van de
oogen verwijderd. Neen, 't kwam er niet op aan, dat ze zoo
klein was — 't was een nieuw genre, vond men, het vlinder-genre.
Toen nu a de bouquet D aan de orde was, geraakte alles,
van parket tot e Olymp » of « engelenbak D in geestdrift.
De Bloemenfee zwaait haar toverstaf en het tooneel verandert in een tuin vol heerlijke bloemen. Bij de tonen der
zachte muziek worden de bloemen verlevendigd. De fuchsia,
de roos, de ridderspoor en vele anderen bewegen haar
bladen, reiken elkaar de banden toe en beginnen te dansen.
Prins Hussein ontwaakt uit den tooverslaap, en begeeft zich
verrukt onder de zonderlinge bloemen. Want ze ademen
en glimlachen; in den kelk van narcis, granaat en lelie
fonkelen donkere oogen; roode , lippen zijn er in de roos;
onder de zwevende ranken en slanke bladeren fladderen
gouden lokken en ravenzwarte vlechten.
De lelie - dat jonge ding -- ziet er bijzonder aantrek-
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kelijk uit. De voorstelling van een dansende lelie is nog al
mal, te meer omdat engelen en kerkhoven zich van lelies
bedienen. 't Is immers een ernstige bloem, die op eenzame.
lommerrijke plaatsen wast. Maar deze levende lelie wist er
het belachelijke wel a f te nemen. Haar lieflijk gelaat had
zoo iets ernstigs, en haar bewegingen waren zoo bevallig,
dat geen kunst haar dit kon hebben geleerd. 't Was natuur.
De roos werd door de massa bewonderd en toegejuicht,
maar niemand stelde meer belang in onze lelie dan de
groote gestalte in de purpere loge, waarboven de gouden
kroon hing.
« De koning is er ! » fluisterde onder het dansen de eene
bloem de andere toe, a de koning ! 9
a Zeg, Boonebloesem, de koning is hier, doe dus geen
dommigheden ! A fluisterde Mot haar beschermeling in het•
oor, terwijl ze hand in hand voortzweefden. Een nauwelijks
merkbare zenuwtrekking ging door de leden der lelie, en
de bloemenketting slingerde zich dansend verder. Nu kwam
de moeilijke toer, waaruit zich een laatste, veelbewonderde
groep ontwikkelde. Alles ging snel in zijn werk en bij al
wat er te zien en te bewonderen was, bemerkte niemand
dat er een stoornis van eenige sekonden 'ontstond, voor de
lelie en de ridderspoor samenfladderden en zich bij prins
Hussein en de bloemenschaar voegden, om de triomfeerende
roos haar hulde te brengen.
De Bloemenfee verschijnt in een wolkenhemel van goud
en azuur en zegent het minnende paar; amber geurt over
het tooneel en onder een regen van bloemen en gouden
bladen valt langzaam de. gordijn.
Onder het applaudissement snelde het ballet-personeel
hijgend van inspanning naar de garderobekamers.
Mot en Boonebloesem trippelden met de anderen daarheen.
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zei de lelie, haar arm slaande om de schouders van haar
vriendinnetje.
« Het ging goed, maar het hing maar aan een zijden
draadje. Als je die malle angstigheid niet te boven komt,
kan je op geen succès rekenen, dat zeg ik je. Mij is het
precies hetzelfde of er éen koning of tien keizers naar me
kijken. Ik dans rustig mijn dans en zie onderwijl nog
naar de menschen. Dat is juist het aardige er van. »
« Ik zie niets, » zei Boonebloesem droevig. « Soms wordt
het me zwart voor mijn oogen als ik al die hoofden achter
het orkest zie. Had je dat vroeger ook, g ot? D
KAlleen den eersten keer. Je went aan alles, ook aan
vergift, zegt mijn zuster die met den graaf trouwt. 0
« Mot, » zei' Boonebloesem heel zachtjes, « van avond
voor dat we optraden, heb ik onzen lieven Heer gelied°en
achter de coulissen, me toch geen verkeerde dingen te
laten doen. »
KOch kom, gebeden?
« Ja, en 't heeft geholpen. »
Mot gaf haar vriendin een tikje op den schouder,
KKind, wees niet zoo dwaas ! Ms iemand dat eens gezien
had! Een mensch moet op zijn eigen beenera stáaii, zegt
mijn zuster, de gravin. »
« Maar juffrouw Driesen zegt, als niemand ons meer kan`
helpen, dan nemen we onzen toevlucht tot God`.
KDaar kan je zoo en zoo over denken hernam loot.
KKom maar gauw, dat ik mijn schoenen van mijn veeg
krijg. Ik ben zoo moe dat ik omval. »
In de vergaderkamer hadden de choristen en figuranten
zich geschaard om een dansmeester, die anecdotes vertelde. Haar gelach lokte de twee kinderen, op weg naar
»

»,
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meneer Snavel stoorde den verteller. De heele vergadering
zag naar de deur, waar een kamerheer aankwam en door
den dansmeester met buigingen en plichtplegingen werd
voorgegaan. De hoveling zocht en zag Boonebloesem onder
de menigte.
(( Aha, daar is ze ! a riep hij brommend en door den neus
sprekend. « Daar hebben we haar! Een charmant poppetje, snoeperig, auf Ehre! » - Hij bracht zijn lorgnet
naar de oogen. « Hoor eens, meneer... »
« Snavel, Adolar Snavel. »
« Hoor eens, mijn beste meneer Snavel, daar hebt u eer
van. Dat belooft wat, meneer Snavel ! -- een lief figuurtje '.
U schijnt een heelen voorraad van dat goedje te hebben ! ,
« Die komt van den koning, » fluisterde Mot met groote
oogen. a Wat of hij toch van je wil ? .
« Van den koning ? » vroeg het kind hijgend, en haar
fijne vingertjes presten zich in de vleezige hand van haar
kameraadje. « Van den koning ? Ik dacht, ik had goed
gedanst — het was toch geen fout. »
« Knijp me toch zoo niet ! Ja, op dat beetje na was alles
goed. De wassen duivel zal toch niets ge -- D
De kamerheer liet zijn lorgnet van den neus vallen, en
meneer Adolar trad op Boonebloesem toe en vatte haar bij
de hand.
« Zijne majesteit wenscht u te zien, mademoiselle, »
sprak de kamerheer, « maar u hoeft niet bang te zijn,
waarachtig niet ! Alleen, een beetje gauw !

Adieu, mes-

adieu ! »
« De koning is op het tooneel ! » riep Mot haar achterna,
gevolgd door de geheele schaar, die zich haastte, in de
schaduw der coulissen, te zien naar de dingen die komen
dames,

zouden.
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Begeleid door den kamerheer, naderden Snavel en het
kind het nog met bloemen bestrooide tooneel. Onder den
wolkenhemel stond de fee zelf, in gesprek met een vreemden prins. De weg dien de kamerheer nam, bracht hem
langs een paar treden op den voorgrond. Bij het afgaan van
die trappen viel het danseresje op den grond. Snavel bukte
en rukte haar aan den arm.
« Wat doe je te vallen als zijne majesteit op je wacht
Voorwaarts ! -- Wat ? u
« Niet gaan ! » meende hij liet kind te hooren zeggen.
In plaats van te antwoorden, nam hij het op, en haalde
met zijn lange beenen den kamerheer in. a Pas op, hoor !
en doe je best ! »
Gaven de planken waarop ze « gewerkt » had, haar den
moed weder, of kwam het door de vriendelijke handbeweging van den koning, die haar wenkte nader te treden ? —
Zeker is het dat ze het bevel opvolgde, niet links en verlegen, maar als een bevallig gazelletje, dat kwam aangeloopen, de donkere oogen steeds gevestigd op 's konings
gelaat. Wat er om haar heen gezegd werd, hoorde ze niet.
Voor den koning gekomen, legde ze de rechterhand op de
borst en neeg zoo diep, dat haar zwaar, donker haar als
een dichte sluier over haar schouders hing.
Het was een gebaar, dat meneer Snavel haar zonder
moeite geleerd had, want voor de pantomime had de kleine
meid zoo'n bijzonder talent. Maar toen ze het hoofd
omhoog hief, scheen haar kunst haar te begeven, en in haar
verlegenheid vouwde ze de handen en zag voor zich op den
grond.
« Die kleine gelijkt op Pepita, vind ik, » zei de koning
tot een officier, die naast hem stond. Deze antwoordde iets
in 't fransch.
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« Ja, natuur en ernst, » hernam de vorst, terwijl bij de
lep e belangstellend beschouwde. « Hoe beetje, mijn kind! »
De lippen der kleine bewogen, maar het antwoord kwam
er onduidelijk uit.
« Boone — Mientje, Bloesem. »
« Mientje? Dans je graag, Mientje?
a Neen... ja. 0, ja I ,
De koning wilde haar de hand geven. « Je bent een
aardig klein ding ! -- Nu, zie ik er dan zoo uit, dat je bang
voor me moet zijn ? »
Als een vleugel van een vogeltje raakte haar rechterhand
die des konings aan.
Er kwam een uitdrukking van aandoening op zijn gezicht. « Je bent een jonge ree, « zei hij en streek met zijn
linkerhand over heur haar.. — « Daar, mijn kind, daar
heb je een gedachtenisje en ga zoo voort, hoor I Het heeft
me pleizier gedaan, jee zoo mooi te zien dansen, lelie !
Waar is je meester ? »
Meneer Adolar, die op een eerbiedig afstandje stond en
aandachtig had geluisterd, trad met een voorbeeldige buiging vooruit.
Boonebloesem bleef roerloos staan. Ze had een geldstuk,
dat de koning haar had gegeven, in de hand, maar ze wist
er niets van. Ook wist ze niet wat de koning eigenlijk
gezegd had. Eerst toen hij . zich afwendde om een paar
danseressen toe te spreken, en Snavel haar hand vatte,
kwam ze tot zichzelve en liet zich van het tooneel brengen.
In den corridor drong de zwerm ballet-meisjes om haar
en haar meester heen. « We wonen weten wat er eigenlijk
gaande is, b riep er een.
« Val de kleine favorite niet lastig met jelui domme
nieuwsgierigheid, brutale muggen ! » snauwde meneer Ado-
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Jar in zijn nieuwe waardigheid van patroon der begunstigde.
« De kleine favorite? Zeker om den fair pas van verleden. -- De koning zou haar hebben geprezen ? Kom,
meneer, wat wou u ons nou vertellen ! D riep een ander.
« Spreek dan toch ! of heb je je tong verloren ? g riep
Goudvos, met van nijd fonkelende oogen.
« Laat haar zien, wat Zijne Majesteitje gegeven heeft I »
zei Snavel triomfantelijk. « Laat die afgunstige mormels
maar zien wat je in je handen hebt, Boonebloesempje ! Doe
je handje open , gauw ! D
Ze hief beide handen omhoog, maar ze waren leeg.
a Waar heb je dan dat tweethalerstuk gelaten ? »
« Wat, meneer ? » vroeg het kind.
De dansmeester sloeg de oogen pathetisch naar boven.
« Het was te veel geluk, voor dat gansje van het land !...D
« Maar het present, het geldstuk ? Dat kan toch niet
weg zijn ! D riep Goudvos en schudde Boonebloesem aan
den arm.
Deze hief haar handen nog hooger omhoog en riep met
een doordringende stem : « Ik heb niets te laten zien, en
als je me niet met rust laat ! — -- D Haar oogen gloeiden ; ze
ging op de teenen staan en beet met de kleine witte tanden
in haar onderlip. Met een beweging der armen als van een
zwemmer, wilde ze zich een weg banen door de verbouwereerde bende en in de garderobekamer vluchten, toen Mot
reden had haar drift te uiten. Met de linkerhand een der
groote leliebladen vasthoudend, waaruit de jurk van haar
vriendin bestond, knielde ze gezwind neder en omvatte
met de rechter den enkel van Goudvos.
« Weg met dien voet ! weg met je spillebeen ! Meneer
Adolar, het tweethalerstuk ligt daar op den grond -- ik
heb gezien hoe ze er op is gaan staan ! Boonebloesem heeft
het in haar verlegenheid laten vallen ! »
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maar open doet ! » hernam de roodharige kleine diefegge.
« Weg met dien voet, zeg ik ! D.
Maar in plaats van te wijken, sloeg Goudvos haar krachtige armen om den hals der knielende Mot en drukte haar
hoofd neer tot bij den grond. a Daar, zoek het ! D
Meneer Adolar had gauw een geldstuk uit zijn zak
genomen en het in een punt van zijn zakdoek geknoopt.
Met dien noodhulp van een knoet begon hij den rug der
misdadigster te bearbeiden, en ging hiermee voort zoolang
tot ze zich door een luchtsprong aan de geeseling onttrok.
Mot sprong juichend van den grond op en hield een
blinkend tweethalerstuk in de hoogte.
« Daar, Boonebloesem, hier heb je 't present van den
koning! »
Het meisje, altijd nog aan het lelieblad van haar rokje
vastgehouden, zag verschrikt om zich heen.
Hier ! neem het dan toch ! Ik wensch je geluk met je
eerste succés ! ) zei Adolar met de waardigheid van een
veldheer, die een dapperen soldaat het kruis van verdienste
overhandigt.
Boonebloesem zweeg en zag op het geldstuk, dat haar
meester in haar uitgestrekte hand had gelegd, « Ja,
ja ! » zei ze eindelijk en hief het hoofd op, « ik weet
alles. De koning liet me roepen, maar niet om me te
straffen... b (ze dacht even na)... « maar om me te prijzen.
a Mijn kind » zei hij en streek over mijn haar. Niet waar,
meneer Adolar? De koning zei, mijn dansen had hem
pleizier gedaan ! D Haar stem ging in jubelen over. -- « Ja,
dat zei de koning ! Mijn dansen heeft den koning pleizier
gedaan, en hij is zoo rijk en zoo machtig, dat de heele
stad en het heele land hem toebehoort, en hij kan in de
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gevangenis zetten en dood laten maken als hij wil, en dat
noemen ze politiek ! »
Gelach onder den zwerm.
a Ben je mal, de koning kan alleen boosdoeners straffen
en niet als hij wil! » zei Goudvos.
ac Neen, hij kan alles wat hij wil op aarde, net als onze
lieve Heer in den hemel ! D hernam Boonebloesem met
gloeiende wangen. a Meneer Adolar, zeg den koning
asjeblieft, dat ik heel blij ben met liet gedachtenisje, en
dat ik al mijn best zal doen oin heel mooi te dansen voor
zijn pleizier, zoo mooi als Fanny Elsler heeft gedanst, neen,
zooals Madame Cerrito, mijn patrones. Ja, zeg hem dat en
vergeet niets, meneer!
Hier hield ze buiten adem op en streek met de hand over
haar gloeiend voorhoofd, (lat nog het kroontje van drie
witte leliën droeg.
u Goed gebruld, leeuw ! » zei Snavel lachend. a Ik geef
je mijn zegen op je edel voornemen. Je hebt allen aanleg
voor theaterprinses, mijn engeltje ! En nu krijg ik toch
zeker tot dank voor al wat ik aan je opvoeding gedaan heb
de twee kusjes, die je me nog s.;lluldig bent. D
De kleine antwoordde niet terstond, maar trad een paar
treden den trap op, waarbij ze stond, en bleef daar staan.
a U hebt me mijn rol geleerd, en bent mijn meester, kom
dus en kus me! »
Ze wenkte den dansmeester met cen waardigheid alsof ze
een vorstenkind was, en bood hem vrijmoedig en ernstig
haar wang aan. En vreemd, de wassen duivel raakte haar
gezicht slechts even met de lippen aan. Was het onwillekeurige achting voor het ongewone kind?
a Kom nu maar gauw van je troon, we moeten naar
huis, » zei Mot, zeer in haar schik met het avontuur van
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tweeden keer ! D
Omgeven en nageroepen en geplaagd door de anderen,
snelden de twee naar de kleedkamer. Er was niemand

gekomen om haar af te halen; ze moesten dus alleen gaan,
in den mist en de duisternis, den verren weg naar huis.
Mot deed niets dan praten over het heuglijke voorval, en
Boonebloesem zweeg maar. In haar waardigheid van protectrice, bracht Mot Boonebloesem t'huis, om de ouders te
betuigen dat het « heusch waar » was, dat de koning —
zelf het gegeven had.
Haar rukken aan de bel bewoog de trage, vadsige poortiersvrouW wat gauwer dan gewoonlijk van haar stoel op
te staan en open te doen.
a Schaam jelui je niet, me zoo te doen schrikken ? Is dat
bellen ! Ik dacht dat er een ongeluk gebeurd was, » zei
ze en keerde met een knorrig gezicht naar bet kleine gezelschap terug, dat bij het lamplicht om de tafel zat. De
benauwde, dompige lucht van het vertrekje was doortrokken van den geur van thee. Tante Mina en de keukenmeid
van den dokter van den overkant waren gekomen om er
gezamenlijk de afwezigheid van haar meneeren en mevrouwen te vieren, tot welk doel ze 't a gespaarde, » bestaande
in thee, suiker en boterhammen met kaas en vleesch, hadden meegebracht. De poortier zat in een hoek naast het
ledikant, en stond veel pijn uit in zijn verlamde zijde ; met
den herfst was het er niet beter op geworden.
a Een ongeluk? » riep Mot, uitgelate n lachend e Dat
niet, maar een geluk, dames ! en wat u zal 'n groote oogen
opzetten als u hoort mat; oogen zoo groot als die kopjes ;
dat zie ik al. Mientje, kom hier ! Waar zit je, gelukskind? »
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haar vader zat. In plaats van te spreken, had ze de armen
om zijn hals geslagen en trok hem nu mee naar het licht,
waar Mot met gelach en kluchtig gebarenspel de groote
gebeurtenis mededeelde. Met versnelde ademhaling hoorde
Boonebloesem toe, en legde tot staving het groote geldstuk
op de tafel.
Er kwam een groote opgewondenheid onder de drie
vrouwen. Tante Mina trok haar nichtje tot zich, feliciteerde haar met haar « avancement », en zoende haar dat
het klapte. De doctorale keukenmeid maakte een neiging
voor haar en noemde haar een toekomstige prinses. Op het
slaperige gezicht van Mientjes moeder kwam opeens beweging. Haar lippen vertrokken zich tot glimlachen, maar bij
slot van rekening biggelden er 'n paar tranen langs haar
bleeke, bolle wangen, terwijl ze haar dochtertje tot zich
trok.
» Waarom huilt u, moeder? B vroeg Mientje en onttrok
zich aan de ongewone omarming. » 't Is geen straf, en ze
zeggen allemaal dat ik een gelukskind ben en een groote
toekomst heb. U weet wel, een mooi huis en een koets met
zes -- »
De ruwe stem van den invaliden houthakker sneed haar
volzin af. « Ja, ja, en als de koets den berg afrolt, dan
houdt ze niet op voor dat ze onder is en niet verder
kan ! » -- Hij had met de hand op tante Mina's stoel
geleund ; geen woord van Mot's mededeeling was hem ontgaan, maar geen spoor van vreugde zag men op zijn gezicht.
Tante Mina wendde zich naar hem om en sloeg op zijn
hand met de punt van den bonten wollen doek waaraan ze
breidde. • Dat orakel gaat mijn verstand te boven ; vat
wil je eigenlijk zeggen, zwager? »
18
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anders komen kan, en dikwijls valt de wagen ook om ! »
« Vraag je nog wat dat te beduiden heeft? « zei de
moeder met een verbolgen blik op haar man. « Ik weet
het dan des te beter, want ik moet het dikwijls genoeg
hooren. »
« Ik weet het ook, » riep de vroegrijpe Mot uit en
knikte Mientjes moeder met verstandhouding toe. « 't Zijn
steken onder water op de vlecht en den wassen duivel;
maar als we maar eerst groot zijn, dan trakteeren wij de
anderen! »
« Niet kibbelen, menschen ! » riep tante Mina. « Van
avond willen we vroolijk zijn. Mijn sergeant komt ook
nog en ik geef een beetje pons. »
a En ik Berliner Pfannkuchen! Hier zijn tien Groschen! »
riep de keukenmeid. Mot, meid, loop, en haal arak en
citroenen uit den kelder hiervoor, hij 's nog open ; de
Pfannkiichen krijg je bij den banketbakker op den hoek.
Gauw, dan krijg je ook wat van den stokvisch ! Een
glaasje pons lust je wel, he? Nou, kind, dan kan je je
dronken drinken!
« Dat wou ik weleens, » zei Mot met begeerige blikken. a In tien tellens ben ik terug ! » — Ze nam het
boodschappenmandje uit den hoek en vloog weg.
Mientje volgde haar vader, die de babbelende vrouwen
den rug had toegekeerd, in zijn hoek.
a Loop nu niet weg, kind, je krijgt immers Pfannhuchen » , zei de moeder. « Je moetje dwingen wat te eten. »
« Och, neen, ik heb geen trek in P f annkuchen, -- en
pons
ook niet, ]) antwoordde 't kind, halverwege blijin
vende staan. « Vader zal me naar bed brengen. »
a Dan zal ik het voor je bewaren tot morgen. »
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De man stond op en ging met de kleine meid in het
aangrenzende vertrekje. « Mijn heup was van daag weer zoo
erg, Mientje, anders had ik je wel gehaald uit de komedie. »
« Ja, dat dacht ik wel, vadertje. Morgen zal 't misschien beter zijn, als u wat bent uitgerust. Toe, blijf bij
me tot dat ik inslaap! »
De man kleedde het kind uit met zijn harde, eeltige
vingers, zorgzaam en zacht als met moeders handen, en
legde haar in den hook van het dompige kamertje te bed.
Toen het lachen en praten van de vrouwen te luid werd,
stond hij op van den rand van het kleine bed, en deed de
kamerdeur toe. Ze klonken en dronken op de gezondheid
van de kleine favorite. » De vader hoorde het en sloeg
zichzelf met de vuist tegen het voorhoofd. « Ja, ja, 't is
alles goed en wel, » prevelde hij, « maar ik wou dat we
allebei, mijn kind en ik, dood waren en begraven onder de
boomen in liet Thuringsche bosch. Het gaat bergaf roetons !
De alleenstaande kastanjeboom, die tusschen muren en
schoorsteenen boven het dak van den stal uit kwam
kijken, had zijn herfstkleur aangenomen, en op hem waren
vaak de oogen gevestigd der verwelkende Boonebloesem...
Ze was sedert dien avond niet meer opgestaan, en had
allen tijd, op te merken hoe het loof meer-en-meer van
kleur veranderde. Daar ze naar frissche lucht snakte, had
men haar kleine bed wat uit den hoek vooruitgeschoven,
opdat ze den boom en een stukje lucht kon zien, alsook de
bloempotten, die juffrouw Driesen ten genoegen van het
kind daar bij het halfgeopende venster had gezet, de witte
asters en het welige « vogelkruid. »
Ja, de trouwe buurvrouw deed nog meer. Elken ochtend
bracht ze met Japikje het kranke kind eens bezoek, en
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het diertje begon dan trouw luidkeels te zingen, alsof het
zich verplicht achtte; het kind, dat zoo treurig uit de
oogen zag, terwijl de bleeke mond trachtte te glimlachen,
een klein genoegen te doen. -- Op de draaglijke morgenuren volgde dan, helaas, het ijlen van de koorts.
Dat Boonebloesem geen straf, maar een hooge onder
scheiding van den koning had ontvangen, scheen uit het
geheugen der kleine zieke te zijn gewischt, en het bleek
dat de vrees, dat de bedreiging van den wassen duivel
vervuld kon worden, sedert weken haar kinderziel beangstigd had.
Als een brandende draad ging de angst voor de straf, die
de koning, volgens Snavel, aan haar zou voltrekken, als ze in
de Bloemenfee een fout beging, door het labyrint van haar
wilde fantasiën.
Het publiek, het hof, droomde ze, schouwden toe.
Tusschen de purperen draperiën der loge stond de gestalte
des konings. Toen hij haar ontwaarde onder de kinderen
van het ballet, en zag dat ze in de aaneenschakelingen
van den dans te kort schoot en in de vroegere verwarring geraakte, riep hij haar toe met een donderende stem,
waarvoor de muziek verstomde, tot straf in de zwarte,
gapende diepte te springen op den achtergrond van het
tooneel, en zich daar zoolang te oefenen in den moeilijken
toer, tot hij het teeken tot haar bevrijding gaf.
Ze gehoorzaamde, en onder het bravogeroep en handgeklap van 't publiek, sloeg de wassen duivel het deksel
boven haar hoofd toe. Ze begon nu den moeilijken toer
op de maat der muziek, die tot haar doordrong. Maar plotseling verstomden de tonen en werd het doodstil. Ze riep,
schreeuwde uit alle macht, doch niemand antwoordde. In den
angst, daar te worden vergeten, zocht ze een uitgang, en
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lichtte als een glimworm, en verbreidde, waar ze stond of
ging, een schemerlicht rondom haar, dat haar vreeselijk
akelige dingen gaf te zien. De talrijke decoratie-apparaten
die daar bewaard werden, kregen leven; de verschijningen
der ballet- en opera-wereld werden bezield. Geschilderde
watervallen bruisten, blauwlinnen baren sloegen over haar
heen als zij ze wilde ontkomen ; de draken kwamen op haar
aangeschuifeld, de krokodillen hapten naar haar. Uit een
rotshol rende een heir kabouters om haar te vervolgen ; een
booze geest met een giftige roode tong spuwde vuur op
haar. Het gnomenheir uit Flick un4 Flock riep spottend
grinnikend op allerlei toon .1 Boonebloesem » ; eenigen van
het dolle gespuis dansten met aapachtige sprongen den toer
uit de Bloemenfee, waartoe zij gedoemd was. Toen de kwelduivels, vervaard door de rollende oogen van den heerscher
van 't kristallen hol, buitelend in een afgrond stortten,
kronkelde uit een moeras met opgeheven kop de slang, die
het kind in de TooverJluit verschrikt had. Ontsteld valt ze
op een witten steen neer, die haar den weg verspert, en
heft de handen ten hemel. De steen wordt een piedestal,
uit het voetstuk verrijst een reusachtig ruiterstandbeeld
van den gouverneur, en op denzelfden toon als tot den verrader Don Juan, beveelt zijn geest haar, zich van zijn
praalgraf te verwijderen. Opnieuw ontsteld, vlucht ze in de
duisternis der wolfskloof, waar ze echter -- o vreugd ! —
bij haar eigen schijnsel, niet Samiel's rooden mantel ziet,
maar de bonte veeren van den lustigen Papagerio, waarvan
ze — zooals alle balletkinderen -- zooveel houdt; en niet
de uil krast boven haar hoofd, neen, uit de kooi van den
vogelaar schalt haar het schelle stemmetje van Japikje
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tegen, en Papageno's rietpijp begeleidt melodieus zijn zang.
Maar de bontgevederde vogelmensch wenkt haar niet te
naderen, maar eerst haar rol uit de Bloemenfee te dansen.
Doet ze het goed, dan neemt hij haar mee uit de wolfskloof
en brengt haar bij haar ouders. Sidderend volgt ze het
bevel, en als ze op de spitsen van haar voeten in de rondte
draait, ziet ze het monster, de slang, met gekromden rug
op het voetstuk van het ruiterstandbeeld liggen en met
fonkelende oogen op haar loeren ; de steenen gast beweegt
zijn arm als een maatstok en knikt toestemmend; de kobolden en gnomen, krokodillen en draken staan in lange rijen
als toeschouwers ; tegen de rotswanden van de wolfskloof
leunen. « de vliegende Hollander D met den zwarten mantel
en het witte gezicht, de lijkachtige nonnen uit Robert le
Diable, Mephisto met zijn roode haneveer boven zijn brutale gezicht, de zwarte Othello met getrokken dolk, de
I Witte dame D in ondoorzichtige sluiers, Sardanapalus in
praalgewaad om te sterven, Jozef uit Egypte, Nathan de
wij ze ......
En het kind danst, dat hear haar vliegt en haar hart
klopt, tot ze hijgend neerzijgt.
Zulke schrikbeelden gingen door Boonebloesem's arme
hoofd, eiken avond, tegen den tijd dat de voorstelling in
den schouwburg aanving, en dat treurige ijlen putte haar
levenskracht uit. De schrandere doktor verzon iets om, zoo
mogelijk, een wending, een andere richting te geven aan
die vreeselijke fantastische droomen, waarvan alleen onsamenhangende woorden, uitroepen en enkele zinnen werden verstaan. Op een morgen - —'s ochtends placht de zieke
wakker en kalm te zijn — liet hij volgens afspraak zekeren
bode van den schouwburg in het kamertje komen en zeggen:
« Het ballet heeft vacantie, omdat er iets gerepareerd
moet worden in dE komedie. »
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het zal nog wel een paar weken duren voordat jelui Boonebloesem weer wel genoeg is om in de Bloemenfee op te
treden. »
« De Bloemenfee wordt in 't geheel niet meer gegeven, »
was den bode gelast te antwoorden ; » het stuk bevalt niet
op den duur, 't publiek vindt het te oud. »
« Eigenlijk is het ook mal, bloemen door menschen
voor te stellen; 't is te onnatuurlijk, » hernam de arts.
I Nou, maak maar dat je beter wordt, hartje ! » zei de
bode en vertrok.
« Heb je 't gehoord, kind? » vroeg de moeder, die de
kleine meid haar drankje gaf.
a Ja, de oude Kiesewetter was hier, om te zeggen dat we
vacantie hebben, » antwoordde Mientje met wat kleur op
de wangen, nam, zooals altijd, de medicijn bereidwillig in,
en sloot de oogen alsof ze weer slapen wilde.
En waarlijk, van toen af vervulden haar geen schrikgedachten meer; de bange droomen werden vervangen door
rustiger en minder verwarde fantasien. Ze had allerliefst
gedanst, vond het publiek, en de koning liet haar in zijn loge
roepen en zei dat ze hem vragen mocht wat ze wenschte.
Waarop ze knielde en haar hartewensch uitsprak.
Namelijk een groot, mooi huis, liefst een kasteel, waarin
ook haar vader, haar moeder,. haar egeltje, juffrouw Driesen en man, en Japikje mochten wonen. En een koets, och
ja, een koets met, als 't kon, zes paarden — dan behoefde
haar vader ook niet op krukken te hompelen als hij eens
oud en heelemaal gebrekkig en verlamd zou zijn. Meneer
Adolar moest op den bok zitten, en zij zou er op passen,
dat hij de paarden niet sloeg. Zoodra hij mocht wagen de
mooie beesten maar even met de Lachmeier aan te raken,
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zelf er zoo lang en zoo hard mee te laten slaan, tot hij
beloofde de Lachmeier terstond in het water te werpen.
Maar dat waren immers drie wenschen in plaats van
één! Angstig zag ze tot den koning op, om hem vergeving
te vragen voor die onbescheidenheid. Maar neen, hij was
niet boos, hij streek vriendelijk over hear haar en zei dat
ze zijn kleine favorite was en vragen mocht al wat ze wilde,
omdat ze zoo haar best had gedaan en zoo mooi had
gedanst.
Eenige dagen later scheen het kind nog kalmer te
droomen, en het ijlen had geheel opgehouden. Blijde hoop
was er in de harten Bergenen die haar omgaven. Afgemat,
maar zonder smart lag ze daar. Na vele weken had ze weer
eens met haar vader gepraat over 't geliefde Thuringsche
boseh met de ruischende boomen en lommerrijke paden,
waarlangs de witte « zevenster D bloeit, en « mannentrouw » , die teere, licht ontbladerde bloem. Tegen den
avond kwam juffrouw Driesen, voor ze naar de kerk ging,
nog eens naar 't zieke kind kijken. Het opgeruimde gelaat
der ouders verlichtte haar hart. Ze trad nader. De uitdrukking van een diep gevoelde, maar stomme smart was van
het gezicht van den vader verdwenen, en de moeder scheen
tot haar flegmatische rust te zijn teruggekeerd.
« Goeien avond, lieve juffrouw, » zei het kind met een
heldere stem. « U moet een beetje hier blijven, want van
avond voel ik me heelemaal beter. Mijn hoofd doet geen
pijn meer, en mijn rug ook niet »
« Wel dat is gelukkig, Mientje! »
« Geef me hem eens, moeder ! »
« Wat, lief kind? Je spreekt zoo zachtjes.
De kleine witte hand wees over het hoofdeneinde heen
naar den muur.
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« Madame Cerrito » van den wand te nemen.
Juffrouw Driesen schudde het hoofd. « Ja wel » , fluisterde de moeder, « ze wil het zien. Hier, Mientje ! »
Het kind opende de oogen, die het vermoeid even gesloten
had.
« Neen, die niet ! »
f' Ze meent den engel, » mompelde juffrouw Driesen. De
man zette den gipsen engel op de sprei.
« Neen, » zei Boonebloesem met zwakke stem.
« Dan meent ze dei egel, » zei hij.
Ja, ze meende het levende souvenir uit het Thuringsclie
bosch ! -- alles wat ze had kunnen meenemen van natuur,
toen haar vader poortier werd. Zij had dat egeltje bijzonder
lief, omdat anderen het met stokslagen en steenworpen
zouden hebben gedood, de boozen !
Er zijn, ook voor den meest teleurgestelde, nog dingen
en wezens, die waard zijn bemind te worden en geëerbiedigd. 't Is zeker genot voor den fijngevoelige, lief . te
hebben wat de menschen niet liefhebben, en te haten wat
zij beminnen ! Men late ons althans deze aristocratie van
het hart !

Boonebloesem was nog maar een kind, doch die neiging
zat er toch reeds in ! Tegen den stroom op ! ware onbewust
haar wachtwoord geweest op later leeftijd. Het was dus
tijd, dat ze werd weggenomen. Zulke menschen deugen
niet voor een wereld als deze.
« Dan meent ze den egel, » zei de man.
En hij bracht het beestje, dat in zijn nestje in den hoek
lag, en legde het op het bed, zoodat het handje der zieke
het kon bereiken.
19
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nog wel... »
« Wat, mijn goed kind? »
Het kind antwoordde niet, maar sloot de oogen. De
ademhaling was zacht. Haar eene hand lag op het egeltje,
dat haar niet stak met zijn stekels, want het was tam en
kende het kind. Maar al had het zich tot een bal gerond,
de geknakte lelie zou er weinig van gevoeld hebben...
Juffrouw Driesen nam haar gezangboek op en vertrok.
I Het kind kon wakker worden als er iemand belde,
daarom zal ik voor de deur gaan staan » , zei de liefhebbende
vader, toen hij de juffrouw uitliet. Ze drukte zijn hand.
« Ik weet watje hebt uitgestaan, man ! D zei ze., « Laat
het jelui een leer zijn ! Stuur toch het arme schaap niet
meer naar 't ballet, als ze beter wordt, als ze gespaard
blijft, want ze kan er niet tegen.
« Neen, zoolang ik leef, gebeurt dat niet meer! D
Toen juffrouw Driesen uit de kerk kwam, vond ze den
trouwen vader niet op zijn post. Na eenig dralen schelde
ze dus zachtjes. Er werd opengedaan. Nu zag ze zeker
venstertje met een wit laken behangen. De potten, asters
en « vogelkruid » waren van het venster weggenomen
en op de binnenplaats gezet.
Zij nam ze mee naar haar kamer, want ze hadden hun
dienst gedaan. Maar onder Japikje's kooi stond een maandroos, waarvan ze den volgenden morgen al de knoppen
afbrak en legde op de borst van haar lieveling, de verbleekte Boonebloesem.
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In 't Indisch weeldrig huis zat, uren soms aaneen,
Een man met grijzend hoofd, doch krachtig nog van bouw,
Ter neer in stil gepeins. Des levens gansch verleên
Trok dan hem langs den geest. Maar liefst verwijlde hij
Bij 't kalme tafereel uit zijne eerste jeugd.
De Zondags-rust in 't dorp — ziedaar het vreedzaam beeld,
Dat, rijzend voor zijn oog uit lang vervlogen tijd,
Hem 't dierbaarst was, en toch 't gemoed hem pijnlijk trof.
Z66 diep weemoedig kon den man, die 't godsgeloof
Uit kracht van overtuiging lang verworpen had,
't godvruchtig beeld der kindschheid treffen, dat zijn blik
Zich hulde in vochtig floers. Hij zag zich in den geest
Aan 't tropenland ontvoerd, en leven weer, als kind,
In 't stil geboortedorp.
Reeds vroeg in 't morgenuur
Klonk daar de kleine klok, die uit het torenraam
Op 't huizengroepje neerzag, galmend door de lucht.
Wie door dat dof gebrom gewekt werd van het dons
En uit de warme lucht een zonnestraal zijn glans
Al spelend werpen zag door 't half geplooid gordijn,
Hij voelde een geest van vreê zich dalen in 't gemoed,
Die gansch het dorp met hem verbond tot één gezin.

-- 246 --

Daar buiten diepe stilte en ongewone rust.
Geen dreun van sjees of kar, zich spoedend naar de stad,
Klimt, raatlend, van de straat tot aan den nok van 't huis.
Geen haam'ren bij den smid; geen kloppen op de werf
Van Klaas, den timmerman, doorklieft met klem de lucht.
De straatjeugd is onttroond, wordt zorgzaam opgepoetst,
Ten tempelgang getooid, gekneld in 't slavenbuis.
Ookbinnenshuis heerscht rust ; de dienstboon kleeden zich,
En wrijven zich de wang tot ze als een appel glimt.
Geen romlen op den zolder, klotsen op den trap.
Elk gaat met zachten tred. De zijde of 't satijn
Der feestlijke kleedij, die uit verborgen kast
Te voorschijn wordt gehaald, treft ritselend het oor.
't Gezin komt bij elkaar in 't warm ontbijt-vertrek,
Van gansch het huis 't gezelligst hoekje. Op 't tapijt
Stoeit met het licht der zon, in wiegelenden kring,
Het blad der bruine beuk, die 't groote tuinraam scháuwt.
Tiras ligt, goedig dom, te zien naar 't grillig spel
Of slaat, waar 't schaduwbeeld hem 't overmoedig wordt,
De logge pooten uit. Een heete waterdamp
Stijgt stoomend in de lucht uit den verhitten mond
Des ketels en verkondt, in zangrig spel, den lof
Van 't geurig vocht der plant, in 't Oostersch land geteeld.
Mama schenkt thd ; zus Kee smeert brood, dat door de
[hand
Van 't lief logétje in breede sneden wordt geveld
Op de uitgesleten broodpiank ; vader stopt zijn pijp,
Om na 't ontbijt, in zondagsch dolce farnient,
De blauwe wolken rook te mengen met de lucht, .
Die door 't geopend raam bloem-geurend binnendringt.
Dra roept, met galmend lied, nu zwellend dan verzwakt,
--- Naar van den ouden Gijs, die trekt aan 't klokketouw,
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De geestdrift stijgt of daalt — de bronzen mond des dorps
Zijn kindren op ter kerk. Uit alle huizen treedt,
Versierd naar smaak en stand, wat jongs en ouds er leeft .
In den gemeentekring. De dichte mannendrom,
Een uur te voren op den driesprong reeds vergaard,
Om te bespreken wat aan koe of vrouw mankeert,
Stelt meê zich in beweging, deftig en beslist,
Als om te toonen dat de daad vrijwillig is.
't Gaat al, door hoofd- en zij-, door voor- en achterdeur,
In 't vierkant kerkgebouw, waaruit, met neusgeluid,
De stem van meester Spa, die 't psalmgezang geleidt,
Reeds luid naar buiten dringt. Dra stijgt het eerste lied,
Met ongebonden stem van 't slecht geoefend koor,
In 't tempelruim omhoog. De oude predikant
Klimt langzaam naar den stoel, blijft halverwege staan
Om, momplend in zijn muts, den zegen van den Heer
Te vragen op zijn werk, en ieder kijkt vol vrees
Op deez' vier-oogen-taal van God en zijnen knecht.
Nu voelt men eerst zich t' huis. 't Gezang wordt voorge[dreund
En stijgt met kracht omhoog. Dan richt een elk zich in
Om 't best zich heen te slaan door 't taaie uur der preek.
De tekst wordt opgezocht en uit het hoofd geleerd
Voor huisgenoot of vriend, die door de aardsche zorg
Niet tempelwaarts kon gaan. Nu wordt aan bakker Krijn,
Die 't eerst na zijn bankroet zich in den tempel toont,
Door elk de vrome aandacht inniglijk gewijd,
Alsook aan 't weeuwtje, dat, na korte huwlijksvreugd,
Haar jongen man verloor. Nog weent zij niet ; maar straks,
Als dominé een extra-woord haar wijden zal,
Zal ze achter 't sierlijk doek, met fijn gewerkten rand,
Verschriklijk snikken -- doch zóóver is 't nu nog niet.
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Het zakje komt eerst rond ; elk maakt zijn cent gereed
Voor 't eerste builtje, dat den armen is bestemd,
Maar voor den predikant, die uit den tweeden zak
Ten deel bezoldigd wordt, een halven cent, of knoop,
Daar juist der broek ontsnapt. Nu krijgt de neus haar beurt,
Wat meer dan noodig is door 't waasmend bombazijn.
De lodderijn ( 1) gaat rond ; de dikke moolnaarsvrouw
Voegt er, als immer, 't zondagsch pepermuntje bij.
Flacons met gouden dop, in 's burgemeesters bank
En van de rijke Sien, verspreiden fijnen geur,
En steken de oogen uit aan wie voor zilvren stop
Of glazen sluiting slechts de middelen bezit.
Wijl van de zaken nu 't voornaamste is afgedaan,
En door het linksch gordijn de wijze zonnestraal,
Die voor de preek de lengte aan te geven pleegt,
Reeds raaklings speelt langs 't punt, waar 't « Amen ,
[klinken moet
(De knop der derde lamp), ziet elk gemeentelid, —
Behalve Koert de slaper -- angstig naar den mond
Des preêkers, in de hoop dat iedre luide galm
De laatste wezen zal. Dra valt het plechtig woord
Den grijzaard uit den mond, en ieder slaakt een zucht
Van zalige voldoening. 't Eindgebed vangt aan.
Nu galmend door 't gewelf, of 't klimmen wou tot God,
Dan fluistrend en benauwd, of op den predikstoel
Een mensch met zieke keel des dokter's oordeel vroeg,
Verschaft het groot genot, daar 't weeuwtje luide snikt
En voor een arme zuster ook gebeden wordt,
Die met een krijgsknecht dwaalde naar het slechte pad.
Thans rijst een ieder op; de deur wordt losgemaakt,
Het kerkboek toegeklapt, de hoed voor 't oog gezet,
(1) Eau de la Reine.
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Of wel met kracht de beide kijkers toegedrukt,
En zalvend goedig klinkt de beê des ouden mans,
Waar hij aan God, en Christus, en den Heilgen Geest
Zijn kudde weer voor zeven dagen aanbeveelt.
Met schuiflend voetgedruisch, een knikje aan vriend of
[maag,
Verlaat men 't Godsgebouw ; en vrolijk begeleidt,
Na wel volbrachten plicht, de bengelende klok
De vromen naar hun woning, waar aan kalm genot
In kleiner kring de rustdag verder wordt gewijd.

Waarom stond juist dit beeld, als Koning, in den stoel,
Die 't schom'len der gedachtè volgde, peinzend zat,
Hem steeds war voor den geest ? Waarom niet bakkers
[muts,
Wier pluim hij eens in 't deeg, dat, als een tulleband,
Het feestmaal bij den burgervader sieren moest,
Arglistiglijk verborg? Waarom niet lange Louw,
Met wien hij bloedig vocht ? Of lieve blonde Bet,
Aan wie hij in het hooi zoo menig kus ontstal ?
Dat toch was waar genot ! Was 't niet eerre uiting van
Dien breideloozen geest, die aan den jongenstijd
Zijn heerlijkheid verleent ? Waarom bij voorkeur dan
Verwijld bij 't stille beeld der vrome Zondagsrust,
Als hem, in de eenzaamheid, des denkens snelle vlucht
Terugbracht naar 't weleer ?
Jan Koning was, als kind,
Gelijk wij allen eens, in 't zalige bezit
Van 't ongeschokt geloof, dat onze nietige aard',
Die stip in 't groot Heelal ! het eenig doelwit is
Der scheppingskracht, der zorg, der liefde van een God,
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Die 't zwakke menschenkind zich maakte uit tijdverdrijf
En zon, en ster, en maan, en gansch het firmament,
Bestemde tot diens nut. De schoone waan was kort.
Een zoon van zijnen tijd, moest hij met al den drang
Hem medeleven van een warm, grootmoedig hart,
Maar met de wreede kracht ook van een scherp verstand.
In hem stak geen hansworst voor 't ong'loofs•kermisspel,
Die schetterend Gods naam voor burger en voor boer
Verloochent en bespot, en allen binnenroept,
Om.toch maar goed te zien, dat er geen God bestaat.
Zijn weten deed hem pijn. Het scheiden viel hem zwaar
Van 't kinderlijk geloof, dat door zijn moeder hem
Geprent was in de ziel. Tot doel van schimp of spot
Te maken dit legaat, den eens zoo kostbren schat
Met ploerterig misbaar te werpen in het slijk
Het scheen hem lager toe dan in het aangezicht
Den weldoener te slaan. 't Geloof ontgleed den man
Op zijnen levensweg, gelijk 't bedrieglijk zand
Den in het duin verdoolden wegzinkt voor den voet.
Door wat hij las en dacht, en andren denken zag,
Rees de overtuiging van wat God in waarheid is,
Bij 't geen Hij vroeger scheen, noodlottig voor hem op,
Gelijk de zonneschijf, verrijzend aan de kim,
Niet vraagt of 't brandend licht den wandlaar welkom is.
Zoo bleek hem God, in stee van schepper van den mensch,
Der menschen schepping slechts, uit drang naar hooger
[steun,
In 't hulploos kinderbrein oorspronkelijk ontstaan ;
Door fantasie getooid ; door heerschzucht vastgeklampt;
Door 't zelfbelang van d'een gehandhaafd, om den air
Te houden onder 't juk ; door overlevrings-kracht
Zich heerschappij verwervend tot in hart en nier
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Hartgrondig nog vereerd, door andren aangebeên
Uit dwang, gewoonte, nood, beleefdheid, zwak gemoed ;
Door de overheid in Staat en Kerk om strijd beschermd
Op grond van nuttigheid ; en met dat al — een waan !
Ziedaar, wat uit een levensloop van half een eeuw
Door Koning was geput. Hij had het niet gezocht.
Zelfs, door de zorgen van een arbeidsvol bestaan,
Had hij het wreed lancet ter nauwernood gevoeld,
Dat dieper steeds in 't levend vleesch een weg zich vond.
Als man van technisch vak had hij de wereld gansch
Doorreisd, en later zich voor goed ter neer gezet
Op Java's weeldrig strand, waar voor den man, die kracht
En lust tot werken heeft, nog alles is te doen.
Ook hier was arbeid, daaglijks ingespannen werk,
Zijn deel geweest. In eer en aanzien nam hij toe
Naar mate hij deed zien wat hij vermocht. Fortuin
Bekroonde zijnen arbeid. Wat hij ondernam
Met zijn gespierde hand, wist men vooruit geslaagd.
Hij was een schatrijk man op 't tijdstip, dat ons dicht
Ons hem voor de oogen voert. Schatrijk, ja, maar -- alleen !
Zijn lieve moeder stierf. Zijn vader had hij vroeg
Verloren in zijn jeugd. Ook zijne zusters, broêrs,
Omsloot het donkre graf. Eens had hij hemelvreugd
Gedroomd in het bezit van eene schoone maagd,
Vriendin uit zijne jeugd. Zij brak hem 't plechtig woord.
Zijn diep gevoelig hart leed onder al die smart
Onzegbre pijnen, doch verbitterd werd het niet.
Zijn medemensch beminnen, helpen waar hij kon,
Bleef hem een schoone plicht. Hij was, in waren zin,
Een edel man, een ziel van alle kleinheid vrij,
De wereld wel niet overschattend, maar toch zacht
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In 't oordeel over haar. Hij wist wel, hoeveel slecht's
En dwaasheid er daar schuilt in 't dier, dat mensch zich
Maar zag daarin geen reden om zijn eigen. ik
[noemt,
Te stellen boven 't menschdom ; eerder was 't hem klaar,
Dat zwakheid op den steun van 't sterke rechten heeft,
Het n hebt elkander lief » des levens kracht moet zijn.
En toch was deze man, die steeds te handlen zocht
Naar zijn rechtschapen hart, wien des gewetens stem
Geen laagheid wijten kon, die, hoog geacht door elk,
Zijn tijd met weldoen sleet — het meer gezette werk
Had hij vaarwel gezegd, bij 't manen van den tijd —
Toch was hij krank van ziel. Hij voelde zich alleen
Te midden van 't gejuich des uitgebreiden droms
Van vrienden en vereerders. 't Lichten van den hoed,
Het prijzen van den mond, de druk van veler hand,
Kon niet het antwoord zijn op 't geen een man als hij
Van 't leven vroeg. Iets meer was noodig, om in 't hart
De leegte hem te vullen, dan het vleiend woord,
Het a brave medeburger » , « eedle menschenvriend » ,
Dat hem op alle tonen toegezongen werd.
De dood van allen, die hij minde in 't vaderland,
De breuk van iedren band, die aan dat land hem bond,
Had hem 't besef gegeven, na herhaalde proef,
Dat hij daar ginds den vrede niet meer vinden zou.
Op Java bleef hij dus. Maar waarom vlood ook daar
Hem de oude levenslust ? Waar knaagde aan zijn hart
De worm dan des verdriets ?
Ach, 't schrijnen deed hem pijn
Van de gesloten wond, ter plaatse waar de band
Verbroken was met God en 't kinderlijk geloof WI

(1) Gewijzigd naar BEETS.
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De heilzame invloed, dien op 's menschen ziel en geest
Het harde werken heeft, deed zich niet gelden meer
Om in de plaats te treden van 't geen hem ontbrak.
't Geloof te zoeken weer door kunstig zelfbedrog,
Wijl hij door 't koel verstand het niet behouden kon,
Scheen hem kleingeestig toe, al had hij het vermocht.
't Gedwongen argument, dat God er wel moet zijn,
Wijl 't harte naar Hem dorst, was slechts een ledig woord
Voor hem, die al te zeer bij ondervinding wist,
Hoe de behoefte niets bewijst voor het bestaan
Van wat men noodig heeft. Hij nam de slotsom dus,
Waartoe 't verstand hem bracht, in al haar omvang aan.
d Geen bovenaardsche God, geen leven na den dood .
Was zijn belijdenis. Maar, ja, zij viel hem zwaar.
't • Waarvoor besta ik dan n klonk daaglijks hem in't hart,
En vond er 't antwoord nimmer. Vast geloofde hij,
Dat na een spanne tijds de strijd zal zijn doorleefd,
En dat voor wat deze eeuw haar kinderen ontneemt,
Een nieuwe baak aan 't schip des levens zijnen weg
Zal wijzen op 't onstuimig watervlak. Maar hij
Kon 't roer niet wenden naar 't nog onbekende punt.
Hetgeen tot heden toe de wijsbegeerte vond
Om God ons te vervangen, liet hem onvoldaan.
De leer der solidariteit met gansch 't heelal,
Wijl alles komt en gaat, en toch weer voortbestaat
Door wisseling van stof, scheen hem een schrale troost
Voor 't feit des stervens. Toch, nog zwaarder dan de dood
Woog dikwijls hem het leven. Zijn gezond verstand
Deed hem de hartlijkheid, die m'aan zijn geld bewees,
In 't ware daglicht zien. Geen enkele hechte band
Van teedre liefde of vriendschap was hij zich bewust.
Om 't leven te genieten in een andren zin
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Was lang zijn tijd voorbij Met onuitspreeklijk wee
Kon naar 't geen hij in vroeger dagen had bemind
Zijn ziel terug verlangen. Dan trad de oude tijd
Hem lieflijk voor den geest. En juist dat dorpstooneel,
Waarin 't geloof aan God, voor immer hem ontvloón,
Met kinderlijken eenvoud op den voorgrond trad,
Deed hem weldadig aan. Het klonk hem weer in 't oor,
Als stond hij, vroom gebukt, aan moeder's trouwe zij :
a Steeds zij en blij v' met u de zegen van den Heer » !
Ziedaar wat Koning was. Te kennen in het kort
's Mans denken en verleên, was noodig voor 't begrip
Van wat er volgen zal. Thans hoore men 't verhaal.
Eens peinzend weer gezeten in het eenzaam huis,
Rees Koning plotsling op en trad zijn woning uit.
Het avondkoeltje, spelend met het grijzend haar,
Vond op het manlijk hoofd van een gevat besluit
De teekenen gegrift. 't Was des notaris huis,
Waarheen zich Koning richtte, en zeer verbaasde hij
Zijn gastheer, toen hij dien alleen te spreken kreeg,
Door hem de hand te vragen van zijn eenig kind.
't Was twee jaar nu geleden, dat notaris Brand
Benoemd werd op deez' plaats. Voor zaken slechts was
Dat Koning hem ontmoette, doch al spoedig had ['t eerst,
Ook huiselijk verkeer hen tot elkaar gebracht.
Zoo leerde Koning ook Maria, 't schoone kind
Van deze woning, kennen. Wat er in de vrouw
Voor lieflijks, schoons en goed gelegd is door Natuur,
Scheen hier te zaam gebracht en was op 't lief gelaat
-- Het beeld der schoone ziel -- met kunstenaarspenseel,
Zooals slechts de Natuur het te handteeren weet,
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Geteekend. Van den stond dat Koning deze vrouw
Aanschouwde in haren stillen huiselijken kring,
Had hij haar innig lief; ja, lief met al den gloed,
Dien, zelfs in 's levens herfst, de vrouw in 't mannenhart
Zoo fel te ontsteken weet. Zij zou, dat voelde hij,
De leégte in zijn bestaan, al wat aan levensmoed
Hem was ontzonken, weer hem kunnen geven. Doch
Te zeer zat hem het hart ter rechte plaats, dan dat
Hij 't kind, dat alles nog van 't leven hopen mocht,
Door aandrang van zijn kant, veel min door zijn fortuin
Te leggen in de schaal, zou brengen tot een stap,
Die met haar wenschen streed, of haar berouwen kon.
Twee jaar schier had hij thans geweifeld tusschen vrees
Om haar belang te schaden en den drang van 't hart.
Hij had in al dien tijd zelfs niet den schijn bespeurd,
Dat zij beminde, of zelf bemind werd door een man,
In jaren haar gelijk. Hij mocht vertrouwen dus,
Door haar tot vrouw te vragen, geen meer teedren band
Te rijten. En zoo werd aan zijn verlangend hart
Verleidings stem te machtig, rijpte het besluit,
Dat wij hem zagen nemen.
Eerlijk en oprecht
Verklaarde hij zijn meening « Vraag -- sprak hij tot
[Brand -Aan uwe dochter onverholen, of haar hart
Reeds voor een ander sprak. Dring haar vooral niet op
Wat gij, als zakenman, voordeeligs vinden moogt
In een verbond met mij. 'k Verwacht, bij 't minste blijk
Dat mijn verzoek haar kwelt of ongevallig is,
De waarheid onverbloemd te hooren, en ik zal,
Vail' ook de strijd mij zwaar, mijn dierste levenshoop
Met zelfbeheersching zien vernietigd. » Aldus klonk
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Zijn eerlijke verklaring, die notaris Brand
Met gunstig oor ontving. Hij zou het antwoord hem
Na enkle dagen geven.
Al te machtig schier
Was hem de ontroering, toen Maria's eigen mond
Een drietal dagen later hem het jawoord gaf.
En reeds na enkle weken werd de band gelegd,
Die hen voor 't leven bond.
In Koning's volle vreugd
Had zich de laatste dagen zeekre angst gemengd.
't Scheen hem, dat zijn Maria soms met moeite slechts
Den zoeten glimlach -- schoonste tooi der jonge bruid —
Zich riep op het gelaat. En op den avond, die
Der plechtigheid voorafging, was ze plots'ling, bleek
En flauw, ter neer gezegen, zonder schijnbre reên.
't Was toen haar bruidegom haar, blaadrend in de krant,
Met blijdschap had gewezen op een kort bericht,
Dat zekere expeditie van een langen tocht
Behouden was gekeerd ter reede van de stad.
Marie was opgestaan en, met ontverfd gelaat,
Gegleden op den grond. Haar bruigom ving haar op
In zijnen sterken arm, en 't lijkwit overtoog
Nog valer hem de wang dan die der lijderes.
Slechts kort had de angst geduurd, en de aanval bleek alleen
Gevolg te zijn van 't ongewoon verhittend weer.
Zij had dat vroeger meer -- sprak zij met zwakken lach,
Toen zij 't bewustzijn dra herkregen had -- men moest
Er niet op letten. Zelfs met ongekende drift
Werd Koning's denkbeeld, om, voor alle zekerheid,
Het huwlijk uit te stellen, door de bruid bestreên.
Zoo werd de plechtigheid des andren daags volvoerd,
Gansch zonder opzien, daar het Koning stuitend was,
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Met praal ten toon te dragen voor het groot publiek.
Ook 's avonds gaf geen feest een dichten vriendendrom
Gelegenheid om 't echtpaar, dat het plechtigst uur
Zijns levens ziet gekomen, 't zalige genot
Van 't aanstaand ziels-verbond te ontheiligen door scherts
En smakeloozen zang en davrend feestgedruisch.
Zoo was dan de echtgenoot, met zijne jonge vrouw,
Reeds in den vroegen avond -- om de tiende uur —
Van den familiedisch bij de ouders van de bruid
Teruggekeerd in 't rijk en weeldrig echtlijk huis.
In de achtergalerij van 't uitgestrekt gebouw
Zat hij, met kloppend hart, te denken aan 't geluk,
Dat voor het laatst zijns levens hem geschonken werd.
Zijn vrouwtje had hij, naar 't zijn kiesch gevoel gebood,
Verlaten aan de deur van 't sierlijk slaapvertrek,
Om 't feestkleed af te leggen. Weer zat hij dan nu
Alleen in zijnen stoel te denken aan zijn lot.
Maar thans -- o zoete vreugd ! -- was de eenzaamheid
[slechts schijn.
Straks zou hij 't dierbre wezen, dat zijn duister lot
Hem kwam verheldren, drukken aan het kloppend hart !
Te sterk werd hem zijn weelde, steeg hem naar het
[hoofd
Met al den gloed van zijn nog krachtig bloed. Hij trad
De breede trappen af, die leidden naar den tuin
Om 't voorhoofd zich te koelen. Aan den breeden stroom,
Die 't achtererf omsloot in snellen, scherpen bocht,
Had men, om 't vergezicht naar de eene en de andre zij
In koelte te genieten, grenzend aan elkaar,
Twee koepels aangebracht in 't weeldrig bladergroen.
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De diepe duisternis, die onder 't dikke loof
Thans vol geheimnis heerschee, trok den wandlaar aan
Om stil 't genot te smaken van zijn zoet gepeins.
Hij zette eenzaam zich daar op de ruwe bank
Ter neer en hoorde toe op 't klotsen van den vloed,
Waar die het rijshout lekte. Eensklaps werd zijn oor,
In 't waterlied verdiept, door hard en schril geluid
Onaangenaam getroffen. 't Was de stem eens mans,
Die luide de avondrust verjoeg, en dreigend sprak
Tot iemand, die, naar 't scheen, hem 't antwoord schuldig
[bleef,
Maar door een droef gesnik als vrouw zich kennen deed.
Met ingehouden adem hoorde Koning toe.
De slapen bondsden hem, de borst werd hem benauwd,
Als of een ijzeren hand hem aan den gorgel greep.
Aan 't weenen dezer vrouw had hij zijn vrouw herkend !
Hij stond reeds op het punt te springen uit het loof
Om d'onmensch, die zoo ruw haar te bejeeg'nen dorst,
Te grijpen aan den strot, toen hem haar zachte stem
Op 't harde hout der bank weer neder vallen deed,
En roerloos luistren naar hetgeen zijn oor vernam.
a 0 Gerard, D sprak Maria, « vóór dit harde woord
U aan den mond ontviel, waar' het uw plicht geweest
Te hoorgin naar 't geen ik, voor wat ik u misdeed,
Rechtvaardigends kon zeggen. Op uw woesten brief,
Waarin ge een onderhoud onmid'lijk van mij eischti,
En die mij straks gewerd in 't echtelijk vertrek,
Voor welks onschendbaarheid ik plechtig mij verbond,
Draalde ik geen enklen stond. Want ja, ik heb het recht
Om u te woord te staan, om wat in mijn gedrag
U schandlijks schijnen mag u te verklaren, duur
0, onbarmhartig duur -- met mijn geluk -- gekocht !
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Zet u hier naast mij neer; 't is donker hier ; en 't zou
Verschriklijk zijn wanneer mijn arme brave man
Mij met u samen vond.
Zij zaten op de. bank,
In 't naast prieël aan dat, waar Koning zich bevond,
Het beeld des doods gelijk. Schier neven 't oor werd hein
Het verdre nu gesproken, wijl hun warme aam
Hem door het loover heen beroerde 't aangezicht.
De stem des mans was 't nu, die zwijgen bleef. Maar zij
Vervolgde dus haar woord :
0 neen, 'k vergat haar niet,
De plechtige gelofte, u eens door mij gedaan,
Toen ik naar deze plaats vertrekken zou, en gij
Gingt waar u de eere riep. Ja, nimmer dacht ik toen,
Dat ooit eene aardsche macht mij ontrouw maken zou
Aan dat zoo dierbaar woord, aan 't innigste gevoel
Des harten mij ontweld. Maar sinds heb ik geleerd,
0 vriend, dat niemand onzer, welken weg zijn plicht
Te kiezen hem gebiedt, met vastheid zeggen kan
Voordat de dood het weiflen einden doet. Ik had
Een langen brief naar Sydney, vochtig van mijn kus,
-- Den laatsten, die u op uw tocht bereiken kon —
Nu voor een drietal maanden juist gereed gemaakt,
Toen onverwacht mijn vader in mijn kamer trad.
C Marie D -- sprak hij met blijkbaar voorgewende vreugd -4 't Is met een blijde tijding, dat ik tot u kom.
De rijkste en braafste man, die leeft op Java's grond,
Heeft mij uw hand gevraagd ..
Hij zag hoe mij de wang
Verbleekte, en hij brak af. Terstond nam ik die rust
Te baat, om hem mijn hand te leggen op den mond
En vleiend hem te vragen, ve.rdren uitleg zich
20
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Te sparen. 'k Deelde hem toen openhartig meê
Wat tusschen ons, mijn vriend, bestond; hoe innig lief
We elkander waren; hoe wij ons door plechtig woord
Tot eeuwge trouw verbonden; hoe ik hem sinds lang
't Geheim van onze min zou hebben toevertrouwd,
Doch, om hem te verrassen, wachtte op uw komst;
Hoe echter zijne vraag mij 't langer zwijgen nog
Verbood, en ik hem dus om zijnen zegen vroeg,
Vertrouwend op zijn liefde. 'k Zag, na mijn verhaal,
Hem lachend in 't gelaat. Maar heftig voer de schrik
Mij plotsling door de leên, toen 't vale bleek der wang
En 't dof wanhopig oog mij trof. Ik knelde hem
In d'arm en bracht hem naar een stoel. Hij nam er plaats
Gelijk een stervend man, en dekte zich 't gelaat.
Ik zag de tranen dra hem drupplen door de hand,
En stond verslagen. 't Was me een raadsel, hoe mijn woord
Zoo diep hem kon ontstellen . Met verzwakte stem
Werd eindlijk 't zwijgen, dat ons beiden pijnlijk was,
Door hem het eerst verbroken. « Gerard is 't, niet waar? ) —
Zoo sprak hij zacht, — «'t is Gerard Koen, aan wie p ge uw
En woord geschonken hebt? » Ik toonde hem 't adres [hart
Van den geschreven brief. « 0 God, dan is mijn hoop,
Mijn laatste hoop vervlogen ! v kreet de arme man.
'k Sloeg, onder troostend woord, den arm hem om den hals
En hij vertelde mij het schrikkelijk geheim,
Dat sedert lang hem kwelde. 'k Zou mijns vaders schuld
Ook zelfs voor u, mijn vriend, verbergen, zoo de moed,
Door u verdacht te worden van 't gegeven woord
Te hebben veil gehad voor lagen lust naar geld,
Mij niet ontbrak. Mijn vader heeft, zooals gij weet,
Van andren geld beschikbaar, om 't met zekerheid
In fondsen te beleggen . Van dit vreemde geld
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— Ik zal het droef verhaal u doen zoo kort ik kan —
Van deze gelden werd door hem een groote som,
Wel honderd duizend gulden, voor zichzelf gewaagd
In ondernemingen, die deerlijk zijn mislukt.
Aan 't einde dezes jaars zou, door de mondigheid
Van een pupil, wiens geld mijn vader was vertrouwd,
De zaak onfeilbaar komen aan het licht. De vraag
Naar mijne hand door Koning, die miljoenen schats
Tot zijn beschikking heeft, kon alles redden. Door
In 't huwelijkskontrakt voor mij, als bruidsgeschenk,
Bij voorbaat te bedingen wat hem noodig was,
Kon vader de eer nog redden. Gerard, gij gevoelt,
Gij, met uw edel hart, mijn schrikkelijken strijd !
Hier trouwbreuk jegens u, mijn eigen levensvreugd
En levenshoop verwoest -- maar ginds een oude man
-- Mijn vader ! — die mij steeds de trouwste liefde schonk,
Bedreigd om 't grijze hoofd, met smaad en schanel bedekt,
Ter rust te leggen in den kerker ; diepe smart
Voor mijne moeder ook, slechts eindend met den dood !
Ik deed mijn keuze dáár, waar wanhoop lag voor mij,
En redding voor mijn ouders. 0, mijn dierbre vriend,
Zoo 't lot aan U de wreede proef had toebedeeld,
Zou mijne keuze niet uw keuze zijn geweest?
0 Gerard, zeg het mij, kunt gij mijn handling nu,
Zoo niet vergeven, toch begrijpen ? Neem dan 't woord,
Dat straks, in uwen toorn, u aan den mond ontviel,
't Verwijt, dat ik uit lage baatzucht liefde en trouw
Geschonden hebben zou, thans ridderlijk terug !
Zij zweeg. En Koning voelde 't pijnlijk aan zijn hart,
Hoe zij den zachten arm hem legde om den hals.
Om zijn vergifnis af te smeeken. Geen geluid
Verbrak een wijle nu het zwijgen onder 't loof,
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Waar deze, door het noodlot tot elkaars ellend'
Zoo wreed bestemde, menschen waren saámgebracht.
r 0 Gerard, geef mij antwoord ! Denk hoe deze stond
De laatste zijn moet, die ons in dit aardsch bestaan
Zal bij elkander zien. Kunt gij mij zonder wrok
Voortaan gedenken? »
a 0 mijn God, mijn God, Marie,
Ik ben zoo diep rampzalig ! » bracht hij, snikkend, uit.
« 'k Heb niets u te vergeven. Ach, ik zie het nu,
't Was edel wat gij deed, 't was u, Maria, waard.
Ja, 'k neem het hard verwijt, dat straks mijn mond ontviel,
Met schaamte nu terug. 'k Voel door uw schoone daad
Te pijnlijker slechts weer, wat ik in u verlies.
En daarin te berusten -- God, het gaat mijn kracht
Te boven schier ! »
Hij liet zich zinken aan haar voet
En drukte 't snikkend hoofd in haren schoot, zijn arm
Haar klemmend om het lijf, als wilde hij 't bezit
Voor immer zich verzek'ren van den kostbren schat.
Ook zij liet hare tranen vrij den loop. Haar man,
Die, roerloos in zijn smart, aan de andre zij van 't loof,
Dicht neven haar, van 't droef tooneel getuige was,
Vernam het smartlijk hijgen onder 't wijde kleed,
waarmêe de nachtwind speelde.
a Zoo gij wist, Marie,
-- Ging, na een wijl, de jongling, tot haar opziend, voort
Hoe nimmer een gedachte op mijn langen tocht
-a
Me in 't hoofd is opgeweld, waarin uw dierbaar beeld
Niet was gemengd; hoe al, wat in het vreemde land
Of op de wijde zee mij overkwam, met u
Verbonden was ;} hoe ik, om zulk een langen tijd
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In 't zoete denkbeeld, u, na deze verre reis,
Te knellen aan mijn borst, om nooit te scheiden weer —
Gij wist dan wat ik lijd, nu 'k, in den eigen stond
Des weerziens, u verlies; van wat ik leed vooral,
Toen straks het schriklijk nieuws, dat gij een andren man
Voor immer toebehoordet, mij werd meégedeeld,
Alsof men over 't weer een praatje had gemaakt !
Marie, om Gods wil, zeg, is er geen enkle weg,
Geen middel, hoe dan ook, al moest ik 't met mijn naam,
Ja, met mijne eer zelfs boeten, om, wat is geschied,
Nog ongedaan te maken ? »
e Zwijg, o zwijg, mijn vriend. )
—Riep ze angstig uit—« wat gij thans zegt in uwe smart,
Kunt gij niet meenen. Gij, mijn Gerard, zonder eer?
Zij is u voor 't bestaan niet minder noodig dan
De lucht, waarin gij aámt. Neen, Gerard, het verleén
Kan nooit te niet gedaan. Wij moeten 't bittre lot,
Dat ons is toebedeeld, met zielskracht ondergaan.
Want hij -- onthoud het wel -- wien ik dees dag mijn
[woord
En hand gegeven heb, is in den hoogsten zin
Een edel mensch ; en de eer, die hij mij heeft vertrouwd
Met onbeperkt geloof, zal steeds mij heilig zijn,
Schoon gij mijn hart bezit voor immer. Scheiden slechts,
Ja, scheiden is het woord, dat ons door onzen plicht
Geboden wordt. En scheiden zelfs terstond. Indien
Mijn man mij op dit uur met u te zamen vond
In 't diepste van den tuin, ik zou hem mijn geheim,
En dat mijns vaders, zeggen ; maar gevoelt gij niet,
Hoe diep den eedlen man die tijding smarten zou ?
Welaan, het hoofd omhoog ! Wat toch gebeuren moet,
Laat dat terstond dan zijn ! Geef mij den afscheidskus.
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Op mijne huwelijkstrouw. Ik bied u mijnen mond
Met onbedorven hart. Maar 'k zal mijn gansche ziel
In dezen kus vereenen. Hij toch moet mijn troost
En steun zijn in den stond, als 't naar den verren vriend
Met smart verlangend hart op de echtelijke deugd
De zege zou behalen ! » Met het laatste woord
Verrees zij van haar plaats en hief hem tot zich op,
En legde 't kloppend hoofd een wijl aan zijne borst.
Toen klonk door 't nachtlijk stil zijn mannelijke stem :
« Maria, 't zal dan zijn gelijk uw edel hart
Het heeft gesproken. Neen, ook ik wil aan den man,
Dien 'k vroeger leerde kennen als den besten mensch,
Schoon hij in u het bloed des levens mij ontneemt,
De rust en eer niet rooven. 'k Buig mijn hoofd voor 't lot!
k Zal mij door 't vreugdloos leven trachten heen te slaan.
Ik ga de wereld in. Zoo geef mij dan dien kus,
Waarin al wat ik eens voor zaligs hopen dorst
Zich zal vereenen. En nooit weder zal mijn lip,
Na 't brandend zoet uws aáms, zich drukken op een mond,
Vóór hem de kille kus des doods verbleeken doet !
Een lange stilte kwam. Met neérgezonken hoofd
Zat Koning, lijdend, daar. Hij wist, dat zijne vrouw
Daar in het naast priëel, met al haar zielegloed,
Haar mond een ander schonk. Doch heilig was hij hem,
De kus, waarin dit paar, zoo jong nog zwaar beproefd,
Het smartlijk afscheid nam van een verwoest geluk.
Een laatst gefluister nog — en weer hij was alleen
Te midden van den nacht !
Hetgeen ons wedervaart
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Slechts aan 't zelfstandig feit. Gelijk wat in het oog
Ons valt door kleurig glas, den eigen tint verliest,
Zoo wijzigt zich 't verschijnsel naar den tint der ziel,
Waarin het zich weerkaatst.
Wat Koning had gehoord,
Hoe hij 't bezit slechts had, een andre man het hart
Der diep beminde vrouw; hoe niettemin haar deugd
Een schild was tegen iedren smet op zijne eer -Het waar voor menig man een reden slechts geweest
Tot vreugde, wijl nog tijdig hem de kracht der wet
Gesteld had in 't bezit van den begeerden schat.
Aan Koning bracht het licht, dat hem was opgegaan,
Den schrikkelijksten slag, die hem kon treffen. 't Heil
Der dierbre vrouw had bij hem de eerste plaats vervuld,
En thans zag hij zich zelf als hinderpaal gesteld
Aan 't dierste wat die vrouw van 't leven had gehoopt!
Voor hem kon, met dit denkbeeld, geen geluk bestaan.
't Bewustzijn, dat hij 't geen zij lief had haar ontstal,
Zou hem bij eiken lach haars monds, bij eiken blik
Van 't heerlijk blauwend oog, vervolgen; iedre kus
Van hare zoete lippen zou hem inbreuk zijn
op 't recht des jongen mans, wien zij uit vrije keus
Zich had beloofd, en die ook Koning was bekend
Als braaf en kundig mensch, met schitterend verschiet.
Door zijne schuld ging thans die jongling zijnen weg
Met wanhoop in 't gemoed, vernietigd levensdoel.
En toch bleek van die beide menschen 't hart te rein
Om langs oneedlen weg, door breuk van huwlijkstrouw,
't Genot te blijven smaken der verboden vrucht.
Zou hij die trouw beloonen door zijn wetlijk recht
Baatzuchtig te doen gelden? 't Scheen hem laagheid toe.
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En zou niet ook zijn vrouw gaan meenen, t'een'gertijd,
Dat hij van haren vader vóór den huwelijksdag
't Geheim van hare vroegre liefde reeds vernam
En haar bezit dus had gekocht voor eenig goud?
Dat alles woelde hem door 't brein, wijl hij het hoofd
Op 't ruwe hout der tafel kreunend zinken liet
En machtloos overgaf aan den verwarden drang
Van zijn gedachten. Roerloos zat hij zoo ter neer,
Wellicht sekonden slechts, wellicht een langen tijd,
Gebogen door den slag, vergetend plaats en uur.
Doch toen hij eind'lijk rees en buiten 't loover trad,
Was zijne houding vast. Hij hief het ernstig oog
Ten hemel op. Geen flonkrend diamanten kleed
Blonk hem van boven tegen. Sombre wolkendrift
Vloog jagend bangs het zwerk. De stroom aan zijnen voet,
In 't westenwind-seizoen gezwollen door het nat
Van 't berstend bergravijn, vlood langs den steilen wal,
— De grens van Koning's erf, — onstuimig naar den boog
Der brug, die kort van daar zijn sombren reuzenarm
Hoog opstak in de lucht. Het klotsen van den vloed,
Ter plaatse waar hij brak op 't sidderende hout
En, zuigend saámgetrokken tusschen 't pijlerhoofd,
Den meegesleurden boomstam beukend links en rechts,
Zijn woesten loop vervolgde, klonk in 't nachtlijk uur
Gelijk des noodlots stem. Neen, wie door het geweld
V an dien verwoeden stroom werd meegesleurd, hij zag
Het licht der zon niet weer ! Een week nog slechts geleén
Vond daar een man zijn graf, voor wiens benard gezin,
Zooals voor duizend andren, Koning had gezorgd.
Waarom zijn aandacht thans door 't lot diens armen mans
Zoozeer getrokken werd ? De kreet bij zijnen val,
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Op verren afstand van de plaats des onheils reeds,
En wat hij van de zaak uitvoerig nog vernam,
't Kwam al hem weer te binnen...,....
Peinzend sloeg hij 't pad
Naar zijne woning in. De weg werd hem getoond
Door vriendlijk noodend licht, dat, in den donkren nacht,
Met strepen, glanzend wit, zich teekende op den grond.
't Was de bescheiden lamp in 't echtlijk slaapvertrek,
Die, door de stores heen, hem zachtkens weten deed
Dat zijne jonge vrouw hem wachtte ! Doch hij sloop
De marmren trappen op der achtergalerij,
En langs Maria's kamer, niet gelijk de man
Die, duizelend van vreugd, om liefde smeeken komt,
Maar schuw als 't nachtgespuis, dat aan eens anders goed
Zich gaat vergrijpen ! Tastend door 't bekende huis
Bereikte hij, in 't duister, 't hoog studeervertrek,
Waar hij, nadat de deur met zorg gesloten was,
Het licht ontstak der lamp, die, met haar wijden kap,
Een helder schijnsel wierp op 't kostbre schrijfbureau.
Hij nam, zich nederzettend, uit den boekenschat,
Daar ordelijk geschaard, het lijvig deel der wet
En sloeg het op ter plaatse waar de ontbindingswijs
Te vinden was van d'echt. a Ontvlieding aan het huis,
Mishandeling, onteerend vonnis, overspel —
Helaas, a zoo zuchtte hij, » het is zooals ik dacht !
Dat alles laadt op 't hoofd van heiden, vrouw en man,
Slechts schande en eerloosheid. 'k Mag tot dien (luren prijs
Mijn vrouw, al wilde zij 't, den keten, die haar bindt,
Niet slaken. »
Moedloos legde hij het boek ter zij,
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En steunde in beide handen 't moe en kloppend hoofd.
Op deze zelfde plaats had hij, dien morgen,nog,
Zijn testament geschreven, dat zijn jonge vrouw
-- Toen nog zijn bruid — tot erfgename had gemaakt
Van gansch zijn groot fortuin.
t 0 ja, zij is het waard, »
— Sprak hij met weemoed —, e de eedle, hoog verheven
[vrouw,
De dochter, die in stilte, zonder smartvertoon,
Zich aan haars vaders eer ten o ffer bracht ! Welaan,
Dat offer zal niet ijdel zijn geweest. De naam
Des vaders zal gered, maar niet het edel kind
Zal vallen, door den slag. 7k slechts, die heb beloofd
Haar te beschermen en te steunen op haar pad,
Ik zal het misdrijf boeten. »
Snel nam hij de pen,
En zette zich tot schrijven
» Hadt gij, arme man,
Mij beter slechts gekend, de smart ware u bespaard
Uw eenig kind te offren aan de eer uws naams.
Waarom mij niet de som, tot dekking uwer fout,
Ter leen gevraagd, in stede van, als waar 't voor 't geld,
Uw dochter mij te geven ? Zaagt ge in mij den man
Die, zonder dezen koop, u laten zou in nood
Gij deedt mij onrecht, Brand ! Ik had die somme gelds
U zonder aarz'len afgestaan, op 't eerste woord
Van 't ong'luk, dat u trof. — Maar niet om door verwijt
U te verdrieten is 't, dat ik deez' lettren schrijf.
Ik meld u slechts, dat van uw bitter harteleed,
Dat diep u kwellen moet, wijl gij door i ve schuld
Uw' eigne dochter ongelukkig weet, het eind
Gekomen is. Ik geef haar weder aan den man,
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Dien zij bemint: Wat u soms nooriig nog mocht zijn
In de u bekende zaak, vraag het haar zelve thans,
Wijl al wat ik bezit haar deel wordt En hiermee
Roep ik 't vaarwel u toe. b
Hij sloot met zorg den brie f
En schreef 't adres er op.

Slechts met verduisterd oog
Door 't heete vocht, ontweld aan 't bitter lijdend hart,
Kon Koning, wat nu volgt, vertrouwen aan 't papier :
« Mijn lief, grootmoedig kind, ik zat, gedekt door 't loof,
Aan uwe zijde schier, toen gij met Gerard Koen
Deez' nacht te zamen waart Ik ken uw schoone daad.
Ik ken de bittre smart, die u het scheiden kost
Van een geliefden man. Maar 'k weet ook, hoe uw trouw
En onbedorven hart geen wijl' geaarzeld heeft,
Om hoog te houden de eer van uwen echtgenoot.
'k Aanvaard het offer niet, Maria. Toen ik mij
Met plechtig woord vet bond, te waken voor uw heil,
Sprak ik geen ijdlen klank slechts. Neen, met heil'gen ernst
Deed ik mij de gelofte, wit ook uw belang
Of welzijn vordren mocht, blijmoedig te ondergaan.
Gevoelt gij, lieve vrouw, hoA, na dit ernstig woord,
Berusting in het lot, dat juist ons echtverbond
Voor u de bron doet zijn van schriklijk harteleed,
Een laffe daad zou zijn? Ik wijs dien smet terug
Van mijn karakter. Ja, zoo ooit wat in mijn ziel
Voor goeds mag zijn gelegd, mij reden was tot vreugd,
Zou 't zijn nu ik besef, hoe daardoor uw geluk
Vertrouwd werd aan een man, die niet misbruiken zal
't Geen gij ten offer bracht aan uwen kinderplicht.
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De zielsangst, dien 't mij kost om in denzelfden stond
U prijs te geven, dat ik u bezitten mocht,
Zal ik niet looch'nen. 0, wie nog deez' morgen mij
Voorspeld had, hoe reeds de avond me u ontscheuren zou,
'k Had zinloos hem verklaard ! Doch zwaarder nog zou
['t zijn,
Met u te leven, wetend dat ge een ander mint,
En u, wel ver van steun op uwen levensweg,
Een hinderpaal te zijn. 'k Geef u den man terug,
Maria, dien uw hart zich zelf gekozen heeft.
Betreur mijn noodlot niet. Het leven liet reeds lang
Slechts weedom in mijn ziel, iets onuitsprekelijks leégs,
Dat eertijds door 't geloof aan God, en hooger doel
Van 't leven op deez' wereld, ingenomen werd,
Doch, sinds mij 't godsgeloof een ijdel droombeeld bleek,
Niet aan te vullen is. Slechts gij, beminde vrouw,
Hadt aan den herfst mijns levens de oude zielevreé
Nog kunnen wedergeven. 't Heeft niet mogen zijn.
Ik neem mijn noodlot aan. Maar 'k wijs den zwaren eisch,
De bron van uwe smart te zijn, met vastheid af.
Roep straks den vriend terug, die u het dierbaarst is,
En smaak met hem 't geluk, dat de aarde schenken kan -Dit is de laatste wensch, Maria, van uw man
En uw oprechtsten vriend.
Hij lei de brieven neér
Ter plaatse waar zij duidlijk vielen in het oog,
En doofde half liet licht. Toen sloop hij uit de deur,
Stil als hij was gekomen. Doch voor 't slaapvertrek
Van zijne vrouw ontzonk een wijle hem de moed.
Wat zij van 't eindloos toeven toch wel denken mocht?
Zou hij niet binnengaan, om angst of onrust door
Een sprookje haar te sparen ? Tot haar binnengaan!
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Schoot hem het vuur in de adres, greep zijn hersnen aan.
De zaligheid, tot heden nimmer nog gesmaakt,
Die hem daar toefde, waar een schoone jonge vrouw
Op 't rustbed lag gestrekt, zij rees hem voor den geest
In gloeiend tafereel. Kon hij dan niet de daad,
Die hij volvoeren ging, één dag, of langer nog,
Doen wachten? Was de vrouw, die hier te rusten lag,
Dan wettig niet de zijne? 't Lichaam trildetem.
Hij moest, om stand te houden, steunen aan den muur.
En, zoekend, strekte reeds de sidderende hand
Zich naar het slot der deur— toen eensklaps hem het woord
In de ooren weder klonk, gesproken door zijn vrouw
Tot den geliefden man — ach, niet tot hem, helaas ! —
« Ik zal mijn gansche ziel vereenen in deez' kus,
Want hij moet mij tot troost en steun zijn in den stond,
Als 't hart, van heimwee krimpend naar den verren vriend,
De zege zou behalen op den plicht der vrouw ! »
Hij boog deemoedig 't hoofd. Zou hij zijn wetlijk recht
Misbruiken om de liefde, niet voor hem bestemd,
En die uit plichtsbesef hem slechts geschonken werd,
Maria ruw te ontrooven? Hij trad achterwaarts,
En wischte 't klamme zweet zich van het gloeiend hoofd.
á Welaan, het offer zij — sprak hij met diepen zucht —
Niet half dan slechts gebracht. Zooals ik haar ontving
Zal 'k van haar afstand doen. Als waar zij nooit gehuwd,
In 't volle maagdlijk rein, zal haar de jonge man
Begroeten als zijn vrouw !
D

De zwakheid was voorbij,
En nu met vasten tred ging hij, langs 't breed bordes,
Beneden naar den tuin. Hij liep het kronklend pad
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Met snelle schreden door. • Slechts eens nog hield hij stand,
Toen van een tokkeh 't helder, krakend nachtgeluid
't Gehoor hem trof. Die roep, tot zeven maal herhaald
Met kalme tusschenpoos, en zacht verstervend weer,
Greep diep hem in 't gemoed. 't Was of hem de Natuur
In 't harte wilde prenten, met haar laatsten groet,
Hoe onverstoorbaar rustig zij haar eigen loop
Vervolgt, hetzij één mensch, of duizenden, of meer
Verdwijnen van deze aard. Straks zou dat zelfde dier,
Verscholen in zijn boom, den eigen kalmen kreet
Herhalen zeven maal. En waar zou hij dan zijn,
Hij, de eignaar van die boomen, 't erf, het schoone huis,
En van zooveel nog meer?« 0 mensch, uw plaats is klein, »
--. Sprak Koning, verder gaand -- « in 't eindelooze ruim
Gij, die het gansch heelal aan u verbonden waant,
Die met uw daaglijksch werk, uw lijden of uw vreugd,
De wereld acht vervuld, gij wordt zelfs niet gemist
Op 't kleine vlak der aard. Hetzij ge in grootheid leeft,
Of in den donkren grond de worm uw vleesch verslindt,
De wereld volgt haar loop. Uw plaats wordt aangevuld,
Een enkle vriendentraan rolt neder op uw graf,
En alles is gezegd ! M

Hij was thans aan de plaats
Genaderd, waar zijn tuin ver in den breeden stroom
Vooruitsprong. Snel en diep was hier de watervloed,
Een val in 't bruischend nat was hier de wisse dood.
Nog éénmaas zag hij om naar 't schoon en machtig huis,
Naar 't lamplicht, dat Maria's sponde zacht bescheen,
Naar 't hoog geboomte in 't rond. Dat alles was het zijn' !
Al wat de mensch begeert, het lag daar achter hem —
En vóór hem : 't schriklijk graf.

Hij koos het graf! Een sprong,
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Eén koene sprong deed hem, ver in den diepen vloed,
Met snelheid zinken. 't Water sloot zich over hem
Met kalme wreedheid, of het slechts zijn plichtig recht
Had in ontvangst genomen, onmeedogend met
De worstling, die in 't diepste van zijn donkren schoot
Gestran werd door een mensch, wien 't, knellend aan de
En stroomend in den mond, den admentocht benam. [keel
Een enkle maal nog kwam het bleek, verwilderd hoofd
Zich heffen uit den vloed. Het reeds gebroken oog
Zag eens nog op ten hemel, hoog naar 't somber zwerk,
Waar geen bevriende ster den laatsten groet hem bood —
Dan sloot het zich voor immer ! Zinkend in het diep,
Zag Koning 't kleine dorp, waar hij zijn schoone jeugd
Had doorgebracht, terug in lieflijk sprekend beeld.
Van ouds bekende trekken lachten hem weer toe.
Zijn lieve moeder reikte kussend hem den mond,
En streelde 't lokkig hoofd. Het zonnig huisvertrek
Zag hij weer om zich heen, wijl hij in dartel spel
Met zijne zusjes stoeide. Luid klonk ook 't geklep
Der kleine torenklok hem galmend in het oor.
Met gansch de vrome schaar' ging hij, aan moedershand,
Ten tempel op. Het oude kerkje trad hij in.
Een elk ontblootte 't hoofd. En van den preekstoel klonk
De diep bewogen stem des ouden predikants
. Steeds zij en blijv' met u God's heil'ge zegen -- Aam I
En toen werd alles stil. De laatste levenskracht
Vlood met het lieflijk beeld ; en roerloos lag het lijk
Ter neer in 't drassig slijk -- Jan Koning's bruiloftsbed !
Toen Koning's lijk voor 't net, dat men beneden strooms
In 't morgenuur reeds spande, aangedreven was,
Verspreidde zich 't gerucht met snelheid door het land.
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De meeniiig was verdeeld. Hier dacht m'aan ongeval,
Aan zelfmoord weder ginds. Een derde vond die vrouw,
Die in haar huw'lijksnacht zich schatten reeds verwierf,
Van zeer verdacht allooi. Nog andren wisten vast,
Dat door een medeminnaar Koning was vermoord.
Maar toen een ieder zich naar vollen hartelust
Aan 't praatje had vergast, werd plechtig uitgemaakt,
Dat zich de rijke Koning had te kort gedaan.
En groot was de ergernis. « Wat had die man op aard
Een nut nog kunnen stichten met zijn groot fortuin !
Maar neen, in stede van aldus voor andren heil
Met vlijt te blij ven zorgen, maakt hij zich vair kant!
Was dat niet laf en slecht? Maar wonder was het niet,
Want wat kan m'anders wachten van een godloos mensch,
Die in zijn leven steeds den Heer ontheiligd had,
Der Kerk den rug gekeerd, en nog den dag zijns doods
Gehuwd was zonder hulp van God of predikant !
En dan die arme vrouw ! Was 't niet een snood vergrijp,
Deel dag nog van haar huwlijk 't jonge, lieve kind
In opspraak dus te brengen ! Ze erfde wel zijn geld,
En 't zoet dier erfenis werd gulweg toegestemd —
Maar prettig toch was 't niet om met den vinger steeds
Er op te worden nagewezen, in den nacht
Haars huwlijks door haar man niet slechts te zijn versmaad,
Maar erger nog geschuwd dan 't vreeselijkste graf !
Zoo klonk de stem der wereld. 't Hevigst was de toorn
Van hen, die bij zijn leven uit zijn gulle hand
Het onbescheidenst putten. Geen verschooning was
In dezer oog te vinden voor zijn slechte daad.
Maar foie den duoden man met ergernis en smaad
Ook overladen mocht -- daar . w as één menschenpaar,
Dat zijn beminden naam slechts met beneveld oog
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En diep vervuld van dankbren eerbied noemen kon.
Zij hadden eerst gedacht, hem op het stille graf
Een eerzuil op te richten, die voor 't nageslacht
Zijn naam vereeuw'gen zou, Doch dat zou Koning's geest
-- Zoo voelden zelf zij dra -- niet trouw zijn nageleefd.
Slechts een bescheiden steen wees dus de stille plaats,
Waar hij te rusten lag, den wandlaar aan. Ook dit
Werd bitter scherp gelaakt door de openbare stem
En met vernieuwd genot door ieder rond verteld,
Als ongelooflijk voorbeeld van ondankbaarheid.
Maria liet de menschen praten. Ook toen zij,
Zoodra de wet haar vrijliet, huwde met den man,
Ten wiens behoeve 't schriklijk o ffer was gebracht,
En toen al de ergernis, als met één schellen kreet,
Ten hemel steeg, liet zij in vrede des gemoeds
De wereld zich vermaken.
Naar het vaderland
Met Koen teruggekeerd, koos zij in 't lieflijkst oord
Een landlijk lustverblijf. Daar leefde 't jeugdig paar
In stil geluk. Zij maakten Koning's laatsten wensch
Zich tot een duren plicht. Te zaam gelukkig zijn,
Dat was 't waarvoor hun vriend zijn treffend offer bracht,
En daarop zouden zij, al ware 't niet de wensch
Huns harten zelf geweest, zich hebben toegelegd
Met al wat ruimschoots hun daartoe ten dienste stond.
Maar meer nog hielden zij den weldoener in eer
Door zelven wel te doen waar 't lag in hun bereik,
Gelijk hij deed in 't leven.
Éénen dag in 't jaar,
Den dag van Koning's dood, kwam naar den Koningshof
-- Zoo noemden zij hun plaats -- van heinde en van ver
21
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Bescherming noodig had, en 't gansche kindrental
Van uren in den omtrek, bij elkaar gevloeid.
Met milde hand werd dan aan ieder uitgereikt
Hetgeen hij noodig had. Aan feestelijken disch,
Waar plaats voor duizend was, werd mensch en kind onthaald.
Een stil en ernstig man, met reeds verzilverd haar,
Der gastvrouw oude vader, opende den disch
Steeds met een hartlijk woord, dat der gedachtenis
Des stichters van dit feest en van den lusthof zelf —
Jan Koning -- hulde bracht. Door 't gansche Nederland
Verspreidde zich de faam van 't jaarlijksch monsterfeest.
Een ieder leefde 't mee. 't Werd dagen reeds te voor
Besproken en beschreven. En zoo werd de dag,
Waarop daar ginder eens, in 't verre tropenland,
De doodstrijd werd gestreden door een edel mensch,
Door 't gansche land vereeuwigd als : de KONINGSDAG

BOEKBEOOR,DE ELINGEN.
Bloemenleven, door Teirlinck-Stijns. — Roeselare,

De Seyn-Verhougstraete. 201 bladz. in kl. 8°.
Over bloemen schrijven is niets nieuws ; ze in haar
geheim leven naspeuren, bespreken, hare hoedanigheden,
groei-. en bloeitijd aanduiden, met opgave der oorden, waar
ze kiemen en gedijen, dit hebben velen — en om maar éénen
meester in het vak te noemen : Alphons Karr -- met grooten
bijval gedaan.
Eidoch, is het onderwerp niet nieuw, echter kan men niet
zeggen, dat het verouderd is -- want het veroudert niet, en
blijft steeds even frisch en lief als de telkens weerkeerende
lente. De heeren Teirlinck-Stijns hebben geen wetenschappelijk werk geleverd; zij ontleden niet of weinig, zij schilderen u de bloemen af, zooals ze aan het oog eens oningewijden
in de botanie voorkomen en dit zet poëzie aan hun werkje
bij ; het behoudt zijnen wasem van ongekunsteldheid. Zulks
bewijst, dat de schrijvers bescheiden genoeg zijn om met
geene wetenschap te pralen én eenen afschuw hebben van
pedanterie. Aan het einde van het boek vindt de weetgierige
lezer de aanduiding der wetenschappelijke benamingen, hetgeen van het grootste belang is, daar de volksnaam van
planten, insecten en vogels soms van streek tot streek verschilt. Het zij zelfs veroorloofd er te dezer gelegenheid op
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meerondeel der woordenboeken bestaat.
De schrijvers hebben aan elke bloem, waarvan zij gewagen, een bijzonder kapitteltje gewijd, en hebben voor enkelen -- ofschoon nog al onvolledig — uitgezocht, wat haar
oorsprong is, welke eigenschappen men haar toekent ; ook
de vooroordeelen, die er mede in verband staan en de
woordspelingen,waartoe ze aanleiding gaven ; bij voorbeeld:
de Salie of Selve werd eertijds als geneesmiddel gebruikt;
« aan de woordspeling met zelf, eigen ik, heeft de volgende,
anders onverklaarbare spreuk haren oorsprong te danken :
Z elf is het beste kruid, hetgeen wil zeggen : wie zich zelf
dient, is het best gediend. Zoo ook ontstonden : Rapen
is een edel kruid; Patientie is een edel kruid, maar het
mast niet in alle hoven. -- In de omstreken van Oudenaerde
hoort men : Een gerveeste (gewezen) is niets, maar eert
esch (is dat es uitgesproken wordt) is een schoone boom,

hetgene beduidt : het tegenwoordige is meer waard dan
't verleden -- eigenaardig spreekwoord, dat als een tegenhanger van het fransche : un liens vaat mieute que deux
tu auras, mag opgegeven worden: »
Menig tafereeltje -- zoo geleend als van eigen vinding
-- wordt ons ter gelegenheid van eene bloemsoort opge-

discht. Sommige laten zich met genoegen lezen :
• Herinnering. Klein, bitter klein was ik nog. Ik denk
niet, dat ik ooit verder gegaan was dan tot aan den grooten
vijver, die achter de kerk lag en waarop twee blanke
zwanen dreven.
^ Ook alles staat mij onduidelijk voor den geest. Ik weet
echter nog, dat wij, ik en mijne broeders, onze beste kleederen dien dag aan hadden en dat de klok op den kerktoren
luidde .
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« Op de dorpslaan speelden wij in het zand. Het orgel
ruischte in de kerk ; en anders overal was liet stil en verlaten.
a Tot onze meid ons halen kwam en naar huis leidde : er
was iemand gekomen. « Eene schoone juffrouw, » zei ze.
« We dropen verlegen de huiskeuken binnen en daar zat
waarlijk eene juffrouw, met rijker kleederdracht dan men
op ons klein dorpje droeg.
« En dat ze zeker schoon, zeer schoon moest zijn, dat
denk ik nu... ten minste die indruk is mij bijgebleven... Ja,
ik verbeeld ze mij slank, met blonde lokken, lachenden
mond, blanken hals ! Ze hield de handen op den schoot in
elkander geslagen en blikte mijmerend voor zich...
Leontine heette ze.
« Ze kwam ons halen : Ik, mijne broeders en de meid
trokken met haar mede. We gingen den vijver met de twee
zwanen — o, die twee stel ik mij duidelijk voor -- voorbij
en kwamen verder aan eenen molen. Nog nooit had ik eenen
molen gezien. Zijn roode zeilen draaiden en deden de as
kraken. Dat maakte mij zonderling te moede. En wanneer
ik mij nu dien eersten indruk kan (sic) herinneren, ben ik
er gelukkig om. (?)
a We traden door \eene diepe straat, dan over eene
hoogte. Leontine hield mijne hand vast. De schoone juffer,
mijne beste kleederen, het prachtige weder, dien molen, al
dat ongekende troffen sterk mijnen kinderlijken geest.
Daarom heb ik het nog niet vergeten.
« Toen we de hoogte bereikten, rustten wij een weinig.
We moesten reeds ver van huis zijn. Van weerszijden
strekten zich korenvelden uit, er tusschen wemelden de
blauwe Korenbloemen en de bloedroode Kollen.
« Wij, kleinen, konden niet lang stil blijven. Wij liepen
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rond en plukten bloemen. We brachten ze aan Leontine en
van de Korenbloemekens vlocht ze eenen krans...
c Vervolgens zie ik mij in de huiskamer bij Leontine's
vader : een lange grijsaard, die droevig opzag. In eenen
zetel bij het venster, waar de zon doordrong, zat een
meisje ; Leontine's zuster, Betteken.
c 0 ! haar naam en haar wezen, 'k herinner me alles
klaar : ze was bleek, och ! zoo bleek en had groote, donkere
oogen. Ze lachte; doch sprak niet en boog het hoofd een
weinig op zijde.
c Ik droeg den Korenbloemenkrans. Bettekens vader hief
me zachtjes op en ik plaatste den krans op het hoofd van
het bleeke meisje, dat mijne hand vatte en me eenen kus gaf.
c Verder herinner ik mij, dat, eer wij vertrokken, er een
heer bij Betteken zat, die met zonderlinge stem steeds
zegde :
c Betteken, ge zult geheel genezen zijn eer de zomer
uit is, Betteken... »
c Zoo ten minste heb ik het aan moeder verteld, toen ik
thuis kwam. Hoeveel dagen er verliepen, weet ik niet,
maar het k6ren was nog niet rijp.
c Ik had mijne beste kleederen aan en mocht met de
meid, met vader en moeder medegaan.
We gingen weder voorbij den molen ; we trokken
weder Korenbloemen onderwege en moeder vlocht nu eenen
krans.
c Toen wij op het dorp kwamen, waar Leontine woonde,
luidde de klokke of het kermis ware.
c En voor de woning stonden veel menschen en ook twee
zwarte vanen, zooals ik er reeds in onze kerk had bemerkt.

« We traden binnen. Niemand sprak en vader nam zijnen
hoed af.
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a Roerloos stonden wij in de huiskamer, toen Leontine
en haar vader ons kwamen vervoegen.
a De grijsaard wees naar mij en vroeg:
« Hij is het, die de kroon op haar hoofd zette ? u
« Vader knikte en toen nam de oude man zijnen neusdoek
en duwde er mede in zijne ooges. Ik hoorde snikken en
iemand zeggen , dat de krans nog in haar kamertje boven hing.
« Met de meid bleef ik alleen in de huiskamer.
a Men zong buiten, kerkzang.
« De meid ging door een spleetje der een weinig geopende
deur loeren, ik deed zoo als zij en zag, dat men een langwerpig voorwerp langs de trap naar beneden en zoo naar
buiten droeg. Ik hoorde luide roepen, och, zoo zonderling,
dat ik mij niet herinner ooit nog zoo iets gehoord te
hebben; toen begon ik ook te huilen, daar ik niet wist,
waar vader of moeder waren.
« Maar de meid sloeg met hare vuist op mijnen rug; en om
mij te troosten beloofde zij mij eenen grooten koek, en ze
bracht mij achter de gordijnen verborgen, voor het venster
om te toonen, hoe schoon de stoet was... Alles had ik gauw
vergeten en ik lachte. Voorop gingen priesters en misdienaars, juist gelijk in de kerk en allen zongen uit boeken,
die ze in de handen hielden ; daarna volgde het lange voorwerp, dat men langs de trap afgedaald had en vrouwen, in
't wit gekleed, droegen het. Er achter kwamen Leontine en
haar vader, mijne ouders, ook de heer, die gezegd had:
« eer de zomer uit is, b vele lieden van het dorp en allen
(allen I) weenden ..
a En later, wanneer de klokke zweeg, leidde de meid mij
naar het kerkhof. Daar legde ik den bloemenkrans op een
heuveltje, dat een man met eene spade juist effengeklopt had.
« Leontine's vader sloot een weinig later de deur van zijn
huis en vergezelde ons met het meisje naar ons dorp.
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KEn plots schoot mij onderwege te binnen, dat ik Betteken niet gezien had. En ik begon te weenen.
• Waarom schreit ge ? » vroeg moeder.
« Ja, nu weet ik het wel, A snikte ik, a gij laat Betteken
in den grond steken, waarin gij ze gelegd hebt. »
( En iedermaal ik Korenbloemen zie - —'t is nogtans zoolang geleden - denk ik aan Betteken ! »
Zooals den lezer uit het hierbovenstaande blijkt, zouden
de heeren Teirlinck -Stijns soms nog wel hier en daar, iets
aan hunnen stijl te verbeteren vinden : Onder ander : « We
gingen den vijver met de twee zwanen -- o die twee stel ik
mij duidelijk voor -- voorbij, enz.
Voor voorbij botst opeen. En zinsneden als deze : Toen
wij de hoogte bereikten, rustten wij een weinig, ware voor,
deelig te veranderen in : « Toen wij de hoogte bereikt
hadden, enz. » alsmede hoeveel dagen er verliepen, reeel ik
niet; maar het koren was nog niet rijp. Hoeveel dagen er
verloopeia warenk reeel ik niet; maar het korenmas nog niet
rijp, » schijnt mij als tijd verkieslijker. Doch dit zijn kleine

feilen, zooals er overigens bij alle schrijvers voorkomen.
Zinsneden als deze vindt men er veel in : « Ik had mijne
beste kleedaren aan en mocht met de meid, met vader en
enz. ; een langwerpig voorwerp; ik hoorde
moeder medegaan,
.
luide roepen, och, zoo zonderling, dat ik mij niet herinner
nog ooit zoo iets gehoord te hebben ; met rijker kleederdracht
dan men op ons klein dorpje droeg ; om mij te troosten om
te toonen » in de zelfde zinsnede. Dit alles klinkt niet goed
en duidt slordigheid aan. En in den voorlaatsten volzin van
het verhaal : a Gij laat Betteken in den grond steken waarin
gij ze gelegd hebt. » Wel is het een kind, dat spreekt,
doch het is geene verschooning om een gezegde onverstaanbaar te maken.
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Het boekje bevat vele verzenstukjes op de planten toegepast; deze verraden oppervlakkigheid van gedachte -- iets
dat overigens nog al eigen is aan den trant van het bezingen
der bloemen — en eene groote zwakheid van vorm. Zij duiden over het algemeen hunnen vreemden oorsprong aan en
zijn doorgaans in eepeal,te. fantasistische versmaat gedicht,
alsdat wij ze jongen beginnelingen tot voorbeek, zouden durven geven. Deze maat welke de schrijvers misscbien ten
onrechte voor aCOev4perzei ellen doen- doorgaan, bevrijdt
hen nagenoeg van allen dwang en het , is te verwoncieren,dat
zij, die, waar het hun past, noch klemtoon noch rijm, in
acht nemen - iets dat toch het verzenmaker ^ zeer moet
verlichten -- nog middel vinden om hunne volzinnen zoo
deerlijk te verwringen.
De hier als vertaald p opgegeven stukjes klinkes even
vreemd en behelzen, als: de. overigen, stopwoorden : zij
maken soms den indruk eenei , uitgeregende waterverfschilderij. Het origineel kan schoon :zijn, de vertolking laat
het nauwelijks vermoeden. Met dergelijke poëzie zullen de
heeren Teirlinck-Stijns voorzeker hunnen letterkundigen
roem niet vermeerderen ; men oordeele :
Het volgend stuk is van Louisa von Plc nnis : er is spraak
van den vlasakker. De bloemen spreken.
De, eerste sprak; : « verlicht door blauwen bliksems,
Gezweept,door storm,, geslingerd om
weer,
Zal ik als zeil, het schokkend woeden tartende
Vrij fladderep op het schuind„meer. )
De tweedesprak
veel isehoontar , zal. mijn lot zijn :
Bevrijd van onweersstoot, van ramp ei wees
Zal ik het lieve kind, getooid met onschuld,
Omhullen zacht als geurige bloemensneeuw.
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Ik span mij uit in 't wijd verwoeste veld;
De trommel slaat en de trompetten schallen
En onder mij zacht droomt van zegepraal de held.
De vierde sprak : « En als men zegepralend
De glazen klinkt bij vroolijken zang,
Dan lig ik glansend gestrekt op de tafel
En op mij rusten de bekers met schuimenden drank. »
De vijfde sprak : « Wanneer voor 't huwelijksouter,
De bruid haar liefde schenkt -- haar reinsten schat —
Dan waai ik van haar hoofd als kanten sluier,
Dan glans ik, blij van vreugdetranen nat.
Ik golve lustig en uw harte golft ook, »
Zoo sprak de laatste in 't morgenrood,
« Gauw is mijn vlas en gauw uw hart gebroken,
En voor uw lijkgewaad weeft mij de Dood. ,
C

Men ziet, hoe gebrekkig dit aaneen geflanst is, of beter,
hoe weinig moeite zich de dichters gegeven hebben om
dit stukje een Nederlandsch kleed aan te passen.
Wie in de vierde strofe maat kan ontdekken, steke zijnen
vinger omhoog !
De heeren Teirlinck-Stijns trekken zoo onverbiddelijk
tegen de regels der dichtkunst te velde, dat zij zelfs in
hunne aanhaling van het gekend Fransch vers van
Malherbe vermetel de maat durven aanranden :
Et roses elles ont vécu ce que vivent les roses,
L'espace d'un matin. (!)
«

In andere stukjes komen ten overvloede gereed gemaakte

uitdrukkingen en pleonasmen als deze voor : « wit en rein;

--
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zwak en leer; zoet en teer ; bloeit het blij; schoon en hel;
naakt en bloot; lustig en blij; zoo schoon en rein; niet
trotsch, niet fier; zoo blank en rein. Het Keizerskroontje
bloeit zelfs eens zoo zacht zoo schoon. Hoe zou eene bloem
anders dan zacht kunnen bloeien, uit den aard van haar
bestaan tot onbeweeglijkheid verwezen zijnde?
De dichters maken ook geen bezwaar ei op ij, o op a,
ein op zijn, ook zijn op zijn; schreid op tijd, enz. te laten
rijmen.
Tot voorbeeld :
« Daar praalt het tusschen bladeren —
Een, twee of drij —
Die groen zijn als het kleedsel
Der frissche wei.
en :
« Gezegend zij mij de plaatse,
Waar ik u eenzaam vond,
Ik breek u, wilde Roze,
Al zij het met bloedende hand.
Wie kent het lieve bloempje
• Zoo blank en rein,
Dat kan geen ander bloempje
Dan 't Sneeuwklokje zijn. »
Zelfs rijmt :
op :

« Hel straalt de Lentezonne !
Sneeuwklokje roept : « gewonnen !

»

« Zweven uit de bloemenkronen »
rijmt eveneens met :
« En zij dragen schild en kronen. M
Onnoodig hier meer op te drukken. Ten einde zich alle
verdere moeite in het rijmzoeken te sparen, gebruiken
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de dichters vaak de zonderlingste woorden en wendingen ;
hoort liever :
« Op, het zachte donzen kussen
Rust de maagd in slaap gevangen.
of

Broeiend had zich dampige zoelheid
Rond het, kamerkeu gegoten : P
á

Meisje, van den stengel sneed ge ons
En we moeten de aarde derven,
In de bonte waternappe(!)
Smachten, welken, kwijnen, sterven. »
((

De aarde derven D is niet boven het peil onzer straatliedjes, waarin deze volzin te elker gelegenheid voorkomt.

« Aan de moederborste rusten
• Voor uw wreede hand ons brake. »
Zijn langgerekte, in, 't geheel geene harmonische verzen.
Erger nog is het volgeld :
«

De zon had'zacht en warm gescherrene.

b

Daarentegen krijgen wij zeldzame versmeltingen :
« De blauwe Lenteoogen
Schouwen uit het gras omhoog.
En

Hoogduitsch
« Als nu 'de morgen graant
• Dan wordt kmijn kransken ook overdduwd. »

Ik zag miin. kranskren — het was' verbloeid .' »
« Scheemrend (schitterend ?) op den stoel van biezen
Staat de i kelk, del j k gesneuktet' b
«

bang voorover is de Len g .

»
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En dan woorden, die men te vergeefs in welkdanig
woordenboek zoeken zou :
r Moet ze (de bloem) zelve nu verwelkerd
In des Doodes armen rusten . D
of onverklaarbare volzinnen :
Gene bloeien in den zoeten,
Vrijen zonneschijn :
Maar geen straal mag .deze kussen
Heimlijk moeten zij steeds zijn. — ) (?)
( Het (Adonisroosken) staat daar als een druppel bloéd,
In blaren ;
Het pinkt u droevig aan en doet
2 tranen. ) (!)
Dit tranen voor trane n storten moet den dichters een
goeden vond schijnen, want zij herhalen het meermalen.
Zelfs de hulpwerkwoorden, welke nochtans uit hoofde
hunner trouwe diensten, aan alle schrijvers ontzag inboezemen, worden hier evenmin volgens staat behandeld :
De oudjes keken en luisterden goed ;
Want streng was hunne zeden.
a

Het ware niet moeielijk de aanhalingen te vermenigvuldigen, doch het zou op den duur vervelend worden. , Het
boekje is uiterst keurig van druk, omslag en formaat. De
heer De Seyn heeft zijne kunst lief : mochten de schrijvers,
welke de eer hebben bij hem uitgegeven te worden, hem ook
tot voorbeeld nemen en niet rusten, aleer hunne boeken
even smaakvol van stijl zijn als het uiterlijk oogbevredigend
is. Liever een werk minder geschreven dan er te laten
verschijnen, waar met de goede hoedanigheden, die het
hierboven vermelde kenschetsen, nog zooveel onder opzicht
van degelijkheid en vorm aan te beknibbelen valt. C. M.

ERRATA.

Op bladz. 121, 4 r aflevering 1882, staat :
Mijn harpetokkelingen
Eilaas en rillen niet.
Dit moet zijn : en rillen niet.
'k fel naar ander streken
Gericht, gewend den voet 1
Moet staan : 'k heb, enz.
En verder :

GESCHIEDENIS I)ER MALCONTENTEN (1).

Emanuel de Lalaing, de twintigjarige aanvoerder eener
bende van militaire avonturiers in dienst der Staten-Generaal, wordt in groote moeilijkheid gebracht, omdat zijne
manschappen niet betaald werden. Als katholieken verfoeien zij de handelingen der Gentenaars; weldra verzetten
zij zich tegen hunne betaalsheeren, die niet aan hunne
verplichting voldoen, en trekken Vlaanderen in, waar zij
het platteland uitmergelen, gelijk hunne staatkundige
medestanders te Gent zich onteeren door de plundering
van gewijde plaatsen. Nadat de beide partijen de wapens
tegen elkander hebben gebruikt, vallen de volgelingen van
Lalaing, Malcontenten geheeten, in Meenen, en zetten van
daaruit hun bedrijf voort, groeien aan in getal door den
toevloed van verlaten en verloopen krijgslieden, tot dat hun
aanvoerder zich met den koning verzoent. Bijna gelijktijdig
scheiden zich de drie katholieke Waalsche gewesten van
de Staten-Generaal af, en onderwerpen zich aan Spanje. De
edelen, die in beide overeenkomsten deel hebben, ont(1) Door ALFONS DE DECKER. Bekroond met de gouden eermedaille
door de klas der Letteren der Koninklijke Academie van België in de
zitting van 9 Mei 1881. Gr. 8•, 256 blz. Antwerpen, P. Kockx, 1882,
fl. 2,75.
22
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vangen hunne belooning van Filips. Aan de voorwaarden,
waarop zij zich verzoenden, wordt in zooverre niet voldaan, dat de vreemde soldaten in 't land blijven, en dat de
Pacificatie en de Unie van Brussel vergeten worden.
De uitkomst der daden van de Malcontenten is dus, dat
drie gewesten den strijd voor de vrijheid opgaven, en den
ouden godsdienst bewaarden. De gebeurtenis, waaraan zij
hun werkelijk belangrijk aandeel hadden, is eerre katholieke terugwerking op de Calvinistische overheersching te
Gent, gelijk D r Nuyens zeer juist opmerkt. De geschiedenis
der Malcontenten is dus die van mannen, die gewapenderhand hunne rechten verdedigen, de daaruit voortvloeiende
opofferingen niet kunnen of willen dragen en zich op zekere
voorwaarden aan de dwingelandij overgeven. Hun spoor is
geteekend door roof, geweld, moord en ontrouw aan de
zaak der vrijheid. Daar zij hun kerkgeloof met geen ander
hadden verwisseld en dit in hunne gewesten niet bedreigd
was, kunnen zij moeilijk als geloofshelden voorgesteld
worden. De verklaring van den jongen Montigny is niet
beter dan die van Marlborough aan zijn koning, in hetzelfde
geval.
De Malcontenten worden door onze (Noord) Nederlandsche
geschiedschrijvers slechts in 't kort en als in 't voorbijgaan
genoemd. Zij hebben de boeren afgeloopen in een ons
vreemd geworden land, en de gewesten, tot welker overgang aan Spanje zij hebben medegewerkt, zijn nooit door
ons als verloren grond beschouwd. Hunne diensten, aan de
katholieke kerk bewezen, kunnen noode meer dan hun
plicht geacht worden, door den protestant met evenveel
ijver en wakkerheid, met even weinig verdraagzaamheid
volbracht. Het werk van den heer de Caorinnes heeft aan
vijftien jaar nog niet genoeg gehad om zich hier te lande
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te verspreiden. Het lezenswaardigste, dat wij over de
Malcontenten bezitten, staat in de Nederl. Beroerten van
D r Nuyens, die hier veel uitvoeriger is dan Motley of D r Van
Vloten. De richting van D r Nuyens doet niets af tot de
volledigheid van dit gedeelte zijner geschiedenis; het is
een onveranderlijke waarheid, dat wij van dezen schrijver
veel geleerd hebben, omdat wij door zijn verhaal eindelijk
en ten langen laatste ook eens zoodanig werden geplaatst,
dat wij de zaak uit een ander oogpint mochten bezien.
In Mei van het vorige jaar bekroonde de koninklijke
Academie van Belgie de hierboven vermelde Geschiedenis
der Malcontenten van den heer Alfons de Decker met de
gouden eermedaille. De schrijver is mij van elders weinig
bekend; zijne woonplaats roept groote herinneringen voor
den geest; het idyllische der opdracht teelcent een benijdenswaardigen leeftijd; mij is die naam nog niet voorgekomen onder de geschiedkundigen van beroep. Maar wij
hebben dat niet nader te onderzoeken en behooren hier te
spreken van een letterkundigen arbeid. De daarvoor gekozen taal is niet het Fransch, — in het Zuiden wellicht niet
volmaakt goed gesghreven, maar voor ons heel aangenaam
om te lezen. Dit zal wel gedeeltelijk in 't Fransch gedacht
Vlaamsch zijn, althans in Holland mag de historische lezer
het wel eens overreiken aan zijn taalvorschenden medearbeider in den wijngaard der wetenschap.
Eene monographie dus over de Malcontenten, 236 dicht
maar uitstekend gedrukt octavo-bladzijden groot. Daarvan
komt drie elfde deel voor het eigenlijke onderwerp, wel te
verstaan, als men wil aannemen, dat de laatste zes en
zestig bladzijden uitsluitend het gebeurde met de Malcontenten betreft.
Deze monografische bewerking boezemt niet weinig
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aanzienlijke hoogte, door de geschiedbeoefening vooral van
het Spaansche tijdvak in België bereikt. Op een breeden
grondslag vermag men dus in zulk een opzettelijk geschrift
het gansche gebouw op te trekken, waarvan de materialen,
ruw of bewerkt, voor den Belgischen geleerde als voor de
hand liggen. Beter dan iemand anders, kan de geboren zoon
van Vlaanderenland zijn eigen voorvaderen kennen in
hunne deugden en gebreken, en hun lijden en strijden, in
hunne woelige kracht en zwakke volharding, en niet het
minst in de veelal moeilijk te kennen plaatselijke toestanden
en het ongelooflijk groote aantal handelende en lijdende
personen, optredende in het beroemde drama der zestiende
eeuw.
De schrijver heeft niet gewerkt zonder van die veelomvattende eischen bewust te zijn. Voor den aanvang van
zijn eigenlijke hoofdgebeurtenis, in den titel zijner prijsverhandeling uitgedrukt, had hij menige zaak te beschrijven,
eer hij genaderd was aan de grenzenlooze verwarringen,
die tot de eindbeslissing van den binnenlandschen strijd
leidden. Hij beschrijft de landvoogdij van Requesens en
die van Don Juan, om tot de Unie van Atrecht te komen.
Thans weten wij, wat hij tot volbrenging van zijn plan te
zeggen heeft, en kunnen beoordeelen of hij dat met genoegzame volledigheid en met vereischte orde heeft gedaan.
Omdat ons nu die feiten bekend zijn, alsof ze onder onze
oogen geschied waren, begeeren wij te weten, uit welk
oogpunt hij den grooten worstelstrijd heeft beschouwd, of
met de dankbare bewondering der verlosten van het juk der
dienstbaarheid, of met de diepe afkeuring van hen, die geen
inbreuk erkennen op het goddelijk recht, zelfs van den
gekroonden dwingeland en volksmoordenaar, en geen
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afwijking denkbaar achten van de oude kerkleer. Een
ideaal van geschiedberekening, als een klare beschouwing
der gebeurtenissen, gelijk die hebben plaats gehad, een
wetenschappelijk onderzoek naar de daden en drijfveren eergenen, die in die groote dagen uitblonken aan de eene en aan
de andere zijde, een slotsom, hoedanig de historie vermag te
verkrijgen door diepte en breedte van onderzoek, scherpzinnigheid van oordeel en datgene, ix at onpartijdigheid genoemd
wordt, ook al is dat de mee ping van andersdenkenden, —
dit alles is hier niet meer dan een begoocheling. Reeds
op de tweede bladzijde der inleiding, derhalve zonder
voorafgaand onderzoek en als een leerstuk, wordt tot
een punt van uitgang vooropgeplaatst, dat de tegenwoordigheid van Alva het teeken en geenszins de oorzaak is
der omwenteling. Die oorzaak ( is aan niemand te wijten,
dan aan Oranje. »
Nog op de voorlaatste bladzijde ziet de schrijver op dit
oordeel aangaande den Prins terug, als op een door wetenschappelijk onderzoek en betoog en langs logischen weg verkregen resultaat, en het kost weinig moeite om de door het
heele geschrift heen gezaaide uitspraken over dien vorst
bij een te brengen — orde is het kenmerk der voorstelling
trouwens niet — tot een niet lichte acte van beschuldiging.
Ik behoef voor ieder historisch lezer de bladzijden niet
aan te wijzen, waar Oranje eigenschappen worden aangewreven zonder verder wetenschappelijke kracht dan een
los daarheen geworpen en onbewezen woord, als daar
zijn : kuiperij, laagheid, omkoopbaarheid, streven naar
souvereiniteit, hoogmoed, oneerlijkheid, staatkundige huichelarij, twistveroorzaking, vervalsching of verdichting van
als onderschept opgegeven brieven, slinkschheid, toeëigening van kerkelijk roofgoed , vertreding der Pacificatie,
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scherznerij met artikelen van dit verbond, eigenbaat,
geneigdheid om hinderlijke personen uit den weg te ruimen,
en -- ik ga niet verder dan bl. 93, waar hij zeker zijn
aandeel heeft in de uitspraak : e Ile schoone woorden verborgen de duivelachtige inzichten van geblazoeneerde fortuinzoekers en vuige huichelaars : mannen, die niets
beoogden dan eereplaatsen en geld D. Dit nu zijn geen
bekeerde Malcontenten, waarvan gesproken wordt. Indien
het zeventiental plaatsen, waarin bovenstaande woorden
genomen zijn, in hun geheel aangehaald waren, zou de
onbestaanbaarheid blijken van een zuiver wetenschappelijk
betoog, en dit is hier een niet af te wijzen eisch voor een
bekroond werk, ter verantwoording van het hoogst wetenschappelijk lichaam in een land, dat zijne historie goed kent
en uitmuntend weet te beschrijven. Waar dit prijsschrift
doorweven is van zulke stellige en bittere uitspraken ; zelfs
waar die uitspraken de sterkste lofspraken zouden behelzen
voor mannen van een der beide partijen, daar houdt alle
critiek op en daarmede iedere wetenschappelijkheid. Het
is treurig, hier nog den schijn te moeten aannemen van
een betoog, dat juist eene mee ping alleen kan worden
verkregen door een scherp onderzoek, en niet anders kan
worden meégedeeld dan na een omvangrijk, klaar en
afdoend betoog. Het gansche boek is een declamatie tegen
Oranje en zijn leiding van den strijd ter bevrijding. Dat het
beantwoordt aan het ideaal van kerkelijke partijen en voorstanders der Spaansche staatkunde is meer aan te nemen,
dan het de hooge eer toe te kennen van een wetenschappelijk onderzoek te zijn van zoo diepe beteekenis en zoo grooten omvang.
Waar de resultaten zijn voorop geplaatst, doet men geen
onderzoek naar de redeneeringen, die daardoor vrij overbo-
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dig worden. Niemand verlangt in een stuk van zoo beperkten aard als de geschiedenis der Malcontenten een lofrede
op Prins Willem. De vraag is of de leiders dier onbetaalde
huurlingen en de bewerkers dier leiders mannen waren,
vol van beginselen, die hen deel hadden doen nemen in de
anti-Spaansche bewegingen, die toewijding genoeg hadden
om hun vaderland te bevrijden van de verdrukking, welke
dien heiligen geboortegrond, die heerlijke gewesten had
onteerd en verwoest, verarmd, uitgemergeld en uitgemoord, — die genoegzame volharding bezaten om den
algemeenen vijand hunner vrijheid en welvaart te bevechten, tot den dood toe, — die getrouw waren om hunne
medestanders niet te verlaten, als de nood zich allerwege openbaarde, onbaatzuchtig om rang en rijkdom,
have en goed ten offer te brengen aan de heilige zaak der
vrijheid. Of kenden zij de behoefte niet aan vrijheid in
den hoogeren zin, konden zij alleen in het rumoer van de
dagelijksche toestanden het zwaard trekken en het woord
voeren, tot zij zagen, dat het ten koste was van hun rust en
hun goed, en namen zij uit de hand van den verdrukker
dankbaar aan, wat het hunne was ? Men spreke niet van
hun geloof. Luxemburg had beide koning en kerk niet
verlaten. De provinciën, die met de plunderaars hunner
beschermelingen gemeene zaak maakten, hadden verreweg
dat oude geloof behouden en de Malcontenten droegen
daarvan zoowel het teeken, als de geuzen. Toen Montigny
dé Unie van Brussel teekende en in 't klein een legerhoofd
werd, wist ieder, dat hij met al de zijnen een getrouw zoon
bleef der katholieke kerk.
Maar juist de weg, dien de schrij ver heeft ingeslagen,
heeft groote hinderpalen gehad. Wie zich waagt aan een
begrensd onderwerp, kan door plaatselijke en persoonlijke
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omstandigheden beter in staat zijn nasporingen te doen en
een reeks van verassende uitkomsten te geven, dan iemand
van algemeene kennis der landsgeschiedenis vermag op een
afstand. Het is geen groot bezwaar te ontdekken, dat zulks
de zwakke zijde van den schrijver is. De inleiding en vijf
van de tien hoofdstukken zijner verhandeling getuigen van
ongenoegzame kennis van feiten, en hebben bovendien het
zwak van niet altijd eenparigheid van redeneering en
oordeel te bezitten. Openhartig gesproken, is het hiermede,
als met de toegedichte eigenschappen van den Prins, -- de
ruimte gebiedt slechts enkele voorbeelden te geven van
onnauwkeurigheid en ongelijkmatigheid van beoordeeling.
Tot de eerste moeten zulke misstellingen gerekend worden, die een zeer gewoon lezer der geschiedenis van dien
tijd onmiddellijk in 't oog vallen, doch geen hoog denkbeeld
geven van grondige bekendheid of scherpe beoordeeling.
De voorganger van Prins Willem in het vorstendom van
Oranje was niet zijn oom, (p. 5), maar zijn ooms zoon. Dat
Middelburg een kort beleg (p. 6) had te doorstaan, is
strijdig met de geschiedenis dier insluiting, vroeger door
's Gravezande beschreven, en als driehonderdjarig e' herinnering voortreffelijk verhaald in een afzonderlijk geschrift
door Dr Van vloten. Het duurde van Mei 1572 tot
Februari 1574. Rekent men van den dag af, dat Mondragon binnen de stad geraakte, 19 Aug. 1573, dan duurde de
ellende toch nog juist vijf bange maanden. Hoe d'Avila na
de nederlaag bij Romerswaal over zee langs Goes Antwerpen kon bereiken, is ondanks de mededeeling op (p. 8)
onverklaarbaar. Op diezelfde bladzijde komt de voorwaarde
voor, waarop Mondragon op zijn woord werd vrijgelaten.
Daarop volgt deze onnoodige zin : « Hij verkreeg echter
het gevraagde zonder moeite. » Nu is het bij onze geschied-
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eigenschappen der tegenstanders plichtmatig te vermelden,
en het wordt den ridderlijken Spanjaard, onder meer
blijken van grootmoedigheid, nagegeven, dat hij het gevraagde omgekeerd juist met heel veel moeite verkreeg. Als
in den aangehaalden zin het ontkennend bijwoord niet is
uitgevallen, verwondert het bijzonder, omdat de schrijver,
p. 237, onder zijne bronnen ook de Correspondance de Philippe II noemt, alle vijf de deel gin, waar hij derhalve uit het
tweede, p. 24, heel anders wordt voorgelicht. Kennelijk is
over het beleg van Leiden het om zijne soberheid zoo meesterlijk feestboekje van prof. Fruin niet geraadpleegd; trouwens het armelijkst verhaal van dien nu eerst recht gekenden heldenmoed zegt ons, dat Jan van der Does geen burger,
laat staan burgemeester van Leiden was, en de doorsteking
der IJseldijken had, p. 16, niet-plaats in den nacht na het
ontzet, maar verscheiden weken vroeger. Dat de auteur
Bene fransche vertaling van pater Strada onder zijne
bronnen telt, is duidelijk, doch het verhaal van den tocht
naar Duiveland heeft hem evenzeer verschalkt als veel
anderen, hetwelk niet wegneemt, dat een schrijver uit
onzen tijd andere zegslieden behoorde te raadplegen, dan
de welsprekende Romein; kan dit al niet het Tweehonderdjarig Eeuwfeest van den Zierikseeschen predikant Van
de Velde zijn, dan bl. 276 en 277 van het tweede deel
der Zelandia illustrata door Lantsheer. Het zal wel voldoende zijn, deze opmerkingen met enkele vragen te eindigen. Elisabeth Tudor, koningin van Engeland, wordt p. 21
eene afstammeling der graven van Holland genoemd; zou
dat door Philippa van Henegouwen komen, die zij in het
zevende geslacht bestond? Is de p. 75 en 79 Lodewijk
van Treslong heer van Blois geweest en is dan de Batavia
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illustrata zoo ver bezijden de waarheid? En eindelijk, moet
het p. 86 in ernst opgenomen worden , dat Catharina e van »
Medicis koningin van Navarren was? Zonder nu verder te
gaan op dezen weg, rijst nog de gedachte op, of de schrijver,
dan wel de beoordeelaars verantwoordelijk zijn van dergelijke onnauwkeurigheden.
Wat in geen geval over 't hoofd te zien was, of vergoelijkt mocht worden door mindere bekendheid met nieuwe
ontdekkingen in de geschiedenis der Noordelijke gewesten,
is zekere ongelijkmatige beoordeeling van dezelfde zaken,
uitgesproken met niets minder dan aanzien des persoons.
Een man moet eene meening hebben en wat goed is bij den
een, of eene zachtere voorstelling krijgt, moet niet met
harde woorden omschreven, niet remt scherpe kleuren
geschilderd worden, als 't een ander geldt. Dat twee partijen tegenover elkander handelen om tot de beste uitkomsten te geraken door krijgslist, verrassing, snelheid en
bedektheid, ja misleiding hunner bewegingen, is geoorloofd,
zoolang ze de wetten eerbiedigen van het volkenrecht en
van het oorlogsrecht. Als Alenzo, p. 9, het kasteel van
Antwerpen wil verkoopes, weet hij wat hij op 't spel zet,
en hij vaart er niet beter bij dan de mannen in den Lochemschen hooiwagen. Omkooping heeft onze Malcontenten wel
ontrouw gemaakt, maar Parma is daarom niet te veroordeelen. Neemt Montigny Meenen, dan komt in het verhaal
niet te pas, dat zijne benden zoo erg niet huishielden in die
stad, en nog minder dat D r Rembry-Barth in het tweede
deel van zijn uitnemend werk, p..19, zou verzekeren, dat het
verhaal overdreven is. Op p. 19 is er niets tot bewijs daarvan te vinden, maar p. 219 staat, dat er groote overdrij ving
bestaat in de opgaaf der welvaart en van de rijkdommen te
Meenen, dat door den nood der tijden veel geleden had,
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zoodat de bezoeking des te zwaarder viel ; op p. 220 leest
men echter : « les drapiers abandonnérent tous la ville. to
De inneming van Namen door Don Juan is altijd voor verraad gehouden, en wordt hier warm verdedigd, p. 72. Zou
Anjou te Antwerpen ook zoo beoordeeld geworden zijn, en
hoe zou het gaan met de capitulatie te Bussum en het drama
in het gasthuiskerkje van Naarden ? Diederik van Sonoy
was een hardvochtig man ; ook bij ons is het, al of niet
opgehelderde, gebeurde in 1575 veroordeeld, en het is niet
zonder beteekenis, dat het boekje van Jorretys over de Pijnbank nog meer dan anderhalve eeuw na die gruwelen herdrukt en veel gelezen werd. Hoe te dezer gelegenheid Jan
Wagenaar, blz. 19, een protestant genoemd wordt, vat ik
niet, al heet Elisabeth hervormd. De muiters van Zieriksee
van bladz. 23 komen er niet malsch af : de bloedige
tooneelen der Spaansche furie, anders overtollig in een
monographie over de Malcontenten, worden breed uitgemeten : zij hadden, zoo goed als de Geuzen, zich vergrepen
aan de heilige zaken, p. 35, een wandaad, der beschaafde
wereld onwaardig, strafbaar door een onveranderlijk rechtsgevoel en de treurige oorzaak van tallooze en bloedige strafoefeningen en wraaknemingen. Op p. 46 heet Don Juan
e ongelukkiglijk zeer weinig openhartig. » Inderdaad, is die
kenschetsing afdoende en eischt geen harder uitdrukking.
Waarin hij echter geniet van dit euphenisrne, is raadselachtig, vergeleken met de grove taal, waarmede Oranje wordt
gebrandmerkt. Even hard is liet op p. 77 de bekende wijze,
waarop Breda door medewerking van Willem Sylvius aan
Oranje kwam, a eerie lage daad » te noemen, vooral voor
een a drucker der Con. Majesteyt, » een titel waarvan de
strekking hier blijkt nog niet algemeen bekend te zijn. Na
het verlies eener stad op zulke wijze, is de verontwaardi-
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komt er, en niet het minst voor den geschiedkundige, wat
kalmte in, waarmede men leert inzien, hoe — op zijn
zachtst uitgedrukt -- hoe vreemd men zich heeft uitgelaten.
Want de ernstige beoefenaar onzer historie in datzelfde
tijdvak zou zich mogen verheugen, als er geen erger vervalschingen bestonden dan die van Sylvius 'en geen
gewoner opkoopers van vestingen dan Willem van Oranje
en Alexander van Parma : het verraad van Breda beantwoordt aan het verraad van Geertruidenberg.
Eene voortgezette opgave van dwalingen in de voorstelling der feiten en van inconsequentie in de vergelijkende
beoordeeling daarvan, zou mij onder de rechtmatige verdenking brengen van een artikel te willen schrijven voor
lezers, die volkomen onbekend zijn met hetgeen tot de
rudimenta der historie van die jaren behoort. Wij hebben
nog te letten op de samenstelling van het gansche boek.
De inleiding loopt tot zooverre, dat de Gentsche Bevrediging nog daarin kan afgedrukt worden, waarschijnlijk om
gemakkelijk te kunnen nagaan of Prins Willem en zijne
medestanders die met de Unie van Brussel hebben geschonden; dit is dan ook de schering en inslag der prijsverhandeling en de vraag of Spanje en zijne dienaren rekening
gehouden hebben met verbonden en verdragen van publiekrechterlijken aard of met den geest der nieuwgeworden
tijden, wordt met eene onbezorgdheid voorbijgegaan, waarover ieder wetenschappelijk beoefenaar van de geschiedenis zich ontzetten zal. De vijf hoofdstukken, die de
Genesis der Malcontenten voorafgaan, .missen niet alleen
de zoo nuttige' opschriften aan het hoofd der bladzijden,
zooals Dr Nuyens het goede voorbeeld daaraan geeft, maar
zelfs den gebruikelijken inhoud der hoofdstukken. Dit
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gedeelte is dan moeilijk te controleeren — het zij met
verlof zoo uitgedrukt. De verwarringen worden zoo
mogelijk met den dag grooter; de schrijver mengt alle
gebeurtenissen dooreen, begeeft zich van 't Zuiden naar
't Noorden, van Vlaanderen en Henegouwen naar
Gelderland en Utrecht, gaat van 't eene onafgewerkt punt
op 't andere, breekt hier den betwistbaren draad af, om
later te beweren, dat hij dien weer zal opvatten, vervalt
natuurlijk in herhalingen, niet minder natuurlijk in tegen,
strijdigheden, stoort zichzelven ten gevolge eene r weinig
geeërbiedigde tijdrekenkunde, springt van het eene punt
tot een ander over met eene onversaagdheid, die beter in de
beschrevene dagen zou gevoegd hebben aan Emanuel de
Lalaing en zijne bende, en rijgt een macht van citaten aaneen op een wijze, dat weinig lezers zijn gedachtengang
nagaan en zijne voorstelling van den stand en den loop
der zaken ontraadselen kunnen. Met leedwezen ziet men, dat
de waarlijk goede, zij het ook onvolledige, gegevens onoordeelkundig zijn verwerkt. Na de bekende uitsprakenals vaste
meening voorop geplaatst te hebben, kan men iedere redeneering volkomen missen en kent men datgene, wat een resultaat moest zijn, lang vóoreen gezette kritische bemerking deze
uitkomst laat verwachten. Vraagt de lezer dezer regelen
een bewijs voor deze ongunstige meening, dan blijft hem
geen andere weg open, dan het doorlezen van honderd elf
bladzijden dezer met de gouden eermedaille bekroonde
prijsverhandeling. Daarbij zal hem nog iets anders blijken,
— en dit geldt niet minder dan het overige. Het werk van
Dr . Nuyens erkennen wij hier te lande, al is het nu niet
altijd om de richting, voor een nuttig en leerrijk boek.
Maar deze ijverige historicus zal van niemand eene zoo
vurige vereering vergen, dat zijne eigene woorden zoo
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overvloedig werden gebruikt, zonder certificaat van oorsprong, en zoo geplaatst, dat de schrijver der Nederlandsche
Beroerten ze heel anders zelf zou te pas gebracht hebben en
wel met eene logica, die zijn hevigste tegenstanders hem niet
geheellijk kunnen betwisten.
Maar nu de kern der verhandeling : de Malcontenten, van
hun protest wegens non-betaling tot hun peys te Mont-S t
156 tot blz. 218. Daarvan nemen oor--Floy,datisvnbz.
spronkelijke stukken elf bladzijden in, blijft derhalve niet veel
meer dan vijftig voor de arme Malcontenten. Die afgedrukte
stukken, alle op eene na elders reeds openbaar gemaakt, zijn
hier goed geplaatst en doen de mededeeling van het p. 166
te meer missen, doch zij beperken de ruimte van het verhaal, dat de titel belooft, en het zij ons ten goede gehouden, dat wij het pleidooi voor hunne rechtzinnnigheid —
bij ons heet dat oprechtheid, een vermakelijk taalverschil
tusschen Zuid en Noord -- dat wij die verdediging niet tot
het verhaal rekenen : die peroratio is niet meer noodig
geworden. De schrijver werpt, wat hij gelieft te noemen
« een oogopslag » in Vlaanderen, een incident, dat p. 172
tot 186 vult, een reeds vermeld en ongeveer in Bor na te
lezen stuk daarin begrepen; nog worden zes bladzijden gebruikt voor een nog verder uitstapje naar Utrecht, Zeker
behoort zoowel de Gentsche verwarring als het sluiten van
den Utrechtschen statenbond tot de hier beschreven gebeurtenissen, maar zij behoeven slechts eene korte en
niettemin duidelijke vermelding; reeds het weinige, dat
tot de bronnen van dezen auteur behoort, is daartoe
voldoende, zelfs voldoende om met takt terug te gevén
in klare en korte woorden, wat deze zeggen. Noch
Paulus, noch prof. P. L. Muller behoeven voor de Unie
te worden ingeroepen. Op die wijze kwam de hoofd-
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gebeurtenis niet tot haar rechtmatig aandeel ; noodelooze
uitweidingen verbreken de regelmaat van het werk en met
kwalijk verholen vijandige bedoeling wordt eene bijzonderheid ingelascht, die bij nadere beschouwing geene bijzonderheid is. Daartoe mag zoo iets gerekend worden, als
p. 193 van de onderhandelaars over de Utrechtsrhe Unie
wordt gezegd : e In eene herberg hielden zij den
28 November 1578 hunne eerste zitting in deze stad. »
De schrijver zal zich wel niet verongelijkt achten, als
iemand van hem denkt, dat hij noch Bondam noch Van
de Spiegel, noch andere en onderhoudender boeken en
opstellen over de Unie en de plaatsbeschrijving van Utrecht
met zorg beeft gelezen, en als iemand hem zegt, dat het
woord herberg in de geschiedenis onzer regeerings-collegiën
en ambtenaren van die eeuw en de volgende heel wat anders
beteekent, dan bij onze hedendiaagsche boeren, ja zelfs geen
onbelangrijk onderwerp van studie is, gelijk de bekende
Haagsche mededeelingen daarover een goed opstel bezitten,
dat van elders zeer breedvoerig kan toegelicht worden.

De schrijver heeft eene allergunstigste gelegenheid gehad
om een tafereel te leveren, in heerlijkheid en grootschheid
niet ongelijk aan hetgeen zijne beroemde landgenooten
hebben geschilderd van dim Sporenslag, de moordtooneelen
van Oudenaarde en Mechelen en de Antwerpsche Furie. Als
in een stralenkrans van goud en kleuren had hij in licht en
gloed, in vuur en rook, in bloed en tranen kunnen plaatsen
brandstapels en worgpalen, brandende hutten, vertreden
velden, vluchtende ellendigen : een beeld der hel op aarde.
Ook zonder de mannen der tegenpartij te waardeeren,
zonder zijn arbeid te bezoedelen met eenig spoor van hun
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onder Spanjaarden en Malcontenten ontbroken, voorwerpen eener diepe vereering. Parma, dien wij een oorlogsman van grooten naam achten, en een volleerd onderhandelaar, zonder alleen te zien op den moord van Maastricht
of het slag van lieden en den aard der middelen, door
hem gebezigd om wankele gemoederen tot de genade des
konings te brengen. De jonge Lalaing, hoog van geboorte
en naam, vereerd door zijne overigens niet zeer gemoedelijke volgers, vol geestdrift, edelman in alles, trouw aan
Rome tot boven de liefde tot vaderland en volksvrijheid;hij,
in 't nauw gebracht door zijne betaalsheeron, afkeerig van
de wilde geuzen, zonder gevoel van gehechtheid aan eenigen
leider of eenig schijnbaar of wezenlijk opperhoofd, heeft
een' inwendiger strijd te voeren gehad, beide epos en drama
waardig. In 's konings dienst en rijkelijk vergoed voor zijne
bekeering, is hij een gelukkig krijgsaanvoerder en sterft den
« zoeten en passenden » dood van den soldaat; gelukkiger
dan zijn, vroeger te hard veroordeelden naamgenoot, den
misleiden en door zelfonteering vernietigden Rennenberg,
en van Montigny kan niet gezegd worden, dat ook hem de
ondank heeft uit den weg geruimd, als zijn bloedverwant,
of Yorke, en natuurlijk, bij wijze van wedervergelding, als
Bossu. Wie zijn de personen -- niet de namen, maar de
talenten vragen wij — geweest, die de onderhandelingen
gevoerd hebben, zooals wij dit eenigszins van Groningen
weten; wat hebben zij gezegd, hoe hebben zij gesproken,
overtuigd, overreed, eer de koop gesloten was; hoe zal de
herstelling geweest zijn van den teruggekeerden onderdaan
en vasal, hoe zijn ontvangst en zijne gewaarwording, als
hij zijne goederen en inkomsten weer ontving van zijn
souvereinen leenheer, het zwaard voerde en zijne gewezen
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Malcontenten ter overwinning leidde voor den erfelijken
landsheer, in den heetsten strijd voorging voor hun koning
en hun god?
Zeker moet het veel kennis vorderen aangaande de
omgeving, waaronder Montigny optrad ria zijn gemaakt
verdrag, niet minder van hen, met wie hij een tijd vooraf in
geheimzinnige, allengs in een meer openlijke betrekking
stond; maar een teekening derzulken zou der meesterhand
alleen vertrouwd zijn. Van dit alles hier geen enkel woord.
Namen slechts en geen personen, geen leven, geen bezieling;
allen zijn zonder beweging, als sinds drie eeuwen in hun
ontijdig en bloedig graf.
Wij hebben meermalen het voorrecht gehad in te stemmen met de algemeene hoogachting, die de Zuid-Nederlandsche geschiedbeschrijving in het Noorden heeft verworven
en ruim verdiend. Een op zichzelf staande monographie,
die noode een plaats mag bekomen in dat gedeelte der
Belgische letteren, zal den roem van het overige niet
schaden. Een kennelijk minder geoefend en ongenoegzaam
voorbereid schrijver heeft zich aan een gevaarlijk onderwerp gewaagd en eerre kritiek van meer eischee en
onbetwistbaar gezag kan daarvan weinig aanmoedigends
zeggen. De gouden eermedaille is den schrijver succes
genoeg. Maa. de prijsverhandeling komt ter verantwoording der koninklijke Academie, die hare hooge goedkeuring geschonken heeft aan dit gebrekkig en onkritisch
mengsel van historische citaten('). Als ons hier te lande
(1) De gouden eermedaille werd aan den schrijver door de klas der
letteren van onze koninklijke Academie bij meerderheid van stemmen
toegekend in zitting van 9 Mei 1881. Volgens gewoonte waren drie
commissarissen gelast geweest met het onderzoek der twee ingekomen
verhandelingen,namelijk de heeren KERVYN DE LETTENHOVE,TH.JUSTE
23
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het oordeel der geschiedkundigen bekend wordt ^-- de
verstandelijke gemeenschap tusschen de beide taalgebieden
is nog gebrekkig --- dan hopen wij ingelicht te worden
aangaande dezen hooggeleerden , misstap. Wij hebben
slechts g ene verklaring, doch hopen dat zij onjuist is, al
schaadt zij niet aan de onbetwistbare kunde van bekende
en vermaarde leden dier koninklijke instelling. De beoordeelaars kunnen deelgenooten zijn van de persoonlijke overtuigingen, welke de wetenschappelijkheid van dit boek
hebben te niet gedaan, en dit is eene groote toenadering,
als de redeneering goed geacht wordt. Doch het ligt meer
voor de hand, dat de prijsvraag niet zou bekroond geworden zijn, indien zij was geschreven in de ambtstaal der
regeering. Het is zeer denkbaar, dat de landstaal der Germaansche provinciën, bij af wijkenden zinsbouw en overvrijzinnige woordenkeus, onnaspeurlijke verborgenheden
bevat voor wie uitsluitend gewoon is te denken in de overigens schoone en bevallige taal van een vreemd volk.
De Belgische letterkundigen houden van wat zij terugwerking noemen. Sedert Edgard Quinet heeft Marnix zijne
beschrijvers gevonden onder uitmuntende geschiedkundigen,
thans is hij in de kentering en gaat van ebben, zouden zijne
vrienden gezegd hebben. Met de Malcontenten is 't juist in
omgekeerde orde gegaan. De verschijning van dit boek is
eene onafwijsbare uitdagi ng aan de wakkere zonen van
Vlaanderenland.
Amsterdam.

J. G.

FREDERIKS.

en ALPH. WAUTERS. De twee eersten stelden voor den prijs aan de verhandeling van den heer DE DECKER toe te kennen ; de heer WAUTERS
integendeel verzette er zich krachtdadig tegen en velde een zeer streng
oordeel over die verhandeling. De uitgebreide en belangrijke verslagen
en tegenverslagen dier heeren komen in hun geheel voor in Bulletins de
t'Academie royale de Belgique, 50e année, 3e série, tome I, p. 652-690.
(Nota der Redactie).

LIJDENSKREET.

One morn a Peri at the gate
Of Eden stood, disconsolate :
And as she Iisten'd to the springs
Of life within, like music flowing,
And caught the light upon her wings
Through the half open portal glowing
She wept to think her recreant race
Should ever have lost that glorious place
MOORE.

Latin Rookh.

• t Is written in the Book of Fate :
C'1'he Peri yet may be forgeven,
Who brings to this eternal gate
The gift that is most dear to Haeven. N
MOORE. ld.

I
Het neigt ten avond en een heilge rust
Vervangt des dages levenszorg en lust.
Het fluistrend droomen van 't zacht wieglend groen;
Het dommlend koeltje, dat de golfjes kust
Van 't diepblauw meir; het zoet weemoedig lied,
Dat aan het nachtigalenkeeltje ontvliet
Als afscheid aan de dagtoorts en als bede
Om wederkeeren ; en de scheidenszoen
Der zonne aan de aard, die schuchter wedergroet
En lieflijk bloost als een nog rein gemoed
En met een maagdlijk zuchtje een geurgen vloed
Van bloemenwierook opwaarts zweven doet,
't Aêmt alles rust en innig zaalge vrede
En hope op nieuw ontwaken, nieuwe lust.
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Tril, harpe mijner ziel ! Dit, dit is 't uur
Dat, -- zwevend op het rustig, zuiver schoon
Van de ten sluimer neigende natuur, Mijn geest zoo gaarn den innig reinen toon
Van het betoovrend schoone lied aanhoort,
Dat soms den wereldvliedenden bekoort
En tot de min der levensdeugden spoort,
Wanneer hij, moe van d'ijdlen glans die gloort
Om 't aardgewoel, zich wendt naar 't ongestoord
Natuurgenot; dat als een tooverwoord,
Of als de naklank 'van een vreugde-akkoord
Eens, lang geleden, in een schooner oord,
Een beetre wereld door het hart gehoord,
Hem sterkt en opbeurt, en de bleekste koon
Weer tintlen doet met levend rozenschoon !
De naklank van een innig Edenlied !...
Gewis ! wie uwer, wie ontwaarde 't niet
Een enkele maal, dat heimelijk gevoel
Dat ver van 't zinverwarrend aardgewoel
Ons smachtend harte somtijds kloppen doet
Zóó wonderrein, zóó onbegrijpelijk zoet,
Dat het ons is alsof we in de ether zweefden
Van eene betere wereld, of wij leefden
Van 't stofomhulsel vrij en vrij van dwang,
Van wereldsmart en ijdelen wetensdrang?
Wie hoorde in zijnen geest nooit dat gezang,
Dat, -- of 't langs der geslachten zielenkoord
Tot ons gevoerd werd, -- zingt van 't ongestoord
Genieten Van 't oorspronklijk oudrenpaar,
Het paar, dat fier en vrij als de adelaar,
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In 't zonneschitteren der zuiverheid
Daar ademde en in zoete onwetendheid
Nog niet de foltring kende van de kwaal
Waaraan deez arme nieuwe wereld lijdt :
De twijfel, onze ziele- en zinnenstrijd !?...
III
Tril, harpe mijner ziel, en dat mijn geest
In 't hooglied van dit avondvredefeest
Geen wanklank menge, door gemor of klacht
Of vruchtloos, droevig, onbestemd gesmacht
Naar dwaze kennis, maar dat hij door 't zacht
En hemelzoet gefluister van uw snaren
Gereinigd worde van de sombre maren
Die, opgewekt door 't ziedend bloedtempeest.
Der jeugd, der jonge, wilde twijfeljaren,
Daar donker dreigend heen en weder waren;
Nu woedend woelend als getergde baren,
Die zinn'loos plettrend tegen 't rotsstrand varen,
Dan onheilspellend stom als 't doodend staren
Van een Medusahoofd !.... Trilt, zielesnaren,
En doet mijns geestes duistren hemel klaren,
Den driftenstorm der vuurge jeugd bedaren,
En 't harte vredig in het hooglied paren
Van koeltje en beek en geurge bloemenblaren;
En rustend wieglen op de fulpen wiek
Der warme, reine zieleharpmuziek !
IV
Helaas, mijn harp, geen toon? Geen enkel beeld,
Dat mijn vermoeide zinnen troostend streelt,
Ontlokt ge aan uwe snaren ? Dan, hoe kan 't?
Hoe zou een wezen dat van minsmart brandt,
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Van onbeloonde liefde, nog de hand
Naar 't speeltuig richten kunnen ? Waar een vlam,
Een eindloos machtge, nooit gebluschte vlam
Het levenssap verteert en 't al verschroeit
Wat door de vraatge tongen wordt omstoeid;
Waar de sirocco aêmverstijvend gloeit
Der hartekoorts, der zielsvernedering
En niet een enkele koele druppel dauw
Wat laafnis en verzachting brengt; hoe zou
Daar een gezang weerklinken kunnen, dat
Niet onbeschaamd de droeve smart beloog,
Dat niet een cynisch wreeden inhoud had ?
V
0 Liefde ! Gij zijt schoon ! gij, reine gloed
Der eeuwge wonderkrachten, die het bloed
Door hemelvuur ons loutert, die 't gemoed
Ons sterkt tot nooit vermoeiden werkensmoed !
Gij, wezen, dat als Godes ademtocht,
Als 't scheppend woord door aarde en leven zweeft !
Gij, schoone, die ons stralenkransen weeft
Om 't juublend hoofd, vol zwijmelgeurenzoet ;
En in de zielen een gelukstaat wrocht
Die verre boven 't englendom ons plaatst;
Die 't goddelijke licht op ons wéerkaatst
En ons tot aardsche goon verheft ! Gij, macht,
Die alles schiep wat ooit geschapen werd !
Gij bron ,van alle glorie, alle pracht
Gij, Liefde ! eenge eeuwge wereldmacht,
0, gij zijt schoon !
0, gij zijt schoon ! Wanneer gij innig, rein,
Welluidend als de toon der harpe ontruischt,
Geheimvol, zielbetoovrend suist
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Die met zijn kruidig geuren-ambrozijn
Twee saamgesmolten harten zacht omwademt,
Die onder zijne bloemen zorg en wee
Vergeten ; als ge 't paar, dat in een zee
Van schuchtere wellust zielekussen ademt,
Waarvoor een serafijn de vreugdengouw
Des hoogsten hemels gaarn verlaten zou,
In een nog nooit gesmaakten blijheidsgloed,
In zaalge dronkenschap bezwijmen doet,
Hoe grootsch is dan uw schoon !
Dan, schooner zijt ge als ge in de tranen blinkt
Van hem, die in den arm des lijdens zinkt,
Vrijwillig, om den engel dien hij mint
Te schutten voor des levens noordewind
En die zijn reinste, schoonste vreugde vindt
In 't zwoegen dat zijn lief voor leed bewaart;
Die zelfs zijn fierste illusiën niet spaart
Om haar de lange, steile levensvaart
Wat te verzoeten, en deez' doornige aard
Voor haar te kweeken tot een rozengaard !
Maar dan ! Als ge in den heilgen bond der echt
De onsterflijkheid ons om de slapen legt,
En koestrend lacht in 't oog van 't schuldloos kind,
Waarin het vaderhart het beeld hervindt
Zijns engels en de moeder d'eeuwgen vrind,
Dien zij meer dan zich zelven vaak bemint;
Wanneer ge -- een dithyrambe op godenluit
Gespeeld, --r steeds diepere schachten ons ontsluit
Van smart- en vreugdomhemelend genot,
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Van geest- en levensvruchtbre scheppingspracht,
Van englenschoonheid waarin Almacht lacht,
Van heldenteederheid en maagdenkracht,
Van eeuwigheden in ontelbre macht,
Dan !... Godheid ! leen me uw ziel, uw geest, uw mond,
Opdat ik d'aarde liefdes lof verkond
In tonen harer waardig, haar, die ge uit
De fierste, hoogste wereldmachtenrij
Gekozen hebt tot uwe eeuwge bruid,
Tot uwer eigen ziele heerschappij !
Heil ! heilge liefde ! Volkren, wierook walme
Om haren troon! strooit leliën en palmen
Aan haren voet, en dat heel de aard weergalme
Van dondrend vreugdgeschal en machtige eerepsalmen!
VI.

Ja, gij zijt schoon, o liefde, een hemelsch Eden !
Maar wee ! wee ! driewerf wee dan ook de ziel,
Die eens dat wellustparadijs aanschouwd
Heeft, maar, helaas ! uw sterkend stralengoud,
Uw eindloos schitterende zaligheden
Van verre slechts bewondren mag; de ziel
Die als een Peri voor uw poorten dwaalt,
En smacht naar 't scheppend licht, dat straalt
In uwe geurbedauwde bloemendreven,
Maar door een hopeloos. fel martlend streven
Verteerd wordt, door een brandend smachten naar
't Verkwikkend stroomen van uw rozenlucht,
Een enkele zaligende harpenzucht, —
Maar wiep het hooggeprezen menschenrecht —
De toegang tot uw dreven — werd' ontzegd
0 Bertha? Paradijs vol schoonheidsgloor !
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O Bertha ! tempel van het reinste deugdenchoor!
O Bertha, adem mijner ziel, mijn kracht,
Mijn deugd, mijn levensdauw ! waar 'k nacht
En dag in radelooze drift naar smacht!
O Bertha ! waarom moet uw teeder, zacht
Beminnend harte mij ten foltring zijn !
En mij doen kronklen in de felste pijn
Die 's menschen ziel op aarde lijden kan?
Waarom? 0 hemel ! aarde ! God, mijn God,
Waarom moet mij dat vreeslijkst Peri-lot
Juist treffen ; waarom mij dien fellen ban,
Dien vreeslijksten der vloeken naar het hoofd,
't Naar liefde dorstend, deugdbewondrend hoofd,
Geslingerd? Krachten der natuur! 0, dooft
Uw lichten uit ! 0 zon ! gij koud oprechte zon,
0 sluit uw snerpend wreede stralenbron
En o! ontneem mijn oog de droeve kracht
Van het gezicht ! 0, nacht, gij eeuwge nacht,
Omgeef mijn ziel, omgeef mijn geest, mijn hart,
O heilige vrede, zoete rust, o! mart
Niet langer ! stort een enkele druppel dauw
In 't hart vol van den felsten hellerouw !
VII.
Dan ! neen, mijn ziel ! Geen rust, geen vrede ! ... Neen,
Geen laf en krachtloos, vrouwelijk geween!
Geen blondejonglingszuchten en geen lied,
Waarin het nooit gepeilde zielsverdriet,
Der liefdelijders eeuwge marteldood,
Met zoete vleierijen wordt vergood.
Neen! Noodlot, rijt mijn wonden verder los!
Vernietigt hart en hersens, driftenros!
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Verplettert ze onder uwen reuzenhoef !
Rukt alles wat gevoel aêmt uit mijn ziel
En dan, dan stort me in 't duizelendst gewiel
Van Aardes driften maalstroom, tot de hiel
Der eeuwigheid zich op mijn leven zet
En leven, liefde en hoop in eersen tred
Tot een gevoelloos, eeuwig niet verplet !..,
VIII
Dat is de wanhoop? !. .. Neen.... 0, Liefde, neen !
Ook dat niet ! Bertha, God ! waarheen ?
Waar zoeke ik redding, heil ? Waar vind 'k een rots
Die mij ten steunplaats is in 't woest geklots
Van mijne driften, van mijn woesten trots?
Waar vind 'k een gave die mij 't heil ontsluit
Waaruit de eeuwge zielevrede ontspruit,
Die mij de poorten opent tot het oord
Waar Gij, mijn levenslicht, zoo goddelijk gloort ?
0 ! Spreek ! Ik voel een ijzeren reuzenkracht
In 't harte groeien ! Spreek ! Ik voel de macht
Tot godeudaden in mijn ziel ! Moet 'k in 't gewemel
Der wereldbollen do eedle gave zoeken
Die uw aanminnig hart naar 't mijne richt ?
Vind 'k ze in den oorsprong van het zonnelicht ?
In 't duistere van der wereld verste hoeken ?
Of moet ik 't gansch heelal, ja zelfs den hemel
Bestormen met mijn reuzenliefdekracht ?
0 Bertha, Godheid ! spreek ! 0, red mijn ziel,
Die in der zielen droefste radeloosheid verviel.
0, red mij ! Bertha, kan een eedler taak
Uw harte wachten dan ten reddingsbaak
Te mogen strekken aan een lijdend hart,
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Een geest die in de scherpste doornen is verward
Van wroeging, liefdesmart en hartenijl!
n Bertha, spreek ! Zie, zie mijn raadloosheid !...
Waar vind 'k de gift die tot uw harte leidt?!
WILLEM DE JONGHE.
Nymegen, Mei 1883.

WITEN SLACHTERS.

NOG EENE VERTELLING UIT MIJN JONGHEIDSPARADIJS.

Het is toch zonderling, hoe alles verandert op de wereld!
Dit valt ons vaak te binnen, als wij ouder worden; dit trof
mij daar zooeven inniglijk, als ik wilde beginnen met mijne
vertelling van een klein meisje.
Het meisje zelve -- hoe lang zou ze wel al dood zijn ! of
indien zij het niet is, toch kan ze niet meer wezen, wat zij
eertijds was, en niemand zou haar aan mijne beschrijving
kunnen herkennen.
Maar dat is het niet, wat ik bedoel. Als ik wilde beginnen : « Een schooner meisje.... » dan blijf ik in de oude
Platduitsche woorden haperen en ik moet in mij zelven
zeggen : Het is toch zonderling, hoe alles verandert op de
wereld ! tot de woorden in de taal toe, en wanneer wij
nog het zelfde zeggen, dan heeft het dikwijls' eenen anderen
zin of ten minste eene andere nuance, en wordt het niet
meer juist verstaan als eertijds.
« Schoon D zou ik toen Witen Kross niet hebben durven
noemen, dat ware eene al te koene uitdrukking geweest.
« Schoon » pasten wij niet op een menschenkind toe, schoon
waren de rozen en de tuin, het huis en de kamer, het eten en
het weder. Niet van eenen engel had men durven zeggen,
dat hij 4 schoon n was, even goed had- men « lekker n
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kunnen zeggen, zooals de Hollanders het doen, ook dan als
van eene preek, een boek of een muziekstuk sprake is.
En toch kan ik thans geen ander woord op haar toepassen, nu ze voor mij staat in de herinnering als in levende
wezen en ik zeg : « Een schooner meisje dan Witen Kross
heb ik van heel mijn leven niet gezien », en dit heb ik reeds
als jongen knaap gedacht, als ik haar in de werkelijkheid
zag. Want alle andere woorden kunnen mijne meening niet
uitdrukken ; zij moest niets doen om zich op te tooien ; zij
was schoon, zooals zij was en zooals geene andere zijn.
Wanneer ik dit nu zeg, zoo is het nochtans niet, dat het
mij een oprecht genoegen deed haar te zien. Het was geen
welgevallen -- waarin vinden de kleine jongens welgevallen, tenzij in iets zonderlings of iets goeds om te eten ! Haar
aanblik, als zij des zaterdagavonds onder het volk over de
markt kwam, gaf mij een gevoel, dat ik geenen schrik wil
noemen, maar dat mijn hart deed kloppen, als bedreef zij
eene waaghalzerij, die mij voor een ongeluk liet vreezen, en
toch deed zij eigenlijk niets, tenzij over de markt gaan in
haar bloot hoofd en met haren blooten hals om voorraad voor
de week aan te koopen.
Maar wat voor een hoofd en wat voor eenera hals bezat
zij ! Ik had vroeger gehoord van geschilderde wangen, en
wij schilderden ook, als wij bij Meester Bunsow, onzen
teekenleeraar, met het potlood of de stomp een aangezicht,
dat hij eene madonna noemde, volgens een model onder
zijne leiding, als Kerstgeschenk voor onze ouders hadden
gereed gekregen, -- dan schilderden wij heimelijk met
behulp onzer verfdoos de wangen zoo schoon als onze kleuren en onze kunst het toelieten : maar dat was altemaal
steenrood in vergelijking met de frischheid van Witen
Kross, waaraan ik ten minste dacht, als ik mijne verf-
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steentjes afwreef en met mijn penseel trachtte vleesch en
bloed in het madonnagelaat aan te duiden.
Ik troostte mij met hetgeen mijn grootvader zegde, die al
de blijken mijner kunst en wetenschap steeds met vergenoegen en ernst aannam. « De natuur, . sprak hij g « is de meester, de kunst niets anders dan een leerjongen, die het nooit
zoo ver brengt van met haar te kunnen wedijveren. Geene
muziek is zoo schoon en gaat zoo ter harte, als wanneer in
het voorjaar de leeuwerikken wederkomen en den ganschen
dag door bij het werk te velde boven ons hoofd zingen. Geen
schilder kan eene kleur nabootsen, als de witte lelie en de
roode boerenroze ! Dit heeft de goede God voor zich zelven
behouden. » Daarna werd mijne schilderij eerlijk en treffelijk
op de Kersttafel geplaatst en ik zong de schoone liedeJ
ren : « Wees welkom, o zalige avond ! » en « Mijn klein
en lieflijk hofpriëeltje » heel voldoende, dat moest hij
bekennen.
Schilders bezaten wij destijds nieten schilderijen evenmin
om eens te kunnen onderzoeken, of het wel waar was, dat
zij zooverre bij den leeraar achteruit stonden, als Grootvader verzekerde. Onze teekenmeester Bunsow was huisschilder en droeg eenen frak, waarop hij al de kleuren, die
hem bij zijn ambacht aan de vingers kleefden, afvaagde;
deze zag er bonter uit dan de distelvink, in de oude fabel
beschreven, wien de goede God op het einde uit al de
verfpotten, die hij uitgebezigd had voor de andere vogelen,
nog het overschot hier en daar aanborstelde. Het was
overigens een echt deugdelijke frak als schutsel tegen
den regen, want het waren meest olievlekken, waar geen
druppel nat door kon.
En wat de kunstmuziek betreft, deze zaak was voor mij,
van verschillende zijden beschouwd, ten minste op twee
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wijzen uit te leggen. In de kerk zong ik ook. Wij
schreeuwden zoo luid mogelijk, in den zomer van verveling, in den winter van koude : « Onze onderneming
zegene God », want dan was de dienst bijna ten einde.
Maar intusschen zag ik altijd, -- want ik was de eerste en
zat er juist rechtover — den voorzanger bij ieder vers, als
wij er midden in waren -- den mond spitsen en, aleer wij
aan het einde kwamen, twee of drie lettergrepen medezingen, zoodat het heel bont dooreenklonk : want de verzameling zong nooit met ons op maat, het orgel speelde nooit de
begeleiding met juistheid, en de voorzanger hield zich
tevreden telkens op het laatst eene soort van naklank te
doen hoorera, hoe gekker hoe beter, waarop de orgelist met
eenen triller, — die tusschenspel genoemd werd, --- antwoordde, totdat wij allen daaromtrent weder trachtten in
de maat te geraken met het vers : « Onze uitgang, onze
werken, enz. »
Het moet gezegd zijn, dat in vergelijking hiermede, de
leeuwerikken gansch andere muziekanten waren, dat konden wij niet loochenen, als wij, van de school komend, over
de l3orgerweide des middags naar huis liepen, en hen van
uit den hoogen hemel boven de groene velden hoorden zingen.
Of mijn grootvader, met zijne theorie over de kleur van
leliën en rozen, wellicht ook aan Witen Kross dacht, als hij
mijn Kerstbeeld aanschouwde, dat kan ik niet juist zeggen;
maar ik kan het mij toch bijna niet anders voorstellen,
want hoe slecht mijne teekening ook wezen mocht, de
madonna, die mij tot model had gediend, zou voorzeker,
indien zij geleefd had, er uitgezien hebben als Witen Kross.
Misschien niet zoo — hoe zou ik het zeggen? -- opgeruimd. En toch drukt dat woord nog mijne meening niet uit.
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Maar mijne schilderij was verduiveld ernstig.
Wat mij het meest trof, wanneer Witen Kross des
zaterdagavonds over de markt ging ja, dat was het —
wellicht nog meer dan haar schoon hoofdje en haar
blanke hals : dat zij door de vroolijke, of ernstige groepen
ging, als had zij het geluk bezeten en het overal medegebracht. En evenals men van de zon zegt, dat zij op
iemand lacht, zoo kon men dit gezegde ook op haar toepassen : iedere oude boer werd als van haar beschenen.
Eens kwam zij bij ons aan het venster door de ruiten
kijken. -- Zij was een geburenkind en mocht zich dit wel
veroorloven -- zij had eenen kleinen doek op het hoofd,
als mijn beeld, en hield de handen aan de slapen, zooals
men doet om het licht uit te sluiten, met hare blauwe
oogen wijd gespalkt, om in de kleine schemerige plaats te
kunnen zien, en met open mond. Dan sprak mijn grootvader, terwijl zij hare lippen tegen de ruiten drukte -- ik
zie het nog koor mijne oogen -- « Witen, let op uwe witte
tanden, --- er zal een tijd komen, dat zij zullen uitvallen ! »
sprak hij.
Daarop trok zij het hoofd achteruit en antwoordde met
een gezicht juist als op mijne teekening : « Het is wel
mogelijk, Grootvader, maar ik hoop, dat ik al veel eerder
dood zal zijn! »
Voor mij was het een kapittel over het leven en de dood,
dat ik nooit vergeten heb : de grijsaard binnen, met een tot
vroolijkheid gedwongen aangezicht, hetgeen maar half
gelukt was, en — daar ging zij henen, de madonna met de
kleuren van de lelie en de roos, welke onze lieve Heer zich
alleen voorbehouden heeft uit te (leelen.
Schuins over de breede plaats, waarvan wij den eenen
hoek bewoonden, ging Witen Kross naar huis. Een groote
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hond kwam haar met groote sprongen te gemoet, als schiep
hij ook zijn behagen in haar, misschien op eene andere
manier dan Grootvader, die haar stond na te kijken. —
Heur vader was slachter; zij bestuurde zijn huishouden,
want hare moeder was jong gestorven. Als men nochtans
volgens gewoonte Witen Slachters zegde, dan dacht men
niet altijd aan Peter Kross, haren vader ; want men
bedoelde daarmede nog twee anderen, als had zij hun ook
toebehoord, en men zegde somtijds : « Witen Slachters
heeft geene moeder, maar drie pleegvaders. »
De eene heette Rod. Dat was een oprecht slachter —
zoo vroolijk als het maar zijn kon! Er moeten zulke menschen
wezen. Hij was al van des morgens met het krieken van den
dag aan den gang., Evenals men elders te lande van de
hoenders gewekt wordt, wanneer de hanen beginnen te
kraaien, zoo hoorden wij al dikwijls van in ons bed het uitbundig gelach van Ted-oom Rod, den slachter, over de
groote plaats weerklinken; en als men buiten kwam, zag
men hem zomer en winter in zijne hemdsmouwen en blootshoofd aan het een of ander bezig, en als er gelegenheid was,
aan 't lachen en praten. De voetweg liep juist langs zijn
huis. Hij sprak de voorbijgangers aan; vertelde iets of
luisterde naar hetgeen verteld werd ; met de meisjes, die
den hoek omdraaiden — hij woonde op den hoek -- stond hij
te kakelen en te snateren, te lachen en te keuvelen als de
eenden aan het water; en in den winter,wanneer hij niemand
had om tegen te spreken, lokte hij de kraaien aan, die hij
met den afval uit het slachthuis voedde; hij schold er op of
praatte er tegen, verzekerend, dat hij elk harer afzonderlijk kende ; hij zei, dat er lustige en booze kereltjes
onder waren, en dat men goed voor de schuchtere diende
te zorgen, opdat zij ook hun aandeel krijgen zouden.
24
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Het was al gezondheid en levensvreugd, wat hij aan zich
had ! Kinderen bezat hij niet: Zijne echtgenoote was een
zonderling, klein oud vrouwtje, dat hij, evenals al de andere
lieden, Grietje-moei noemde, als ware zij eene soort van
bloedverwante geweest. Hij plaagde haar schertsend, zooals
hij met iedereen deed, sprak nooit een ernstig woord tegen
haar,00k nooit een onvriendelijk, liet haar neutelen en beuzelarijen verrichten naar hartelust, zeven malen daags thee
drinken en beschuit en snoeperijen knabbelen, zooveel het
haar beliefde.
Dat was een van de pleegvaders van Witen Kross.
De andere heette 01. Groote God, zooals Hans 01 zegt! A
Hoe vaak heeft Ted-oom Rod deze spreuk niet herhaald gedurende zijnen langen levensloop! Als hij eens recht har,
telijk gelachen had, kwam dit daarachter, en hij haalde
diep adem ; dit faalde maar zelden, nadat hij van eenen
goeden maaltijd was opgestaan, en telkens hij door het
venster naar het slecht weder keek, hoorde men hem zijn :
'I Groote God, zooals Hans 01 zegt! a) herhalen.
Zelfs, als deze laatste langs den voetweg dwars over
de groote plaats aangestapt kwam, met zijnen toegeknoopten
frak en statig, als zocht hij steeds de juiste balans tehouden, dan riep Ted-oom Rod, en heel zijn blozend gelaat
nam eene lachende uitdrukking van louter vreugde aan :
r Groote God, daar is Hans 01 ! zou men niet zeggen een
graaf! Welke houding! En in het midden van den weg!
Waardig ! Vol majesteit ! » En men kon nooit weten, of hij
hem bewonderde of belachelijk vond; want zij waren oude
vrienden en altijd te zamen, en wanneer hij van hem sprak,
zei hij : « Dat is een slachter, zooals het zijn moet, met den
frak dicht toegeknoopt, en ernstig. Wanneer hij des zaterdag
op de markt aan de klanten vraagt, wat zij believen voor
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den zondag, dan spreekt hij « een stuk cm te braden, N
gansch anders uit, dan wij het zouden kunnen, en keukenmeid en dame worden met evenveel eerbied behandeld. Dat
zeg ik. Niemand heeft daar eene betere manier van dan hij.
Groote God ! P
Tot deze beiden behoorde Kross als de derde, niet juist
als buns gelijke, want zij waren welhebbende lieden, maar
toch om zoo te zeggen bijna op gelijken voet, en van één
gezelschap deelmakend.
Het is toch zonderling, hoe alles verandert op de wereld !
Zulk een gezelschap ! — een kleine jongen, die nog maar
uit de school gekomen is, zou er nu den spot mede drijven.
Een gezelschap, dat te zamen achteruit ging van rijkdom
en overvloed tot in nood en ellende! Want aldus stonden
de zaken. De eene lachte bij zijnen ondergang ; de andere
zuchtte, de derde zag er onverschillig op neder. Alle drie
met open oogen. De wereld was toen heel anders; het menschelijk hart klopte met eenen anderen slag, dit is voor ons
niet begrijpelijk, wij kunnen het slechts vertellen, zooals
het was.
Een ordentelijk slachter kocht destijds de ossen te Tónning, te Husum en te Brested met gansche kudden op de
weiden. Te dien einde reisden zij alle drie samen omtrent
den herfst in hun eigen rijtuig ; natuurlijk was het Kross,
die het paard voerde, hij wist de zweep en de teugels goed
te hanteeren. In de herbergen en op de boerenhoeven was
het Ted-oom Rod, die het woord had ; hij was vroolijk en
luidruchtig genoeg ! Kross schatte het vee. Hij vergiste zich
van geen pond bij het begrooten van eenen vetten os, en 01
-- groote God — sloot den koop, en sneed met eene kleine
schaar, die hij bij zich droeg, lederen os op den eenera
schenkel eene R in het haar, ()p den anderen eene 0.
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Dit was van ouds het gebruik in den handel en behoorde
tot de waardigheid van den stiel.
Omtrent St.-Martensdag werd een deel van het vet vee
naar de groote markt van Itsehoe gedreven. Onze drie
slachters trokken er naartoe met geldwrongels rondom hun
lijf, onderhandelden, kochten en verkochten. En welke man
nit het omliggende had het kunnen laten er naartoe te
gaan !
Ted-oom lachte, als zij geld daarbij verloren, 01 zegde
zijne spreuk als na i r gewoonte. Alle drie bouwden hunne
hoop op het toekomende 'jaar.
Maar dat was de tijd, toen de jonge wereld de oogen
opendeed en verstandig werd, en wij bevonden ons in een
vrij land, in Ditmarschen, waar de boomen wassen kunnen,
als zij maar eens wortel getrokken hebben. -- De wereld
lag voor iedereen open. Alzoo was het met de zaken
gesteld, en weldra wisten wij te spreken van menigen
armen duivel, die het zoover gebracht had zich door
arbeid en vlijt uit de modder der straat op te heffen tot
den rang van eenen welstellenden man. Maar dat menig
welhebbend burger achteruit kroop, op zijne oude dagen
gebrek leed, en zonder trommel of fluit verzwond, dat
hebben wij ook weten gebeuren, schoon zulks op eene
stillere manier geschiedde. Waar zijn de groote, oude
kramers- en kruidenierswinkels gevaren, aan wier toonbank des zaterdags een heele hoop boeren en boerinnen
stonden om hunne ijdele korven vol te koopen met koffie,
suiker, pruimen en rozijnen, rijst, tabak en anderen voorraad?
Altemaal voorraad van eerste slag, op mijn woord, en zonder bedingen of overvragen. Overal vertrouwen en vriendschappelijk verkeer ! Anders niets dan Hans-ooms, Paulsooms, Witen- en Elsen-moeien, die 's winters in de
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achterkamer eene tas heete thee kregen om zich te verwarmen.
Nu zijn het allen handeldrijvers geworden. Want' degene,
die met een pak op den rug « koop wat, koop wat ! » in de
boerenhuizen rondging, of op een bord aan zijne voordeur,
of des zaterdags op een kraam ter markt zijne waar te pronk
stelde en wist aan te prijzen, deze kreeg al de klanten.
Hij liet zijne goederen uitschelders voor slecht, beloofde er
een ander maal betere te leveren, en marskramers en
rondleurders werden allengskens handeldrijvers. En deze
maakten het nieuw geslacht uit.
Insgelijks schuins over ons buis, op den anderen hoek
van de groote plaats, groeide eene familie op, bestaande
uit drie jongens — « echte bandieten, » zooals Ted-oom
op zijnen schertsenden toon zei, als hij hen beschreef :
« juist als de kraaien ! waar er iets te vreten is, zouden zij
het de eene uit den mond van den andere trekken ; zij
spotten met hunne ouders en krijgen van de zweep, dat men
zou vermoeden, dat er doodslagen en moorden gebeuren;
een slangenras ! oprechte Rasmussen ! » Want dit was hun
naam. En hij lachte ; in den grond had hij medelijden
met de arme bengels, die weinig om het lijf hadden en nog
minder daarin. Meer dan eens gaf hij hun een ontbijt mede
in de gedaante van een groot stuk vleesch, als zij ineengekrompen van koude voorbij den hoek naar de armenschool strompelden.
In den zomer waren zij stout en lagen tegen den muur
geleund te rooken, maar gingen weder aan het bedelen,
korts nadat zij de appelen en peren van Ted-oom gestolen,
en zijne kastanjes van den grooten boom voor zijne deur
afgeslagen hadden. En dan veranderde zijne gramschap
weder in medelijden.
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Toen de oudste, Jacob Rasmus, het vormsel ontvangen
had, nam Ted-oom hem als slachtersjongen bij zich : « Wat
zou de arme duivel anders doen ! Hij zal er net uitkomen,
mijn Jacob, hij zal fatsoenlijke kleederen krijgen. Gij zult
wat zien ! Hij zal een heel andere knaap worden ! » dit
zie Ted-oom.
Maar Jacob stamelde in het spreken en dat deden zijne
twee jongere broeders ook. Dit verschafte Ted-oom oorzaak
tot gansch bijzondere vreugde, want zij stamelden alle drie
eene verschillige melodie, zooals hij beweerde : de eene
stotterde, de andere stokte en de derde zong. Hoe vermakelijk was dat niet ! Daarvoor alleen zou hij ze alle drie uitgenoodigd hebben opdat zij eens recht goed hunnen zang
lieten hooren, en hij bij gelegenheid daar iets van wist te
vertellen. Als Peter nu ook gevormd was, moest hem —
groote God ! Hans 01 nemen en een jaar daarna werd Paul
bij Kross in het slachthuis gedaan.
Q Drie kandidaten voor den slachtersstiel ! » noemde hen
Ted-oom Rod, en vermoedde niet, welke ernstige beteekenis
dat woord eens hebben zou.
Des zaterdags stond al wie zich voor eenen fatsoenlijken
slachter uitgaf, op de markt. Dat was als een hoogdag en
een feestdag. Ted-oom liep reeds vroeger in doende dan
gewoonlijk. De drie hunne verschillige melodie stotterende Rasmussen laadden stekken, staken en linnen voor
hetgeen wij een overdekt kraam noemen, kapblokken, toonbank en bijl, vleesch en spek op den marktwagen van Jan
Staben, en sloegen hunne tent of hun kraam aan den eenen
kant van de groote plaats op; korts daarna verrees degene
van Hans 01 aan den anderen kant. Dat was een feestdag! Bij
Hans 01 kwamen de Marschvrouwen en al de voorname personen, hij had zijne standplaats dicht voor Nethuis van eenen
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goudsmid. Ted-oom werd opgezocht door de keukenmeiden
en de jonge huisvrouwen, Allebei hadden zij, als slachters,
het wit voorschoot aan. Toen zij naar de markt gingen,
werd het bovendeel er van met spelden op de borst vastgestoken; aan de linkerzijde hing eene lederen scheede voor
het mes, en aan eenen langen riem daarnevens een wetstaal.
Alles sneeuwwit en spiegelrein. Zoo moest het wezen !
Wat vroolijk gesnap ! Of kwam het mij enkel aldus voor?
De zaterdag staat in mijne herinnering als het beste deel
van den zondag. School hadden wij niet. Wie had ook in
de school kunnen zitten op eenen zaterdag? Als overal
onkels en tantes kwamen uit het omliggende, welke appelen
en peren mede hadden, of bij gebrek daarvan ten minste
met vriendelijke gezichten verschenen ?
Zij kwamen toe langs de Weststraat, de Zuiderstraat, de
Noorderstraat, volgens den kant hunner verblijfplaats, met
hunne forsche, bruine paarden en hunnen dikken duffelfrak
aan, en er was altijd iets, waarmede wij de verwondering
der boerenknapen opwekten, want wij waren hen de baas
in behendigheid, zooniet in lichaamskracht.
Ik heb in later dagen wereldtentoonstellingen gezien —
zij beteekenen niets in vergelijking met onze zaterdagen!
-- Men ziet ze met gansch andere oogen aan dan in de jonge
jaren.
Het was ook omtrent dezen tijd, dat ik Witen Kross,
des slachters Witen, ontmoette. Ik, als de eerste in de
school, had des zaterdags iets bij den pastoor te doen. Ik
moest namelijk op gestelden klokslag de gezangnummers
halen en in de kerk aanschrijven. Dan kwam ik haar tegen,
eer het uur sloeg, tusschen de kramen op mijnen weg.
Met eenen kleinen handkorf aan den arm, liep zij daar rond,
kocht boter, eieren en allerlei, en Lracht den zonneglans
mede, waar zij verscheen.
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gewoonlijk mijne bezigheid in de kerk verricht, en steeg met
den wonderlijken knecht van den wonderlijken koster op
den toren. Hoe vaak ik het ook gezien en gehoord had, toch
trok hPt mij immer opnieuw aan. Aldus klauterden wij
voorbij het doxaal en het orgel tot in het hoogste der kerk,
en drie duistere ladders op, waar wij de klokken bereikten,
dingen die iemand de lucht tot ademen afsnijden zouden,
indien men er onder zat; wij hadden moeite om er nevens en
op het klokkenhuis te geraken, vanwaar het uurwerk zijn
tik-tak tot beneden in de kerk deed hooren. En met een
vreeselijk gereutel duidde het aan, dat het één ging slaan.
Maar ik keek van omhoog uit den toren over de velden in het
ronde met een altijd nieuw genot, een genot, dat men slechts
in eene vlakke streek kan hebben, waar men zich zelven verheven voelt, als men op den top van eenen dorpstoren staat !
Daarbeneden zag men ze loopen, de straten, naar de vier
hoeken der wereld ! men zag (le boeren naar huis rijden,
langzaam de schoone streek verlatend. Daar draaiden de
acht windmolens, alle met de zeilen naar denzelfden kant
gekeerd. En dichter bij, op de marktplaats, zag men de
menschen, als beneden de houten poppen in eene barak; wat
schenen zij klein, als zij daar rondkrioelden zonder eenen
klank of een geluid te laten vernemen ! men kon zelfs de bekenden niet allen onderscheiden, want men zag ze maar op het
hoofd ; van de vrou wen was alleenlijk het bovenste van den
strooien hoed, breed en groot als een zonnescherm, van de
dames den a paardenkop » zooals haar zonderling hoofdtooisel heette, te zien. Witen Kross, in haar bloot haar, was
te herkennen, maar niet te hooren : rondom haar heen
schenen de lieden te praten en zich te vermaken, totdat er
sommigen langs de Oosterstraat wegtrokken.
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Al de schoorsteenen begonnen te rook gin, want het uur
was gekomen, waarop de markt ten einde liep en de burgers
gingen eten.
Het beieren had opgehouden, en als men beneden kwam,
was het feest gedaan, en elk naar zijn huis.
Het duurde lang, aleer ik bemerkte, dat voerman Staben
maar met één paard meer des zaterdags van Ted-ooms wegreed. Hoe zou een jonge knaap ook zoo iets zien ? Hij reed
maar met één paard meer, dat was alles. Wat wist ik, welke
beduidenis dat had ? Was het te zeggen, dat er niet veel
meer te vervoeren,en voor geene twee paarden genoeg meer
te verdienen was ? want Ted-oom was zoo opgeruimd en
luidruchtig en vroeg te been als eertijds ; zijn voorschoot
was even sneeuwwit, zijne stem even helder en zijn aangezicht even blinkend rood, -- was het te verwonderen, dat
ik daar niet aan dacht ?
Als de drie stamelende Rasmussen geleerd hadden
eenen os volgens de kunst dood te slaan, te scheiden en te
verdeeles, dan vond de eene na den andere oorzaak of
gelegenheid om met zijnen meester twist te zoeken en
heen te gaan.
Zij vingen den slachtersstiel voor eigen rekeningaan. « Wij
zullen er het einde van afwachten » , zei Ted-oom voor zijn
spreekwoord. Maar het bleef toch duren, en ofschoon zij op
de markt geen kraam hadden, toch stonden zij er met eenen
kapblok en vleesch ; hoewel zij in de groote slachtersrei
niet stonden, toch hadden zij ergens hunne standplaats. Wat
baatte het Hans 01, dat hij zijn « vleesch om te braden D zoo
bijzonder voornaam uitsprak bij al de rijke lieden? De jonge
Rasmussen hadden de klanten leeren kennen, en al stotterden zij nog zoozeer, al stamelden of zongen zij om het meest,
als zij het stuk vleesch maar voor eenen schelling minder
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leverden, lachte men om hunne manier van spreken, maar
nam hunne waar; en allengskens, ondanks de vroolijkheid
van Ted-oom of de onderscheiding van Hans 01, werden het
de Rasmussen, welke den toeloop en het oppergewicht
onder de slachters kregen.
Flinke kerels waren 't, bezonderlijk de jongste, Paul. Als
een oprechte held ging hij met eene volle vleeschmand,
waaronder een gewone mensch bezwijken zou. Daarenboven
noch trotsch noch verwaand, als zij wat opgekomen waren;
zij hielden zich ten volle op hunne plaats en bleven beleefd
en onderdanig jegens hunne oude meesters. Ted-oom was
de eerste om het te bekennen. Zij stelden nog immer des
zaterdags het kraam van Ted-oom en dat van Hans 01 van
's morgens vroeg, aleer zij hun eigen gestel plaatsten ; en
Witen, zei haar vader, als had hij een vertelseltje verteld,
behandelden zij als eene prinses; Paul vooral zong haar iets
voor op zijnen welklinkendsten toon : « De jongen is dood
verliefd, » zei hij lachend, als gold het eenen ganzenwachter en eene gravendochter.
Gramschap, verdriet en zorg dat kon Ted-oom niet raken.
Vandaag ging het toch nog, morgen kwam ook langs hier.
En « groote God D de stiel hield immer stand en hij was den
ganschen dag op de been. Men moest den tijd nemen, zooals hij kwam, en de menschen, zooals zij waren, zei hij.
Kocht hij geene ossen meer, toch kocht hij een kalf, slachtte
en verhandelde het met dezelfde vroolijkheid, als Hans 01
met dezelfde eigenwaarde deed.
Ted-oom was de vriend van eenieder en vriendelijk neet
iedereen. Hoeveel honderde malen daags beantwoordde hij
den a goeden morgen, Ted-oom ! D als had men hem een
geschenk aangeboden, en dat nam niet af met het verliezen
der klanten. Bijzonderlijk met de kinderen wist hij om te
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gaan, zij schenen hem allen toe te behooren. Hij had altijd
iets voor hen in den zak : Q gebak,» noemde hij dat; en als
het geene fijne snoeperijen uit den suikerwinkel meer
waren, gaf- hij toch nog immer met hetzelfde gelukstralend
aangezicht zijne peperbollen, en de kinderen ontvingen ze
met evenveel vreugde, Wat was er dus veranderd?
Omtrent dit tijdstip stierf zijne vrouw. Dat is de eenige
maal, dat ik hem waarlijk ernstig heb gezien, bijna zoo, dat ik
hem schier niet herkende. Het gold niet alleen dit overlijden,
maar zij was plotselings gestorven, zoo heel ineens, dat
pastoor en kerkvoogd te laat gekomen waren om een testament op te stellen. Nu was hij een arm man.
Dit had hij ook kunnen dragen. Maar uit zijn huis te moeten, nadat het verkocht was, weg van den hoek der markt,
van onder den kastanjeboom weg, en ver van de geburen —
neen, dan kon men hem evengoed naar Siberië jagen, dat
ware niet slechter voor hem geweest !
Zoo ver kwam het ook niet. Hij mocht een deel daarvan
behouden. In h-t % slachthuis » stelde hij zijn bed, kookte
zijne koffie, braadde zijn stuk vleesch en was weder heel
den dag op den gang als eertijds, maar zijne stem klonk niet
meer zoo luid, en hij hield zich zoo recht niet meer. Doch
eene klacht heb ik nooit uit zijnen mond gehoord, zelfs niet
over den slechten tijd, nauwelijks over slechte menschen,
soms -- groote God — over het slecht weder!
Met hem gingen ook zijne kameraden achteruit en allengskens te gronde. Maar het werd minder bemerkt. Kross had
ook niet veel te verliezen. Het beste, dat hij bezeten had,
was hij lang kwijt, namelijk zijne vrouw, en dat beste bad
hij wedergevonden met het opgroeien zijner dochter. Ja,
deze drie oudelieden steunden alle drie op haar, als ware
zij het anker van een schip, dat mast en zeilen sinds lang
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verloren had, en waarop zij alle drie gezeten waren. Maar
indien het anker nu eens losscheurde, of op verkeerden grond
geworpen werd?
Het komt mij voor, als ik van genen tijd spreek, en mij
de menschen van toenmaals herinner, alsof het louter lieden
geweest waren, die slechts leefden en volstrekt niet dachten;
ik meen, wat eigenlijk door denken verstaan wordt. Men liet
alles komen en gaan, zooals het kwam en ging,als men niets
op het geweten had; dit was eene andere zaak ; maar lotgevallen, die nu de menschen waanzinnig zouden doen worden, verdroeg men als dagelijksche gebeurtenissen en als het
ware uit plichtgevoel. Hoe zou ik zoo iets noemen ? Godsvrucht? vertrouwen in de Voorzienigheid? onverschilligheid?
of was het leven wellicht niet zooveel waard als nu, dat men
er steeds over jammerkiaagt, als alles niet juist naar wensch
gaat? -- Ik weet het niet.
Behoorde Witen Kross ook in haar gemoed nog tot deze
oude wereld of tot de nieuwe, de wijze? Wat ging er om in
hare ziel, als hare pleegvaders rondom haar oud en arm
werden?
Indien zij ook den tijd van den welstand niet gezien, of als
klein meisje volstrekt niet bemerkt had, het verval moest
zij toch allengskens gewaar worden, ofschoon het haar aan
niets ontbrak en er niets faalde ; want nog immer zaten zij in
hetzelfde klein vaderhuis, dat nooit grooter was geweest,
geen meubelstuk, waarmede hare moeder weleer kamer
en keuken had versierd, was er uit verdwenen. Maar zij
moest het toch wel bemerken, ofschoon Ted-oom en Hansoom nooit nalieten haar iets van de markt van Itzehoe
of van de paardenmarkt mede te brengen, of uit te zoeken
als Kerst- of Pinkstergeschenk, dat het daarmede stond
als met het suikergebak , dat langzamerhand in peperbol-
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len veranderde. Maar wie zal het zeggen, wat zij dacht, of
gevoelde ?
Ik, minder dan iemand, want de schoonheid is voor eenen
knaap hetgeen de zon voor de oogen is; daarin kan men
geene vlekken ontwaren , en men gelooft niet, dat haar
kommer, zorg, ziekten, vertwijfeling of ongeluk kunnen
treffen.
Omtrent den tijd der paardenmarkt werd van ouds een
feest door de jongelieden en de burgers gevierd. Hetgeen
men a Haanbier u noemt. Men trok op den'zondag van Vastenavond met een vaandel rond de markt en door de bijzonderste straten, en trommelde het volk te zamen. Het feest was
ongetwijfeld nog een overblijfsel van het gebruik e Lichtmis »
te vieren, zinspeling op het aangroeien der dagen, wanneer
men volgens eene oude rijmspreuk het licht ontberen kan:
Lichtmis is het genoemd :
Gij moet het vuur uit doen,
De deur toeslaan,
En te bed gaan.
En de « haan » beduidde den vogel, die het voorjaar
geriekt en met zijn kraaien aankondigt.
De inwoners verdeelden zich in twee partijen, en de
jongelieden wierpen met ballen, langs den zuiderkant
uitgaande, altijd voort, wel een uur ver tot in de omstreken
van Diisendduwelswarf, waar de Ditmarschers eens voor
hunne vrijheid gestreden en gezegepraald hebben. Het
werpen met de ballen was een kampspel, er was een prijs te
winnen voor den felsten smijter.
Iedere partij mocht bij de tegenstrevers haren scheidsrechter aanstellen, die zorgen moest, dat alles volgens
regel en recht geschiedde. De ballen van de grootte eener
okkernoot of grooter, van hout metlood daarbinnen gegoten,
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op het einde der Gastwurth. Waar de bal gevlogen was,
stelde zichde scheidsrechter en legde zijnen stok voor nummer twee neder. Degenen van den Oosterkant begonnen van
denzelfden wegwijzer af. Op de plaats, waar de bal liggen
bleef, was voor den naasten kamper van dezelfde partij deelmakend, het nieuw uitgangspunt. Aldus wierp men immer
voort, totdat men op het laatst in de herberg van Hogenheid
met den bal door , het venster smeet. De scheidsrechters
letten op, dat de werper niet gestoord werd, ook dat hij
geene valsche treken gebruikte, bij voorbeeld den bal bij
middel eener vork te werpen, die hij heimelijk in de hand
hield ; dit hoorde men dadelijk aan den klank : de bal vloog
gladder weg. De partij, welke de zege behaalde, mocht den
Hanenkoning kiezen : dit was gewoonlijk de grootste,
schoonste man of de beste smijter.
De jongelieden oefenden zich al lang te voren. Natuurlijk
oefenden wij, jongens, ons ook en eenen heelera tijd voor
Vastenavond was het een ballen werpen en ballen gieten,
waarbij menig hoofd en venster gevaar liep, menige broek
en vinger verbrand werd.
Bij het eigenlijk spel, waren wij natuurlijk allen tegen-.
woordig, hoe jong ook, en wij wierpen ter zijde langshenen den weg om ons met de groote menschen te meten,
en te zien, hoever wij al smijten konden, tot wij later
zouden mogen mededoen. Het weder mocht nog zoo slecht
zijn, niettemin speelden wij de jassen uit, en in sneeuw en ijs
kon men eenen hoop knapen en jongelingen zien, welke in
hunne hemdsmouwen en blootshoofds hier stonden te loeren.
en naar ginder, zoodra een bal geworpen was, heenatormden
en hun hourrageroep of hunnen spotlach, hetzij voor den
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held of den achteruitgeblevene lieten weerschallen. Want het
gebeurde ook somtijds, dat er een, met buitengewone deftigheid in aangezicht, armen en beenen op zijnen worp lettend,
als mikte hij naar de kerk van Meldorp, over den gladden
grond gleed en neerviel, of dat de bal uit zijne verkleumde
hand ontsnapte, en hij dien onvrijwillig achterwaarts
wierp te midden zijner kameraden in plaats van vooruit
naar het doel.
Het was niet zelden, dat zulks aan Ted-oom overkwam.
Want het spreekt van zelfs, dat hij bij het Haanbier mededeed ;waar had hij kunnen vermist worden? al ware het ook
slechts geweest om de levering van het vleesch voor het
avondmaal te behouden, want dit ontnam men hem niet,
het werd hem van harte gegund
De jonge Rasmussen waren gevreesde kampioenen, zij
hadden zich gedurende de schooljaren, aan den ossenpaal
daarin geoefend, als moest het eens hun stiel worden. De
bal vloog uit hunne hand als de kogel uit een geweer. Een
hunner werd altijd onmiddellijk achter Ted-oom geplaatst,
om diens worp weder goed te maken.
Met veel gedruisch en luid gelach trok men eindelijk, na
afloop van alles, in groepen terug naar de plaats, waar
het spel begonnen was, tooide zich tehuis op en nu ving
het eigenlijke feest aan. Men leidde de dames nog eens
rond de markt met de muziek voorop en den koning onder
het vaandel.
Natuurlijk werd er bij deze gelegenheid veel gedronken,
gegeten, gesproken en verteld. De herinnering aan de voor.
malige vrijheid van Ditmarschen werd opgewekt door allen,
die .er iets van wisten; men sprak van vroegere helden
van den slag bij Hemmingsted tegen Hans, den koning der
Denen, tegen Junker Slenz en de ZwarteWacht; vooral riep
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men Wulf Isebrand in het geheugen, en Telsche Kumpen van
W6rn, en degenels, die het niet wisten, leerden het. — Wij,
kinderen, vernamen het van onze ouders en onze meesters
(want in de school werd ook de tijd waargenomen,) en de
Deensche spioenen, indien er bestonden, moesten geduchte
vertellingen te Kop3nhagen te vertellen hebben !
Ik kon niet nalaten aan Wulf Isebrand te denken, als ik
Paul Rasmus op zekeren Vastenavond onder het vaandel
zag gaan : een ware held, aldus kwam hij mij voor met zijne
breede schouders. En nevens hem ging Witera Slachters als
het schoonste meisje uit den omtrek. Het dunkt mij dat,
indien zij de vaan gedragen had, men het niet had kunnen
laten tegen den Deen op te trekken.
Dans en gelag waren voor de jongelieden alleen. Dit
feest werd door ons eigen volk gevierd ; maar den dinsdag
en den woensdag daarna kwamen de vreemdelingen naar
de paardenmarkt. Als men nog een kind was, scheen het
vermaak niet op te houden, en men kon zich niet verzadigen aan al de nieuwigheden : orgeldraaiers, muzikanten,
berenleiders — wat al niet!
Ditmaal was er een man te zien — niet voor geld noch
andermans genoegen — maar die echter de ogen op zich
trok. Ik zag hem over de markt slenteren als iemand, die
wandelt en rondkijkt, die eigenlijk niets te doen heeft, niets
te koopen of te verkoopen. Het was een jonge mensch, die
mij ook « wonderschoon » scheen --- een woord, dat ik destijds niet had durven gebruiken. Ik was bijna beschaamd,
omdat ik hem op de hielen volgde, en beschaamd in zijne
plaats, omdat elk hem zoo opmerkte. Niemand kende hem,
men zei, dat hij hier al eenige dagen logeerde in het « Landschapshuis, » het eerste hotel van het stedeken. De jongens
hadden dadelijk eengin naam voor hem gevonden, zij heetten
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hem den Q Pelsmantel It want zulk een kleedingstuk droeg
hij. Overal waar hij ging, bleven hem de menschen achterna
zien; de meisjes staken het hoofd te zamen en fluisterden ; en
er werd dra verteld, dat het een rijke jongeling was, welke
verre reizen ondernomen had en tot in Parijs was geweest:
vandaar ook zijne zonderlinge dracht; in Parijs liep iedereen
aldus gekleed en niemand merkte het op. Van uit het venster
van het « Landschapshuis » had hij den optocht van het
Haanbier staan bekijken en den waard aangaande de aanwezigen uitgevraagd. Deze hield hem voor iets gansch anders
dan de bewoners dachten, maar sprak zijne meening niet
uit, doch hij wees met den vinger naar het Noorden, zoodat het duidelijk genoeg was, dat hij aan de Denen, aan
Kopenhagen, aan eenen minister of eenen spioen dacht.
Om 't even voor hem, alf de vreemdeling maar goed betaalde,
en zulks deed hij.
Hij was nog eenige dagen na de paardenmarkt gebleven.
De plaats beviel hem, had hij verklaard, en het « Land-

schapshuis » bijzonder, liet was een hotel, zooals er maar in
Parijs te vinden waren, had hij er bijgevoegd, vooral
wanneer men het uitzicht over de Groote Markt in aanmerking nam, want geene twee zulke bestonden er in de halve
wereld, en dit laatste geloofde ieder inwoner.
De menschen stonden er hem ook aan. Hij was op den
avond van den marktdag eens rond geweest : alles was
fatsoenlijk en net, hij moest het bekennen, er waren mooie
meisjes.
Natuurlijk werd er op den marktdag gedanst en dit
overal, waar er maar plaats bestond. Daar was hij allerweegs
te zien geweest, hier had hij een glas van 't een of 't ander
gevraagd, ginder een teugje gedronken, langs alle kanten
rondgezien, als wilde hij elk in het bijzonder beschouwen,
25
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of als zocht hij iemand, dien hij niet vond ; hij verdween
overal bijna zoo plotseling, als hij gekomen was.
Aldus verzwond hij ook uit het stedeken en de praatzieke
gebuurvrouwen hadden veel over hem te spreken, en wisten
veel van hem te vertellen, totdat hij vergeten geraakte
Het is ongelooflijk, wat zij niet al uitvonden over hem,
want hij had de vrouwen bijzonder aangestaan. Indien
iemand op den inval gekomen ware hem voor eenen Russischen prins te verklaren, zou men het geloofd hebben,
want daaraan geleek hij eenigszins. Hij droeg toegerijgde
schoenen, dit had de knecht uit het « Landschapshuis »
verraden, eene dracht, zooals wellicht maar de dochters
van den landvoogd bezaten, en een manspersoon even
weinig gebruik van maakte als van een keurslijf. En wie
weet, of hij er geen aan had, want hij was slank van leden
als eene juffer; en goudsieraden als knoopen en spelden en
wat niet al ! had hij overal in zijn hemd en langs alle
kanten zitten, volgens het zeggen van den huisknecht.
Had de man iets met Witen Kross gemeens? Deze gedachte was toch zeker niet in de inbeelding eener
praatzieke, oude vrouw ontstaan, niet meer dan zij het
zich had ingebeeld, dat de Hertog van Glucksburg, eens,
dat hij door het stedeken trok, naar haar gekeken had? In
de Oosterstraat was hij haar voorbijgereden, als zij haren
weg vervolgde, dan had hij zijne muts afgenomen en
nog lang en dikwijls naar haar omgezien. Al de inwoners
waren er fier op.
Aldus was het even mogelijk, dat de jonge man Witen bij
den optocht rond de marktplaats gezien had. Dat moest het
zijn, en zij was het wellicht, welke hij op de paardenmarkt
had gezocht, maar zeker ook niet gevonden, want daar ging
zij niet.
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En toch, als men aan den onbekende dacht, dan sprak
men van Witen Slachters, en als men Witen Kross zag,
dan dacht men aan den jongen man, als hadden zij te zamen
behoord. Indien hij een prins was, dan hadden wij eene
prinses voor hem. Dit speelde in het hoofd der inwoners.
In het mijne ook. Want had ik eenen man voor mijne madonna moeten teekenen, dan zon ik nauwkeurig geweten
hebben, hoe hij er moest uitzien.
Zoo staan de zaken -- het is een ongeluk voor de lieden,
wanneer zij niet zijn, zooals eenieder ; het mag bij hen een
gebrek of een voorrecht wezen, het is bijnaom het even. Van
zulke menschen wordt er gesproken, zij worden beknibbeld,
en hunne goede faam lijdt er door, tenzij deze bijzonder vast
staat. Het gaat met zulke lieden als met de vogelen : laat
maar eens een goudgelen kanarievogel uit zijne kooi : daar
zitten de andere vogels achter, totdat hij tot stervens
vermoeid nederzinkt. Het is mogelijk, dat daar niet meer
kwaden wil bij is dan vaak bij de menschen.
Voor het oogenblik was Witen Kross de gouden vogel.
Langs den Oostkant van het stedeken, dicht bij de
weiden, stond een huis, dat men de « Trommelzaal »
noemde. Er werd verteld, dat in den Russischen tijd de
tamboeren zich daar oefenden. Het huis stond eenzaam;
het werd door eene verwersfamilie bewoond. Hun stiel
eischte ruimte en deze hadden zij er: binnen om hun goed
op te stapelen, buiten op de weide en het .hof om geverfde en gedrukte stoffen te hangen drogen.
Dit was juist eene plaats, juist een huis en eene familie
om de jongelieden te vergaderen in den tijd, dat het bezoek
van danszalen en herbergen des Zondags nog in het gebruik
niet lag. Daar waren vriendelijke, volwassen zonen en
dochters, en onder de verwersgezellen van den toenmaliger
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tijd, bevond er zich ook wel ondertusschen een beschaafde,
schoone jongeling. Want het verwen was toen nog een
handwerk ; men kende geene verffabrieken, en er waren
meer gezellen en meesters toe noodig dan voor het grootste
deel der andere bedrijven. Een verwer werd in dè beste
hulzen aangenomen; er kwamen te zijnent gezellen uit
Zwitserland en tot van Weenen toe, lieden, welke de
teekeningen voor het drukken zelve konden maken, en een
woord mochten medespreken, welke zongen eh op de
guitaar'speelden. Schoon gekleed waren alle verwers.
In z1.1k een huis,uit zulk een gezelschap haalde wel soms
een hrijver, een leeraar of een advocaat zich een
vrouwtje. Bij den verwer in de Trommelzaal ging Witen
Kross ook. Daar was het op zijn grootsch niet, maar het
was er vroolijk. Er kwam wel somtijds een glas punch op
de tafel bij rondgezang en dan ontstond een hoerageroep
daarachter. Het was er vermakelijk voor oud en jong.
Paul Rasmus was om zoo te zeggen met Witen Slachters opgegroeid. Bij den verwer was hij eigenlijk niet bij
zijne soort. Het was zonderling, dat een mensch, die niet
spreken kon, het zoo verre gebracht had van door zijn
gezang in een dergelijk gezelschap aanvaard te worden!
Hij trachtte altijd bij Witen te geraken en overal, waar zij
ging, had hij ook iets te verrichten, dit wist eenieder. Hij
zou zich voor haar laten doodslaan, of zich voor haar
doodgewerkt hebben, dit wist men oók. Zingen kon hij
inderdaad, volgens hetgeen men destijds zingen heette, 't is
te zeggen, hij kon al de liederen, die in den mond waren,
en werd en was een heel andere mensch, als hij de breede
borst vrij kreeg en niet meer stamelde noch stotterde.
Daardoor was hij met den zoon des verwers bevriend
geworden, en werd hij in zekeren zin bewonderd, wanneer
een der gezellen hem op de guitaar begeleidde.
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en keken tusschen de gordijnen, als er eene spleet in was.
Daar zag ik dan Witen Kross zitten en Paul Rasmus zong,
als deed hij het voor haar gansch alleen. Dit konden wij,
jongens, ook zien.
Op zekeren avond was de onbekende in dat gezelschap
gekomen. Hoezoo? Middelen om in het huis te geraken
bestonden er genoeg: de verwer had waren te verkoopgin
en eene dochter uit te huwelijken. Maar waarom ging er
de vreemdeling? Dit moest niet gezegd worden, iedereen
begreep het: Voor Witen Kross zou hij er wel langs eenen
nog veel moeielijkeren weg naartoe gekomen zijn.
Maar nu liep het nieuws er van als een vuur door het
stedeken. Nu kwam het uit, dat het niet de eerste maal
was ! De eene had hem gezien bij de schans, de andere had
hem ontmoet te Hoogenheid, te Wesseln, of te Weddingsted,
in al de dorpen van het omliggende en op al de wegen, die
naar het stedeken leiden, als lag hij op loer, en op deze
wijze had hij gelegenheid genoeg gehad haar zoo wel als
hare pleegvaders te ontmoeten.
Daar kon wel iets van waar zijn.
Ik heb eens bij toeval mijn nadenkenden grootvader
tegen Witen Slachters hooren zeggen -- zij keek juist bij
ons door het venster in huis en had bijzonder roode wangen : « Witen, uwe tanden zitten nog vast, maar zie, dat
ge uw hart niet verliest! »
Daarop antwoordde zij met eene vriendelijke miene, die
mij eenen bijzonderen indruk maakte: u Verliezen niet,
Grootvader, het zit te wel verborgen. D
Bewaar het dan, Witen ! »
4 Ik zal doen, wat ik kan, » klonken hare woorden.
Maar nu had men het ter plaatse ook op den vreemde-
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ling gemunt, hij was de goudvink, waarachter de sperwers
zaten. Evenals men vroeger eenen prins van hem gemaakt
had, zoo trachtte men hem nu door allerlei gepraat tot
eenen tooneelspeler te verlagen; maar daartoe zag hij er te
verheven uit. Want onbekend voor eenieder bleef hij en
wist zich zoo te houden, dat hem niemand te nabij kwam.
Maar — hij was daar weder ! Ik kreeg schier den schrik
op het lijf, als ik hem zag. Gansch dezelfde en toch gansch
anders : hij stak in het nieuw van aan zijne schoenen,
welke wellicht toegerijgde schoenen waren, tot aan het
hoofd, jas en al, splinternieuw, als stond hij voor geld ten
toon.
Hij trok gerust over de markt als een wandelaar, doch
alle menschen bleven staan en keken, schier werd hij met
(1e vingeren gewezen.
Het was het laatste jaar, dat ik door den pastoor in de
kerk met de nummers gelast was. Wat er alsdan van mij
geworden zou, speelde mij dikwijls in het hoofd. Wellicht
was ik daardoor gewoonlijk wat nadenkend. Want ik dacht
dadelijk aan mijne madonna, als ik hem zag, den pelsmantel zonder pels, die mij nu nog een zonderlinger man
scheen, en mij kwam het voor als ontwaarde ik langs
weerskanten nevens hem de lotbestemming van drie
menschen en nogmaals drie. Wie kon hem zien zonder aan
de drie grijsaarden en aan de Rasmussen te denken? Mij
was het, als hoorde ik Paul eerst stamelen en dan zingen
op eenen toon, alsof zijn leven daarvan afhing.
Mijne bezigheid riep mij in de kerk en mijne gewoonte
op den toren.
Bevond ik mij overigens wellicht in den tijd des levens,
waarin men voorgevoelens heeft en spooken zelf s bij helderen zonneschijn ziet?
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Ik zou het bijna gelooven. Want ik klauterde omhoog,
voorbij de klokken, met een angstgevoel, als gingen zij
zich uit haren haak he ffen en mij bedekken ; ik trad
nevens het groote slinger van het uurwerk, dat mij eenen
indruk maakte als duidde het de eeuwigheid aan, met
zijne geweldige beweging heen en weer ; men dorst het
nauwelijks wagen er voorbij te gaan !
Eindelijk keek ik van op de oude, welbekende torengaanderij naar beneden in de straten, naar de molens, de
schoorsteenen en de markt. Ik weetniet, waarom ik bedroefd
en weemoedig werd. Was het, omdat ik hier weldra niet
meer terugkeeren, en de bejaarde, wonderlijke knecht met
eenen anderen jongen de trappen opgaan, het uurwerk
optrekken en den beiaard spelen zou, als het één uur sloeg ?
Ik keek naar beneden, naar de menschen en de markt,
als nam ik afscheid. Daar stonden de wagens met rogge en
tarwe geladen; daar in den doorgang de mooie meisjes met
korven boter en eieren ; daar zaten de groentevrouwen ;
daar stonden de kramen met al hare heerlijkheden --- van
het kraam van den goudsmid af tot dat van den nagelsmid.
Alles als naar gewoonte. Ik zag de lieden dooreenwemelen,
te zamen spreken, koopen en verkoopen, en hier, juist
onder mij, heel de rij slachterskramen ! aan de twee
uiteinden nog altijd degene van Ted-oom en Hans-oom.
Maar waarom liep daar het volk in eens te zamen ? het
was een gewoel en een krioel, waarvan men geen denkbeeld
heeft ! Ik zag armen over de hoofden uitsteken en menschen, die ik kende. In het midden van den toeloop beyond
zich Witen Kross !
Wat was er ? Wat gebeurde er? Daar stoven zij uiteen!
een hoop liep met Paul Rasmus weg. Hij was in zijne
hemdsmouwen en hield iets in de hand. Uit de andere
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Kross naar neerzien. Dat was alles.
Als ik beneen kwam, was de markt als uiteengestoven ;
maar ik vernam aldra van de achtergeblevenen, dat Paul
Rasmus den vreemdeling aangerand had, terwijl deze
tegen Ted-oom en Hans-oom stond te spreken, en dat,
zoodra Witen er bij gekomen was, hij hem vastgegrepen
had, evenals men eenen os bemachtigt. Een vreeselijk
gevecht was er op gevolgd. Zij hadden elkaar gestampt en
geslagen op leven of dood, en als Paul Rasmus gewaar
geworden was, dat hij zijnen meester gevonden had, toen
had hij zijn slachtersmes uit de schede getrokken en in de
borst van zijnen tegenstrever geploft. — God wist, of hij
hem niet doodelijk getroffen had !
Welke oproer ! Dezen liepen naar hier, genen naar ginder !
De menschen stoven uit elkander, als wanneer de wind op
de Groote Markt de bladeren voortjaagt : elk trok naar
zijne woning of zijn akkerland.
Ik liep naar huis. Alles was in rep on roer. Men wist
niet, of men waakte of droomde, of men leefde of niet.
Doch tegen den avond vernam men, dat de steek niet
doodelijk geweest, en de gekwetste buiten gevaar was.
Paul Rasmus was weggeloopen, naar Hamburg of Bremen,
— God wist waar naartoe. Zijne broeders zeiden niets en
al wie het vroeg kreeg geen antwoord.
Met nog meer nieuwsgierigheid dan voorheen, keek ik
naar Witen Slachters. Er was niets van droefheid aan
haar te bespeuren. Zij was zoo schoon als ooit. Over de
plaats ging zij met haren korf aan den arm ; Ted-oom
begroette haar als eertijds ; wanneer zij terugkwam, sprong
de groote, zwarte hond haar tegen.
De vreemde jonge man was genezen en vertrokken. Men
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kreeg nu eindelijk te weten, dat bij de zoon van eenera
Marschboer uit Eidersted was.
Eens dat zij weer naar binnen door ons venster keek,
zei mijn oude grootvader tot Witen Kross : « Ik ben niet
tevreden, Witen ! D
Wat wilde Grootvader daarmede zeggen en waaraan
mocht hij denken? Zij gaf geen antwoord, keerde zich om
en sprak met hetzelfde aangezicht, waarin ik niets dan
schoonheid zag :
« Grootvader, ik kan het niet helpen ! D
« Hoezoo, » sprak hij, « gij kunt niet? »
a Neen » antwoordde zij : a mijn hart dwingt mij
er toe. D
« 0 wat ? uw hart, D zei Grootvader boos, a daar
spreekt gij allen van ! Zeg liever, dat zijn schoon gezicht en
zijn voornaam uiterlijk u aantrekt. »
« Neen, Grootvader D hernam zij, « maar ik kan het
niet helpen. »
0 En als er nu tegenspoed komt en de zaken niet mede
willen ? D
« Dan ga ik met hem te gronde.
« En de oudelieden? »
t Dat God hen beware, ik kan het niet helpen ! D
En met deze woorden trok zij voor de laatste maal uit
onze kleine woonkamer en over de Groote Plaats, en
streelde den hond, die haar tegenkwam.
Wij keken haar beiden achterna door het raam.
Korts daarop werd in stilte en om zoo te zeggen in het
geheim bruiloft gehouden. Witen trok met den man weg,
naar Tónning, zoo men zei, waar zij kamers gehuurd
hadden. Zijne familie was tegen dit huwelijk, hij had met
zijn uiterlijke iets anders kunnen krijgen ! Zijn vermogen
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veroorloofde hem maar van bij gelegenheid op een pachthof te gaan.
En de drie oudelieden, die alleen achterbleven ? Ik heb
reeds gezegd, dat het ras van voorheen dit anders begreep
dan wij om zich in hun lot te gedragen. Ole stierf overigens
kort daarna, en als men zegde, dat hij niet meer had willen
terugkeererl -- groote God ! -- kan ik dit ook wel gelooven,
want deze woorden heb ik uit den mond van meer dan
eenen vernomen en voor meer dan eenen hooren , zeggen.
Hier kwam het volkomen te pas.
De twee anderen leefden stilletjes voort en slachtten te
zamen en spraken van haar : elk wil toch eens zijn eigen
meester wezen, dat was nu zoo de loop der wereld. Dat lag
ill de natuur, dat was de lotbeAemming der menschen...
Ik heb ze dikwijls bevonden, wanneer zij in het slachthuis vare Ted-oom met al de deftigheid en al de plechtigheid,
welke voor het dooden van een bekroonden os vereischt
wordt, een kalf geslacht hadden. Het werd aan de haken
gehangen en geprezen. Het slachthuis werd geschuurd en
afgegoten ; de roode steenen vloer blonk ; de koffie werd
gekookt. Daar zaten zij allebei aan den disch en doopten
hunne boterhammen in den warmen drank, en het smaakte
hen, als ware het een feestgerecht geweest. Daar zaten zij
te praten en te vertellen. Het ging niet meer zoo luidruchtig
als eertijds, lachers hoorde men hen wel eigenlijk niet, maar
kommer heb ik toch ook niet waargenomen, hoe dikwijls
ik ze zag.
Er zijn lieden, die in het verleden leven, en deze beiden
behoorden tot liet getal. Dit kunnen wij allen in zekere mate,
voor wat eenen dag en een jaar betreft, want gisteren
hangt nog aan vandaag en het verleden jaar hangt nog
aan het tegenwoordige. Maar deze twee mannen konden
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zulks met een geheel leven, dat achter hen lag, zonder hoop
en zonder toekomst.
Zij zaten al was het krom, toch niet stom, al was het
bekommerd, toch niet overladen met kommer en spraken
van hunne reizen naar de Marsch en naar Itzehoe ; van
hunnen handel van vroegere tijden ; van het overlijden van
Grietje-moei, en dat er geen testament tot stand gekomen
was; van de vrouw van Kross, hoe schoon zij als meisje
was, juist als Witen naderhand.
Van deze kwam er ondertusschen cone kleine som, die zij
ontspaard had, maar zij en haar man bezaten niet veel. En
dit hield zelfs op, als zij eene pachthoeve in Jutland gevonden hadden, want nu moest eerst daarvoor gezorgd
worden. Verder op was zij getrokken, en voor bejaarde
lieden heette dit zooveel als buiten de wereld. Maar zij
praatten van haar, evenals van de anderen, die werkelijk
van de aarde waren, en toch nog om aldus te spreken in
hun midden bleven voortbestaan.
Jaren later vond ik Ted-oom gausch alleen terug. Ook
Kross was gestorven. Hij had niet lang geleden, vertelde
hij mij -- groote God ! — juist als Hans Ole. Hij bad den
Heer, dat het hem evenzoo mocht vergaan. -- Het was
een schoone oude man, Ted-Oom Rod, zijn aangezicht
had iets, dat men niet vaak tegenkomt, iets van vrede of
tevredenheid, als had lachen en lijden zich in eene zoete
uitdrukking daarop versmolten. Hii deed het slachten niet
meer; hij nam zijne maaltijden bij vrienden ; de twee
jonge Rasmussen pasten met liefde zijne kleine huishouding op, Voor het overige wandelde hij rond en was den
ganschen dag te been.
Als ik hem verliet ,
ik kinderstemmen e Tedoom! u roepen. Hij groette met het hoofd en als met zekere
plechtigheid.

--
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Kort daarna vond men hem des morgens ingeslapen op
zijn bed en niet weder op te wekken.
Hij had niet veel geleden : zijn laatste wensch was vervuld
geworden.
Naar het Platduitsch van Klaus Groth.
VIRGINIE LovELING.
G ent, 18 Februari 1881

BOEKBEOORDEELINGEN.

I. Nanno, eerre Grieksehe idylle, door Mr. Carel Vosmaer.
--- 's Gravenhage, Martinus Nyhoff, 1882.
II . in 't Harte van Java, door W.-J. Hofdyk. -- Amster-.
dam, Scheltema en Holkema,1881.
Merkwaerdig zijn, onder meer dan een opzicht, de hervormingen, welke, in de laatste jaren, de Nederlandsche
prosodie ondergaan heeft.
De technische patronen, die, zelfs in deze eeuw, onze
oudere poëten meest liefhadden : de vaerzen met hun geijkt
getal heffingen en dalingen, worden alle dagen meer en
meer verwaarloosd. In hunne plaats, treden én de aan
afwisseling zoo rijke maten der classieke oudheid, én de
vrijer, luchtiger golvende accentvaerzen,alien Germaanschen
talen zoo eigen, beslist op den voorgrond.
In Zuid-Nederland is deze omwenteling -- behoudens
nauw een drietal uitzonderingen — sedert lang voldongen.
Het metrisch vaers, door wijlen J. M. DAUTZENBERG, ons
aller voortreffelijken Meester, zoo glansrijk ingevoerd, door
de werken van JAN VAN BEERS, FRANS DE CORT, FERGUUT,
DAEMS en anderen populair geworden, wint nog dagelijks
veld, en naast hexameter en andere strophische vaerspatronen nemen nu ook iambische en trochasche vijfvoeter hunne plaats in.
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In Noord-Nederland, waar men toch vrij lang vóór wij
op eenera DAUTZENBERG bogen konden, min of meer bedenkelijke proeven op dit gebied had zien verschijnen, en wel
onder de namen van KINKER, en na hem van C. TEN HOET,
werd de besproken hervorming niet zoo vlotweg aanvaerd.
Men mag als zeker aannemen, dat eerst, sinds het verschijnen van VOSMAERS Vogels van Diverse Pluymage en
Londinia's, de beslissende slagen dagteekenen.
Verre zij van ons de bewering, dat alle in Noord-Nederland geleverde metrische proeven geslaagd zouden heeten.
Eilaas, wij weten maar al te wel , welke recht waakroepende zonden sommigen, onder opschrift : metrische vaerzen,
in krant, tijdschrift of boekwerk, vaak in het licht zenden.
Toch wijzen wij met des te meer voldoening op het iambisch gedicht Lilith, door MARCELLUS EMANTS, 'op de
stevig-gesmeedde vaerzen uit WAALNERS voortreffelijke
Gedichten en Gedachten, en op enkele rijmelooze gedichten
door SOERA RANA nu en dan in de Gids afgekondigd.

De beide epische verhalen, waarvan wij de titels tot
opschrift van dit opstel verkozen, zijn metrischegewrochten.
Zij dragen het naamcijfer van twee, geheel Nederland
door, gevierde schrijvers. En toch, wat een geheel verschillenden indruk oefent de lezing dezer twee werken op den
lezer uit !
Tusschen de stoffen van Nanno en In 't Harte van Java
eene gelijkenis willen Jaarstellen, zou ongerijmd zijn. De
stof der idylle behoort tot de fantazie, al werden ook enkele
trekken en beelden van de classieke oudheid in leen ontvangen ; de stof van het epos berust integendeel op geschieden aerdrijkskundige gronden. De niet talrijke episoden van
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'Vanno lossen zich af op het sobere, strengere Hellas ; die
van HOFDYKS werk ontrollen zich te midden van eene weelderige, aan verscheidenheid van dier en plant zoo hoogst
rijke, tropicale natuur, het schoone Java. Bij den eerste is
alles sober, vast en lijnenhaft als-in een marmerbeeld uit de
groote eeuwen ; bij den -tweede vloeien stroomen van glans
en kleur over het geheel, en nemen schildering en beschrijving, eene gansch eerste plaats in ; bij VosMAER ademt alles
stil en idyllisch gevoel, bij HOFDYK heerscht veeltijds
opgewektheid en hertstocht. In een woord, Nanno is het
werk van eenen geestverwant van Theokrutos en Longus, iii
't Harte van Java dat van eenen schitterender romanticus.
Geene rijker stof is denkbaar, dan door HOFDYK verkozen
werd : de blijvende vestiging van hetHollandsch gezag op hét
eiland Java. -- Reeds hoorde den zonen der jonge Republiek
een deel van het eiland toe, wanneer twee mannen, de prins
Amen, des ouden keizers zoon van Mataram, en de priester Kadjoran, een verbond aangingen, ten einde Java van
't uitheemsche juk te bevrijden, de eerste in den opstand
een geheim middel ziende om zijne heerschzucht te bevredigen, de tweede als alles beheerschend doel najagend : de
vestiging der priesterlijke almacht over geheel Java. De
sluwe Kadjoran weet zich echter te bedienen van eenen
anderen prins, den dapperen Troeno-Djojo, en wel met zulk
een gevolg, dat deze openlijk tegen den keizer aan 't muiten
slaat, en zich in Soerabaja, als Heer des rijks, doet huldigen, tevens de schoone Mahera, des priesters dochter, tot
bruid ontvangende. Thans sluit zich de bedrogen Anoem
weder bij zijnen ouden vader aan : de hulp der Hollanders
wordt tegen de opstandelingen ingeroepen, en de Europáanen besluiten er toe den ouden keizer te steunen. Reeds

-- 352 -is de oude vorst, op zijne vlucht vóór den muiter, overleden,
wanneer het Hollandsche heir, in aantocht naar TroenoDjojo's verblijf, bij het Wilisgebergte den zege behaalt.
Weldra valt de vijandelijke burcht den Europeaan in handen ; de opstandeling wordt gevangen genomen, en ,Anoem
op den troon hersteld door de overwinnaars. Dit was, zegt
da dichter :
41 't Voorspel eens nieuweren tijds —
de macht van het West over 't Oosten,
Hollands gezach had den hiel geplant in het harte van Java» .
In deze historische gegevens versmelt zich nu een romantisch episode, middelpunt van het geheele stuk : de liefde
van Mahera voor den Javaan geboren, doch onder Hollanders opgevoeden en in hunnen dienst staanden held,kapitein
Jonker. Hem minde Mahera reeds, toen zij Troeno-Djojo
tot bruid werd weggeschonken. Gehoorzaam aan 's vaders
bevel, dient en eert zij den gemaal, dien zij nochtans niet
kan liefhebben, en staat hem, moedig en getrouw, gedurende zijne lastige loopbaan, ter zijde. Wanneer Troeno-Djojo
onder den verraderlijken `kris van den laffen Anoem valt,
wordt zij de vrouw van den eeniggeliefden, edelhertigen
Jonker.
Veel eenvoudiger is het oorgedacht van VOSMAERS idylle.
Dappere Naukrates keert met zijne « krachtig beriemde
galeie weêr, uit verwinnenden krijg », toen hij door stormen
van zijne vloot wordt afgedreven, en koers zet naar een in
de verte opdoomend eiland. 's Nachts tasten Foinikische
roovers zijn schip aan, en — na weêrstand der zijnen —
tracht de held zijn leven in zee te redden. De baren werpen
het vlot, waarop hij drijft, op het strand van 't eiland
Melos, waar de zestienjarige Nanno, dochter van Aristos
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harer ouders geleidt.
Zoo, » als zich Naukrates, wanneer hij thans zijne
tochten verhaalt, als volmaakt man voordoet -C

Zoo moest wezen de held in de droomen van Nanno
geschilderd! »
Wonder is het dus niet, dat zij den slankgebouwden
Nikias, wanneer hij zijnen herstelden vader op Melos terugvindt, alras met gansch hare jonge ziel aanhangt. Vooral,
nadat de schoone jongeling, in het door Aristos zijnen
beiden gasten voorbereid feest, -- a gumnastiesch en
musiesch spel » , — de jeugd van Melos in 't loopen,
boogschieten, en vooral citherspelen verwon, voelt zij zich
gansch de zijne worden.
I

a Anders de oudren en jongren in middelen,

— eender de uitkomst,
Toch wint liefde in 't eind! »
Aristos en Ifianissa staan den edelen gast de schoone
dochter voor zijnen zoon tot bruid af, en het zalige paar
onderneemt met den vader den tocht huiswaarts.
Wel hadden wij gelijk het werk van VOSMAER dat van
eenen classicus, 't epos van HOFDYK dat van eenen romanticus te noemen. Ook, wat de bewerking betreft, blijft dit
waar. Met sobere en zich zelven beperkende hand,. werd
alles in de idylle ontworpen en verordend; waar één beeld
volstond om eene gedachte verstaan- en genietbaar te
maken, werd slechts één beeld, doch dan ook met schrandere juistheid, aangewend, -- krachtens den stelregel,
gewis, van den grooten G6THE
n In der Beschrankung zeigt sich er$t der Meister! »
26

-- 354 -Bij Hofdyk treft men daarentegen denzelfden overvloed
aan. als b. v. bij eenen HUGO door de beoordeelaars zoo
vaak werd opgemerkt. Dat dit met eene beschrijving als van
Java's natuurtafereelen meer strookt, dan met een Grieksch
landschap het geval zou wezen, spreekt nu als een boek; dat
echter, juist om die soberheid van trekken, VOSMAERS
dichterlijke stijl eene groote kracht verkrijgt, die men bij
niet in dezelfde maat aantreft, schijnt tevens vast.
Hoewel een minder getal bladzijden beslaande, biedt ons
tevens de idylle Nanno eene afwisseling aan, die ons zeer
bevalt : wij bedoelen de puike lyrische gedeelten, die den
gang des zoo licht naar eentonigheid overhellenden verhaals,
op hoogst gelukkige wijze afwisselen. Als echte muzicale
ouverturen of tusschenspelen klinken ons Ochtendglorpn en
het deel uit Inwijding, dat aanvangt met de woorden :
HOFDYA

Den geweldigen ploegstier dwingt een knaap,
Het ros volgt willig den lenigen teugel.... D
u

Moeielijk zou het zijn iets bevalligers te treffen, dan wat
wij hier overschrijven :
Langzaam sleept de heilge nacht haar sluier,
IJler, doorschijnend aan de uiterste slippen,
Weg van de aerd' en de laatste sterre
Dooft haren glans.
Zacht ontwaakt uit den sluimer het leven,
't Windeken suizelt
Licht als een zucht in den morgen;
Over het groenige bleek van de lucht
Glimmert een gelige tint,
En het eerste wolkje met rozenvlerkjes
Zweeft van de diepten omhoog...... D
Meesterlijk behandelt

VOSMAER het

classieke metrum.

— 355 -Elk woord, elke sylbe werd zoodanig geplaatst, dat geen
wanken meer mogelijk is, en lengte en kortheid, zonder de
minste inspanning van den kant des lezers, dadelijk tot hein
recht komen. Het is niet noodig, dat men vooraf het schema
des dichters bestudeerd hebb : de natuurlijke gave om de
moedertaal uit te spreken, klemtoon, heffing en daling juist
te * plaatsen, weze maar enkel niet verbasterd, en zelfs uit
den lezenden kindermond zal, voor het ingewijd oor, dactylus, anapastus, enz , duidelijk, onder den bezielden klank
des woords, verneembaar worden.
Toch hebben wij éé n bezwaar tegen VOSMAERS versbouw : het hiatus. Wij weten wel op welke wijze hij zel
zijn gedrag heeft willen wettigen, in de voorrede van de
Ilias. Eerst en vooral betwijfelen wij of het hiaat in het
Middelnederlandsch zoo heel en al onbekend is, als VOSMAER
wel zeggen wil. Veeleer treffen wij én voor- én tegenpleitende gevallen in onze oude dichters. Zoo ontmoeten wij
bij VAN VELDEKE, benevens bewijzen van het tegenovergestelde, menig voorbeld in den aard der volgende :
« Ende dreyghden voele seer,
Aen hon lijf ende aen honne eer;
en

voorts,
0

0

._

In Gods name ende in sijnen vrede, ...
Hadde eynen sone, hiet Elizeet ....
In Reinaert tref ik :
o
Sone

v !+ v ^.
at hi vleesch no wilt of tam ....

Doe wart Tibert vro, ende in hogen,. .
Doe mijn vader, al omme ende omme, enz.
Voorts klinkt het, in de volkstaal, en in Zuid-Nederland
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althans zonder éérie uitzondering, d'aerde voor de aerde,
d'onderste plank en niet de onderste, d'arme vrouv voor
de arme, enz.,.
Grooter echter zijn de bezwaren die ons de plicht noopt
uit te drukken, tegenover HOFDYKS techniek. Hoewel persoonlijk minder ingenomen met het alexandrijn, betreuren
wij het zeer dat HOFDYK niet liever dezen laatsten vorm,
evenals voor Aeddon en Helene, hebbe verkoren.
Bij 't bewerken zijner hexameters, zegt hij in zijn
Voorbericht, is hij « tevens met den aart en de eischen
onzer taal te rade gegaan. A
« Hij wil, » zegt hij, « dat het keurslijf zich voege naar
den vorm van het lichaam, maar niet het inpenne; daarom
maak(te hij) hier en daar de veters los, ten einde eene
knelling te voorkomen !
Dat juist heeft HOFDYK niet gedaan. Ware hij bij aard
en eischen onzer taal te rade gegaan, dan zou hij niet
hebben vergeten, dat alle Nederlandsche sylbe, of lang, of
kort, of wankend is, en dat, wat lang of kort is in proza,
evenzoo lang of kort moet wezen in poëzie. En, vermits
nu het vaers enkel uit lange en korte sylben bestaat, en
alle wankende lettergreep, als dusdanige, in een vers niet
kan aangewend worden, volgt daaruit de onmiddellijke
gevolgtrekking, dat alle wankend element zoodanig dient
geplaatst te worden, dat het 6f enkel lam, 6f enkel hort,
in 't vaers zal gelden.
Ei ! hoe geheel anders ging HOFDYK te werk. Verre van,
bij middel van zijne woordkoppelingen, den rllythmischen
typus
v v ....... v v

-•••••

....1,-,/

--

v

v

-

vv

--

v

in ons gehoor af te teekenen, doet hij, schier zonder ééne
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uitzondering, uit de goede lectuur zijner vaerzen, dat is,
-- wanneer men die, zooals hij zelf wenscht, als proza
leest, -- ongeijkte schemata ontstaan, als volgende :
6f zij een l driftig iImoed I stormend ontltwelden.
Daar I toëfdén,
de een aan een obellisk ieIleThd, de ander rustig geheten...
Of ook nog als volgende :
Wit was weêr de om den I hals i luchtig I hangende 1 neusdoek.
Klemmend d I dun gelhairde I 1 vénlip I sluitend en j zwijgend..
Moeten een (echtpaar zijn. i 't Machtig en i strijdbaar Batavia
trede...
Tijgergevecht zal er j zijn, i tijger en i buffelstier I zullen...
Die naar de rijkskroon lang I hunkert, u I wil ik I gunstig
beldeelen...
Stilte nog I heerscht er allom, I ademloos zwijgen..'t Groen I
loover...
Geen Makaslsaar, vreemdling I wel, en toch I vreemdeling i
niet, want in Mekka...
Planende fiî I zuivere l lucht rondom I sneeuwbalstruik 1 en
kamperlfoelie...
J'en passe et des meilleurs ! —

Zooals men ziet, al vaerzen, waarin woorden, die — — —,
-- — en — -- .^ uitmaken, voor —
zouden moeten
gelden ; waarin sneeun balstruik voor eenen dactylus, maar
het voegwoord en voor eerre lange sylbe geldt.
Nog twee andere gebreken treffen wij in HOFDYKS hexameters aan, en ook van deze behelzen onze, vlak voor de hand
gekozen voorbeelden, bewijzen : 1° het veelvuldig gebruik
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van trochaëil voor spondaën, wat wel, als schilderend
middel, of tot het bewerken eener wenschelijke verscheidenheid, mag geoorloofd worden, doch nooit, zooals hier
't geval is, in de plaats van den regel mag treden ; 2° het
gebruik van halve voeten voor geheele, als b. v. in :
Groen was de tulband wiens slip
erde tusschen
vv sli p g
p
^
zijn schouders;
Siwa, den Hindouschen God

!golden zijn beden en offers;

Groen rees de berghelling op, vv duizenden, duizenden
voeten.
Men zegge niet dat wij het vaers slecht lezen, of althans,
want hier is geene andere bedoeling mogelijk, dat wij het
lezen tegen het gedacht des dichters in. Scandeeren wij het
op eene andere wijze, — hierboven deden wij het niet
volgens eisch der taal, maar volgens blijkbaren wil des
dichters — dan giin de vaerzen nog gebrekkiger :
Groen was de tulband wiens slip, slingerde.... enz.
behelst dAn geen hoofdcesuur, en evenmin de twee mannelijke cesuren die de eerste, ontbreekt zij , dienen te vervangen.
Siw a, des Hindoeschen God, golden zijn beden._ enz.
beantwoordt dan geenszins aan den typus van het verkozen
metrum, evenmin als :
Groen rees de berghelling op, duizenden, duizenden voeten..
Dat al deze technische onvolmaaktheden de talrijke,
anders zoo schoone plaatsen, die in HoFDYxs gedicht voorkomen, ontsieren, kan de lezer raden.
Wij echter betreuren ten zeerste, om dit alles gedwongen
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te zijn af te dingen op den lof, dien wij den gevierden
dichter, wiens palet, ondanks zijnen reeds gevorderden
ouderdom, zoo ongeëvenaard warm en rijk is gebleven,
zoo gaerne hadden toegezwaaid.
POL DE MONT.
Antwerpen, Maert, 1881.

'Gedichten door V. A. De la Montagne. Roeselare, De SeynVerhougstraete, uitgever.
Wij kunnen het niet loochenen : er bestaat een groot
vooroordeel tegen de gewrochten onzer letterkunde en
tegen het Vlaamsch in het algemeen, en luide hierover
wreken zich schrijvers en opstellers van dagbladen door
hoon en smaad op de hoofden der miskenners van onze
duurbare moedertaal te laden, een hoon en smaad, die
echter hun doel niet treffen, daar de belanghebbenden er
geene kennis van nemen. In eenen zekeren zin hebben deze
verontwaardigden volkomen gelijk : het is niet door verfransching, dat ons volk zich verheffen zal : het is nooit in
tegenstrijdigheid met zijnen aard en eigen hoedanigheden
dat iets in de natuur tot echte ontwikkeling komt, veel
min een volk, dat zijnen landaard niet verloochenen kan
zonder vroeg of laat tot eenen langzamen misschien, doch
gewissen ondergang gedoemd te wezen. Maar ligt alle
schuld wel onder dit opzicht aan de lezers alleen ? Minachten
zij inderdaad niets dan meesterstukken, en zijn vele onzer
nationale producten op letterkundig gebied wel genietbaar
voor iemand, die hoogere eischen aan de kunst stelt, dan
hier over 't algemeen bevredigd worden ? Is het belangrijk
genoeg voor eenen verfijnden geest, op de grootsche scheppingen, de diepe denkbeelden, de keurige en ware levens-
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voorstellingen, de smaakvolle poëzie der vreemde letterkunden verlekkerd, uit sommige onzer Vlaamsche boeken
te vernemen, dat de hun voorgestelde personen koffie
opschenken, aardappelen schillen, botterhammen snijden,
aan de waschkuip staan en dergelijke meer ?
Kunnen zij zonder verveling de lange, zoutelooze gesprekken lezen, met welke de navolgers van Conscience,
die noch zijnen stijl noch zijne hoedanigheden bezitten,
hunne boeken vullen ? Voldoet hun die -- met alle werkelijkheid strijdende — zedenleer, waar het goed zijn loon,
en het kwaad zijne straf krijgt ? Zullen zij van eersen
anderen kant zonder walging de werkjes doorbladeren van
ettelijke der nieuwe novellenschrijvers, dergenen, die zich
met verwaande, kinderachtige fierheid realisten of liever
naturalisten intituleeren ? die Zola navolgen willen en
meenen te evenaren, omdat zij niet schrikken voor het
beschrijven van het ongenoeglijke dezer aarde en gelooven
daarmede vol te staan ? die zich inbeelden, dat zij een genre
als dat van bovengenoemden schrijver— dien men misprijzen
kan onder vele opzichten, maar aan wiens machtig talent
men hulde brengen moet -- beoefenen kunnen zonder eenige
keuze te doen, zonder eenige voorafgaande studie noch van
de maatschappij, noch van den mensch, noch van het leven?
Want, waar elders dan in onze Vlaamsche streken vindt
men — alle verhouding van bevolking in acht nemend —
meerder schrijvers en minder talenten ? Nergens denk ik,
evenals men te vergeefs in andere talen letterproducten
zoeken zou, welke onder opzicht van bewerking, van
spraakleer en stijl zoo erbarmelijk slecht zijn. Waar
vindt men poëzie als de onze, bombastisch of beuzelachtig,
nietsbeduidend, holklinkend en slordig buiten alle vergelijking ? Nergens, want de geleerden of letterkundigen,
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welke in het Engelsch, het Fransch, het Hoogduitsch, het
Zweedsch, het Italiaansch, het Spaansch, het Deensch of
om het even welke taal, schrijven, hebben ten minste
eerbied genoeg voor zich zelven en voor hunne lezers om
hunne gedachten of gevoelens -- al zijn zij ook niet nieuw,
niet degelijk, niet eigenaardig of zelfs niet zedelijk -- ten
minste in eenera betamelijken stijl en zonder taalfouten uit
te drukken, evenals elke mensch, hij zij dan gering van
stand of rijk, fatsoenlijke kleederen aandoet, als hij uit zal
gaan ; evenals elke beeldende kunstenaar zijn vak bestudeert ; evenals elke ambachtsman -- om eerre nederiger
vergelijking te zoeken --- zijnen stiel leert en beoefent,
aleer hij zich als meesterbaas zal plaatsen ; -- en zoo er
een onhandige in deze vakken gevonden wordt, welke zich
zonder genoegzame kennis onder de mededingers waagt,
zal het hem zelven noch niemand verwonderen, wanneer
het publiek zich tot kundiger werklieden wendt en zijn
huis voorbijgaat.
Zij, die zoo luid schreeuwen op de verbastering der
Vlamingen, die zoovele, leelijke verzen schrijven, waarin
zij Vlaanderen en de taal ophemelen, zouden zich beter
eens bescheiden afvragen, of het niet verkieslijker ware
te zwijgen, indien zij niets te zeggen hebben ; eens te
onderzoeken, of zij zelven niet medewerken aan de minachting, waaronder onze letterkunde gebukt gaat ? of een
verfranscht lezer, die bij toeval eens een hunner ongenietbare boeken zou opengeslagen en doorbladerd hebben,
wel naar een tweede Nederlandsch boek grijpen zou, en
of zij door dergelijke producten het vooroordeel, welk
met recht tegen hen bestaat, ook niet algemeen doen
worden en tot op de degelijke voortbrengselen onzer
letterkunde uitbreiden ? Met één woord : voorzeker hebben
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de franschgezinde Vlamingen ongelijk de werken van
onze hooggeprezen Noord- en Zuidnederlandsche schrijvers
niet te lezen ; geene kennis te maken met eenen Ledeganck, eenen De Genestet, eenen Beets en anderen, zoo
dichters als prozaschrijvers ; maar billijkerwijze mogen
wij het hun niet ten kwade duiden, dat zij vele onzer
Vlaamsche boeken onder zich achten, en het is zelfs
verwonderlijk, hoe auteurs, welke hunne eigenè werken
gering genoeg schatten om ze in slordigen stijl en ongekuischte taal aan een volk op te disschen, durven verlangen
onder een beschaafd publiek bijval te vinden.
Deze gedachten schoten ons te binnen, toen wij het
keurig gedrukt, en met smaakvolle titelteekening versierd
verzenbundeltje van den Heer De La Montagne ter hand
namen :
« Zeker weeral niet veel zaaks, n zeiden wij bij ons
zelven met het oog op den vermoedelijken inhoud, onwillekeurig in ons ongenoegen de spreuk van « Het onaangenaam
Mensch uit den Haarlemmerhout » herhalend.
Doch nauwelijks hadden wij er wat in gelezen, of wij
stelden vast, dat wij ons ditmaal vergist hadden. Hoe verblijdde ons die vergissing ! want het is eene onvriendelijke
en ondankbare taak der critiek te moeten gispen en misprijzen ; het wordt verblijdend voor eenen Vlaming te zien,
dat er bij de jongere letterkundigen nog koren onder het
kaf te vinden is.
Dit boekje bevat veel goeds ; de dichter heeft gevoel voor
de natuur; zijn schrijftrant is los en over 't algemeen liefelijk; hij bezit ee ri e aangeboren kieschheid, die hem schier
overal tot leiddraad dient; wij zeggen aangeboren, want
blijkbaar heeft hij zich reeds veel doch nog niet genoeg
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geoefend : hier en daar worden zijne stukjes door iets te
vrij — in betrekking tot den vorm -- ontsierd ; hij heeft te
veel talent om zich soms met zoo weinig gelukkig gekozen
rijmen te bevredigen; hij ontspaart zich moeite en dat is te
bejammeren. Zoo gebruikt hij Hoogduitsche wendingen en
laat hij
a in 't veld der gouden droomera
op
en 'k roep u, welkom, 't vrome
klinken.
Is het niet spijtig een waarlijk lief en eigenaardig
tafereeltje als het volgende in de laatste strofe op een
ellendig rijm te doen hinken
VERZOENING.

Kom, zij de ruzie nu gedaan,
verdwijne om 't frissche rozenbekje
-- hoe lief 't u sta -- dat pruilrig trekje,
en zie me weer eens vriendlik aan...
Laat fladderend waaien in den wind
de golvend losgerolde haren,
en reik me — och ge doet het garen,
de ronde lippen, zoet liefkind.
De handjes hier... wat woudt ge doen ?
laat aan de zijden wimpers blinken
dien heidren droppel : 'k wil hem drinken
in eengin langen, langen zoen.
Zoo... half onwillig, half tevreén,
rust ge in mijn arm met glinstrend ooge,
en fleemt en streelt tot ik betooge :
'k zeg nimmer ofte nooit meer : neen !
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'k Zeg nimmer neen meer, engel mijn,
op geene van uw duizend grillen :
en deed ik 't al het zou ter wille,
mijn plaaggeest, der verzoening zijn !
Dit stukje is fijn getoetst, schilderachtig van vorm;
gaarne zagen wij den heer De La Montagne er zich op
toeleggen, de onbepaalde poëtische uitingen van zijn gevoel,
welke te zeer aan uitheemsche navolging doen denken, —
ofschoon zij lang niet slecht zijn — minder te beoefenen,
om zich aan dit tafereelen-vak te wijden. Hier zou zijne
eigenaardigheid als dichter het best uitschijnen; zijn onderscheiden geest, wars van alles, wat op ruwheid trekt; zijn
gezond en diep gevoel; zijne heldere levensbespiegeling;
zijne poëtische natuur, zouden hier een uitgestrekt te ontginnen veld vinden, waarop menige letterbloem -- moeielijk
te evenaren — eervol prijken zou.
Hij hoedde zich vooral van onnutten woordenklank als
in zijn Zomernamiddag.
Mijn lieveken, zeg, herinnert ge 't u ?
het was een zonnige zomernamiddag :
geen windje dat ruischte, geen blad dat bewoog;
de hemel zoo blauw als 't azuur van uw oog,
0 zonnige zomernamiddag.
En velden en weiden en 't eindloos verschiet,
o heerlike, zonnige zomernamiddag,
ze lagen in diepen gezegenden vreê, —
dien vrede, wij leefden betooverd hem meê,
o zonnige zomernamiddag.
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Wij gingen, wij dwaalden langs 't lommerig pad,
o heerlike, zonnige zomernamiddag,
uw hoofdje op mijn schouder, (moeilijk wandelen aldus)
vertrouwend en goed,
Mijn mond op uw geurigen lokkenvloed, (nog moeielijker.)
0 zonnige zomernamiddag.
Wij zwegen : die stilte sprak machtig tot ons,
0 heerlike, zonnige zomernamiddag,
wij zwegen, als hadde er een woordje, maar één,
den toover verbroken, die zweefde om ons heen,
0 zonnige zomernamiddag.
Wij zwegen, maar lieveken, zweeg ook ons hart?
o heerlike, zonnige zomernamiddag,
wij zwegen in wondere droomen vervoerd,
en — kinderen — tot schreiens, tot schreiens ontroerd,
o zonnige zomernamiddag.
Mijn lieveken, zeg, herinnert ge 't u?
dien heerliken zonnigen zomernamiddag?
in gansch mijn bestaan is geen dag, die mij heugt,
vol beetre gedachten, en rustiger vreugd,
als die zonnige zomernamiddag.
Dit immer terugkeerende zonnige zomermiddag is
zenuwprikkelend en zegt eigenlijk niets noch tot het hart
noch tot de verbeelding; schrij ver moet tot het gemaakte
zijne toevlucht niet nemen : hij kan goed genoeg schrijven
om ongekunsteld eenvoudig te durven zijn.
Ten slotte bevelen wij met overtuiging het werkje aan;
liefhebbers van ware poëzie zullen er genoeglijke stonden
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onder deszelfs lezing doorbrengen, doch wij kunnen den
Heer De La Montagne tevens niet genoeg aanwakkeren de
kleine vlekken, welke zijne gedichtjes hier en daar bezoedelen, in het vervolg door een streng zelfonderzoek uit
zijne schriften te bannen : zijn eigen roem zou er oneindig
bij winnen en de eer onzer letterkunde erdoor staande
C. M.
gehouden worden.
Klein. Schetsen en Verhalen, door A. M. Kollewyn, Nz.
Eerste deel. Geschiedenis der oudheid. -- Tweede deel.
Geschiedenis der middeleeuwen. Amersfoort, A. M. Slot-

houwer, 1879-1880. 2 deel gin van 538 en 544 blzn.
in-8°.

De aankondiging der hier genoemde uitgaven mag op dit
oogenblik wel beschouwd worden als hebbend e een onmiddellijk belang en dadelijk nut. Immers, , nu dat het bet
Staatsbestuur ernst schijnt te worden met de inrichting
van een deel van het middelbaar onderwijs in de Nederlandsche taal, en dat de geschiedenis medegeteld wordt
onder de vakken, die in het Nederlandsch zullen kunnen
gedoceerd worden aan onze koninklijke atheneums, zullen
velen begeerig uitzien naar Nederlandsche werken over dit
gewichtig vak van onderwijs.
Gelukkig bestaat er aan zulkdanige werken volstrekt
geen gebrek. Niet alleen dat de uitgebreide geschiedboeken
der beste Duitsche schrijvers, Schlosser, Streckfuss, Becker
e. a. van voor jaren in onze moedertaal werden overgezet ;
maar buitendien bezitten wij een aantal meer beknopte,
oorspronkelijke werken over algemeene geschiedenis, waarnaar leeraars en leerlingen voortaan eene gretige hand
zullen uitsteken.
Onder de meest verdienstelijke dezer weren, kunnen
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Zijn Leerboek der Algemeene geschiedenis, zijn Leerboek der
Vaderlandsche geschiedenis, zijne Schetsen en Verladen
worden in Holland algemeen gewaardeerd en veel gebruikt,
blijkens de herhaalde uitgaven die, althans van de beide
eerstgenoemde werken, in de laatste jaren zijn verschenen.
't Is bepaaldelijk op het laatstvermelde werk, het jongste,
dat ik hier de aandacht mijner collega's, die met liet
geschiedkundig onderricht in gestichten van Middelbaar
onderwijs gelast zijn, vestigen wil.
Deze Schetsen en Verhalen zijn misschien wel wat te
zeer uitgebreid om als leerboek in handen der leerlingen
gegeven te worden ; en ik geloof ook niet dat zulks met de
bedoeling des schrijvers zou strooken. De onevenredigheid
der verschillende deelen van het werk zou zich immers
daar ook tegen verzetten. Hier vinden wij, bijv., den
verkorten inhoud van den lsten zang der Ilias, als eene
geschikte voorstelling « van de denkwijze der Grieken
omstreeks negen of tien eeuwen v. C. »; verder eene aanzienlijke brok uit eene redevoering van Demosthenes tegen
Philippus van Macedonië, enz.
Maar de leeraar zal er de geschikte stof in vinden om
den inhoud van het leerboek uit te breiden, aan te vullen,
te verlevendigen, nu eens door de voorlezing van een of
ander hoofdstuk, dan weer door het navertellen van het
gelezene. Wel kan hij dezelfde stof putten uit nog grootere,
dus vollediger werken, als de bovengenoemde Duitsche;
maar bij grootera overvloed van stof, wordt de keus al
moeilijker ; terwijl hier de onderwjsstof reeds gebracht is
tot de schaal van het mogelijke en wenschelijke.
Verder kunnen deze beide dealen goeden dienst doen als
leesboek, niet alleen voor de kweekelingen onzer middel-
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hare scholen, maar voor alwie in eenen niet al te wijdloopigen vorm wil kennis maken met de voornaamste feiten
uit de geschiedenis der oude volken uit het Oosten, der
Grieken, der Romeinen, en der volken, die beurtelings
eene rol hebben vervuld op het wereldtooneel, van den val
van het Romeinsche Rijk tot de inneming van Constantinopel door de Turken. Voor dezen meer uitgebreiden kring
van belangstellende lezers hebben schrijver en uitgever
deze beide boekdeelen in de eerste plaats bestemd, en naar
mijne overtuiging zijn de Schetsen en Verhalen ook zeer
geschikt om tot verspreiding van algemeene historische
kennis veel bij te dragen.
Dat de heer Kollewijn niet alleen geeft eene droge opsomming van staatkundige feiten, maar ook een open oog heeft
voor de ontwikkeling der maatschappelijke toestanden,
blijkt uit lezenswaardige hoofdstukken als De Sagen uit het
heldentijdperk der Grieken, De Olympische spelen , liet
leven der Romeinen tijdens de Republiek e. a. In het eerste,
Het leven der Germanen, De mythologie der Germanen, De
eeryedienst der Germanen, Ontrvihkeling der maatschappelij he toestanden tijdens de Saksische Keizers, De steden, Het
ridderroezen, Het hloosterrvezen, Duitschland van 1291 tot

1493, enz. in het tweede deel, welke allen een groot aantal
belangwekkende bijzonderheden bevatten en van uitgebreide studie en groote belezenheid hij den schrijver getuigenis afleggen.
Enkel waag ik het, mijn spijt er over uit te drukken dat
a de meer wijsgeerige onderwerpen, zooals de ontwikkeling
der godsdienstige denkbeelden, de volkshuishoudkunde, enz. »
die door den heer Kollewijn in zijn Leerboek der algemeene
geschiedenis, en dit wel op zeer merkwaardige, hoewel
beknopte wijze, werden behandeld, niet mede konden

-- 369 -opgenomen worden in het plan der Schetsen en Verhalen.
Daardoor zoude de aantrekkelijkheid van dit laatste werk
stellig nog werkelijk verhoogd geworden zijn. Zooals het
echter is, zal het reeds aan velen, buiten en binnen den
kring van het middelbaar schoolonderwijs, uitstekende
diensten kunnen, bewijzen, en daarom heb ik volgaarne
deze bladzijden gewijd aan de meerdere bekendmaking van
een werk, dat ook in België verdient gebruikt en gelezen
ARTHUR CORNETTE.
te worden.
Gudrun, spel in vijf bedrijven, door Albrecht Rodenbach.
Bekroond met een gouden gedenkpenning, in den prijskamp van tooneelletterkunde, uitgeschreven door de
stad Antwerpen. Gent, Ad. Hoste, 1882, 1 deel in-8°,
263 bladz.
Bij toeval is mij het voorrecht te beurt gevallen, voor
het eerst de aandacht van het letter- en tooneellievend
publiek in te roepen op het dramatisch gewrocht van den
jongen dichter Rodenbach. Als secretaris-verslaggever van
de jury, gelast met de beoordeeling der werken, welke
ingezonden werden in den prijskamp, door het Antwerpsche
gemeentebestuur uitgeschreven bij gelegenheid van de
vijf-en-twintigste verjaring der stichting van het Nationaal
Tooneel (Nederlandschen schouwburg), in 1878, was ik
natuurlijk geroepen om de meening van dit college ( 1 ) over
Rodenbach's tooneelwerk in mijn verslag uit te drukken.
Toen nu Gudrun, een heelen tijd nadien, in druk verscheen, — de schrijver zelf was, zooals genoegzaam be(1) Samengesteld uit de heeren Jan Van Beers, voorzitter ; Auguste
Michiels, Sleeckx, Jacobs-Beeckmans, Emm. Rosseels, J. De Geyter,
F. Jos. Van den Branden, P. Génard, C. J. Hansen, P. Billiet en Victor
Driessens, leden; Arthur Cornette, secretaris-verslaggever.
17
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hem persoonlijk of in zijne werken had leeren kennen, -ën toen mij dit spel door den uitgever ter beoordeeling in het
Nederlandscli Museum werd aangeboden, heb ik mij niet
willen haasten om daarover een artikel in te zenden. lk
wilde mij eerst vergewissen in hoeverre het door mijne pen
uitgebrachte oordeel der Antwerpsche jury, door de critiek
zou beaamd of tegengesproken worden. Aldus heb ik het
schrijven
der gevraagde bibliographische nota, na de
J
hernieuwde lezing, voor eenige maanden uitgesteld, -- en
dit is de reden waarom dit artikel thans eerst verschijnt.
Ik wil niet verhelen, dat ik met genoegen heb waargenomen, de eerste beoordeeling van Gudrun, door de meeste
critici, die er later over gesproken hebben, is bekrachtigd
en bijgestemd geworden. Immers, de wijze waarop dit
tooneelwerk door de voornaamste tijdschriften van Noord
en Zuid onthaald werd, mag, in 't algemeen, zeer gunstig
heeten. Sommigen hebben er zich met ware geestdrift over
uitgelaten; anderen hebben voorbehoudingen gemaakt ; in
hoofdzaak echter, kwamen lofspraak en afkeuring nauwkeurig overeen met hetgeen in het Antwerpsche verslag
daarover was gezegd geworden.
Ik maak er volstrekt geene zwarigheid in, dit hier vrijmoedig aan te stippen, en hoop ook wel dat de lezer daarin
geene onbescheidenheid vinden zal; aangezien het bedoelde
rapport, althans wat den inhoud aangaat, een collectief werk
was, waarover het den steller mag vergund zijn, zich op
geheel onpersoonlijke wijze te uiten, zonder daarbij eenige
oprechte of geveinsde schrijversnederigheid in acht te
nemen.
Deze omstandigheid verleent mij dan ook verder de
vrijheid om hier de regelen van mijn verslag over te schrij-
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ven, die op het tooneelgewrocht van Albrecht Rodenbach
betrekking hebben.
a Buiten de voornoemde bekroonde stukken » werd
daarin gezegd, a heeft de jury eene bijzonder eervolle
a melding verleend aan het stuk Gudrun (Goedroen), spel
« in 5 bedrijven, door den heer Albrecht Rodenbach, te
« Roeselare. Dit stuk staat in vele opzichten verre boven
« hetgeen onze tooneelletterkunde gewoonlijk oplevert.
« Daar zijn gedeelten in van hooge dramatische en dichtera lijke waarde, doch daarnevens ook zwakkere plaatsen.
a Jammer is 't, dat de schrijver al te moedwillig West« Vlaamsch schrijft. Niet dat de jury het aanwenden van
a dialectvormen afkeurt, die de taal wezenlijk verrijken en
« verfrisschen ; maar het algemeen verstaanbaar .Neder« landsch 'te willen vervangen door onverstaanbare, nutte« looze en dikwijls fautieve plaatselijke zegswijzen,
« wendingen en , woordvormingen, is eene berispelijke en
« gevaarvolle strekking. Buitendien bevat Gudrun te
« weinig handeling, te veel herhalingen en redeneeringen,
« om als wezenlijk tooneelgewrocht te kunnen gelden,
terwijl de versbouw op vele plaatsen gebrekkig is en de
« klemtoon vooral dikwijls niet tot zijn recht komt. Met al
« die feilen, blijft het niettemin een stuk waaraan de jury
« gaarne eene buitengewone belooning heeft gestemd,
« omdat het grootsch van opvatting, echt nationaal, frisch
« en verheven is, en van degelijke studie en gewetens« vollen kunstarbeid getuigt. »
En verder :
« Wij stellen voor, eene bijzondere eervolle melding toe
« te kennen aan den heer Rodenbach, schrijver van Gudrun,
« terwijl hem tevens, wegens de bijzondere dichterlijke
« verdienste van zijn werk, een gouden gedenkpenning als
« prijs buiten wedstrijd zou worden uitgereikt. »
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Aldus geschiedde.
En thans, dat ik het werk nog eens --- in drukvorm —
gelezen en de beoordeelingen der letterkundige pers gezien
heb, heb ik niet veel te wijzigen aan bovenstaande beoordeeling. Nog immer blijf ik betreuren, dat de jonge schrijver zich, wat versbouw en spraakregels betreft, zoo menige
vrijheid veroorloofd heeft, die in geen enkel opzicht kan
gebillijkt worden en aan de duidelijkheid en algemeene
verstaanbaarheid zijner taal afbreuk doet. Indien het hem
ware gegund geweest, tot den rijpen leeftijd der mannelijke
jaren te mogen gespaard blijven, dan zou hij waarschijnlijk
tot beter inzicht gekomen zijn van hetgeen er buitensporig
was in zijne taalrichting; hij zou zekerlijk ingezien hebben,
dat het al geen « verbastering » is wat hij daarvoor hield ;
hij zou beseft hebben, dat, indien zijn streven om aan de taal
al het frissche, eigenaardige, krachtige van het oude Dietsch
te bewaren, hoogstloffelijk was, men daarom evenwel niet
gerechtigd is, de wijzigingen, door den tijd aan dit Dietsch
gebracht, eenvoudig weg te redeneeren; hij zou, eindelijk,
begrepen hebben dat de « pedanten », zooals hij ze minachtend heette, die aan het algemeene Nederlandsch als
schrijftaal de voorkeur geven boven de menigvuldigheid
der dialectische vormen, werkzaam zijn naar den geest van
den tijd, en eenen heilzamen invloed oefenen op de taal.
Orde, regelmatigheid en eenheid zijn voortaan de levensvoorwaarden, zonder welke geene taal zich op den duur
tegenover hare mededingsters zal weten te handhaven.
De tijd der middeleeuwsche versnippering is voorbij ; het
werk der geschiedenis kan niet beschouwd worden als niet
gebeurd zijnde. De particularisten werken mede, zeker
geheel buiten hunne bedoeling, tot versterking van den
Franschen invloed. Het inrukkende Fransch, immers, met
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z ijne vaste, geijkte vormen, kan wel bestreden worden door
het Nederlandsch, de taal der zeventien provinciën, maar
niet door het wilde leger der dialecten ; en geen kunstwerk
hoe verdienstelijk ook, kan, tegen de strevingen der eeuw
in, een nieuw leven inblazen aan hetgeen nog enkel tot het
rijk der schimmen behoort.
Intusschen zal ik den jonggestorven dichter niet hard
vallen om deze wraakbare eigenaardigheden. Ik hoede mij
overtuigd, dat de tijd de revolutionnaire opbruisingen zijner
jeugd fel zou bekoeld hebben, en de naam van Rodenbach
ten laatste eene eereplaats zou verworven hebben in de rij
der verdienstelijkste beoefenaars van het Nederlandsch,
zonder dat de dichter daarom iets zou verloren hebben
van de frissche kernachtigheid, de krachtige eigenaardigheid en den kleurigen rijkdom zijner taal.
In éen opzicht zou ik thans een gunstiger oordeel uitspreken dan ik het eenmaal gedaan heb als verslaggever
der Antwerpsche jury. Ik denk, namelijk, niet meer zoo
ongunstig als toen over de tooneelmatige uitvoerbaarheid
van dit heldenspel : ik zie niet in waarom Gudrun minder
speelbaar zou zijn dan bijv. zoo menig stuk van Victor
Hugo, dat, niettegenstaande zijne gebreken als techniek, op
het klassieke fransche repertorium blijft prijken. dank aan
zijnen heerlijken stijl, aan de verheYenheid der dichterlijke
opvatting, aan den gloed der gevoelens, die het opwekt,
aan den rijkdom der fantazeerende scheppingskracht,
waarvan het getuigenis aflegt.
Wanneer ik van speelbaarheid spreek, stel ik mij echter
onze tooneelspelers en ons tooneelbezoekend publiek wel
eenigszins anders. voor dan zij thans in werkelijkheid zijn.
Bij de eersten zoude ik eenige letterkundige ontwikkeling
wenschen, waarvan zij nu doorgaans enkel in zeldzame
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gevallen eenigen blijk geven. Wat het publiek betreft, ik
verlang niets meer van zijnentwege dan een beetje taal-.
kennis. Ik geloof, inderdaad niet, dat de smaak van het
publiek zoo slecht is als men het dikwijls hoort beweren,
en de schuld van den treurigen toestand, waarin ons tooneel
verkwijnt, ligt meer aan de schrijvers en spelers dan aan
de toeschouwers. Wat aan deze laatsten ontbreekt, is
dikwijls niets anders dan de kennis der taal in hare fijnere,
beschaafde vormen. Voor het overige houde ik mij aan het
oordeel van Schiller : e Es ist nicht wahr, was man ge« wohnlich behaupten hort, dass das Publikum die Kunst
« herabzieht; der Kiinstler ziekt das Publikum herab, und
4 zu allen Zeiten, wo die Kunst verfiel, ist sie durch die
QKunstler getallen. Das Publikum braucht nichts als
« Empfdnklichkeit, und diese besitzt es. Ès tritt vor dem
« Vorhang mit einem unbestimmten Verlangen, mit einen
« vielseitigen Vermogen. Zu dem Hochsten bringt es eine
e Fatigkeit mit; es erfreut sich an dem Verstandigen und
« Rechten, und wenn es damit angefangen hat, sich met
« dem Schlechten zu begnugen, so wird es zuverlassig
« damit aufhoren, das Vortreffliche zu fordern, wenn man
l{ es ihnen erst gegeben hat ( 1 ). »
Nu, het werk van Rodenbach is eene ernstige, eene welgemeende poging om aan den toeschouwer het e hoogste »
te geven, waarvoor hij de ontvankelijkheid medebrengt, en
in dat opzicht reeds mogen wij Gudrun begroeten als een
merkwaardig verschijnsel en een edel voorbeeld.
Den gang van het stuk hier te vertellen acht ik geheel
onnoodig; het zal thans wel genoegzaam gekend zijn om

eene dergelijke ontleding te kunnen missen.
1) SCHILLER, Ueber den Gebrauch des Chors in der Tragddie, als
voorrede geplaatst bij zijn treurspel Die Braut von Messina oder die
feindlichen Britder.
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er op te wijzen dat Rodenbach's werk aan den Antwerpschen kampstrijd zijne bekendheid te danken heeft. Wat
kwaad is er al niet gezegd over de tooneelwedstrijden? Hoe
hebben die arme prijskampen al erge dingen moeten hooren,
nog laatstelijk op het Mechelsche taalcongres, waar de eene
spreker beweerde dat « er, in den volsten zin van het
woord, geen enkel stuk van eenige beteekenis, door verkregen is, b terwijl een ander er onmiddellijk bijvoegde :
« Prijskampen zijn een kenteeken van achteruitgang voor
de Kunst > (1).
En zie, aan een van die gesmade prijskampen, heeft de
Gudrun, zooniet haar ontstaan, dan toch hare bekendheid,
hare algemeene waardeering te danken ; althans de uitspraak der Antwerpsche jury heeft haar den weg gebaand,
waarop zij een uitgever en eene schare belangstellende
lezers gevonden heeft.
Wil men nu deze omstandigheid als een bewijs te meer
van den tegenwoordigen « achteruitgang der kunst D laten
gelden, — mij Iel, en de thesis is god' te verdedigen.
Maar het bewijs ligt er toch ook in, hoe zelfs het kwade
ten goede strekken kan, waar de wil voorzit om het goede
te doen.
ARTHUR CORNETTE.
Over den oorsprong der godsdienstige denkbeelden van een
evolutionistisch. standpunt, door D r H. Hartogh-Heijs,van

Zouteveen. Met afbeeldingen. Amsterdam, J. F. Sikken.
Z. j. 1 deel in-8° van 196 blzn.
In de jaargangen III en IV van het tijdschrift De Dageraad, had de heer H. H. H. van Zouteveen eene reeks
(1) Zie Handelingen van het XVIIe Nederlandsch Taal- en Letterkundig
Congres, gehouden te Mechelen in 18'79, p. 275.
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artikelen geplaatst, handelend Over den oorsprong der godsdienstige denkbeelden van een evolutionistisch standpunt,
die hij thans, eenigszins om- en bijgewerkt en vermeer-

derd, in den vorm van een boekdeel heeft verzameld, dat
denzelfden titel voert, en aldus geschikt is om in wijfleren
kring gelezen te worden. Ik hoop dat dit boekje ook ten
onzent moge verspreid worden en wil er daarom te dezer
plaatse eenige regelen aan wijden.
Meer clan eenige regelen echter ook niet. Het werk van
den geleerden schrijver verdient voorzeker wel eerre uitgebreide en grondige studie; maar tot het leveren dezer
critische beoordeeling acht ik mij niet geroepen. Het is
mij genoeg, dat ik de aandacht mijner landgenooten op dit
werkje vestigen mag, in de hoop ,dat anderen, beter thuis
dan ik op het gebied der vergelijkende mythologie, het
wellicht tot een onderwerp van grondiger bestudeering
mogen maken.
Om den lezer bij voorbaat de overtuiging te geven dat
wij hier voor een ernstig, doorwrocht opstel staan, hoeft
er niet meer gezegd te worden dan dat de voornaamste
Hollandsche beoefenaars der godsdienstgeschiedenis, als de
hoogleeraren Tiele, Loman , Kuenen , Schlegel, alsook
Dr Pleyte, conservator aan 's Rijks museum van oudheden
te Leiden, hunne ingenomenheid met dit werkje of zijne
onderdeelen hebben betuigd en van hunne belangstelling in
de thesis van den schrijver en de bewijzen waarmede hij
die staaft, de uitdrukkelijke verklaring hebben afgelegd.
Hier volge een vluchtig schetsje van den inhoud : Aan
de hand van den Italiaanschen schrijver Tito Vignoli, zoekt
de heer H. H. van Zouteveen den oorsprong der godsdiensten in de voorstelling, die de nauwelijks uit de hoogere
anthropomophen ontstane mensch zich van de buitenwereld
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machtiger dan de mensch zelf, en welke invloed kunnen
oefenen op het menschelijke lot. Verder toont hij hoe deze
eerste kiem zich gaandeweg ontwikkelt van natuurdienst tot
eigenlijke mythologie, door de tusschenstadiën die hij,
met reeds bekende of door hem gevormde benamingen :
animisme, fetisjisme, totemisme en shamanisme heet.
Het godsdienstig gevoel geldt niet voor hem, evenals voor
den natuurkenner de Quatrefages, als een onderscheidend
kenmerk tusschen mensch en dier, « maar hoogstens tus8 schen weinig en zeer ontwikkelde menschen, van welke
S de laatsten deze eigenschap het minst bezitten .. Immers,
c het blijkt uit het onderzoek, geschetst in zijn eerste
« hoofdstuk, dat de godsdienst zoo oud is als het mensch« dom, dat hij met het menschdom geboren is, dat er nooit
« een v6orgodsdienstige toestand en nooit, evenmin als
« tegenwoordig, volstrekt godsdienstlooze volksstammen
« bestaan kunnen hebben. De oudste, ruwste menschen
a waren zelfs in zekeren zin de godsdienstigste.- 7)
a Op de hoogste (ontwikkelingsfase der beschaving) I.
zegt de schrijver verder, zich hierbij aansluitend aan de
leer van Comte, a verwerpt men elk onderzoek naar het
a absolute, naar de eerste oorzaken of eindoorzaken, omdat
a de kennis daarvan voor ons onmogelijk te verkrijgen is,
a en bespiegelingen daarover dus slechts nutteloos zijn en
4 alleen goed om den menschelijken geest in de kindsheid
a zijner ontwikkeling bezig te houden. Men gaat eenvoudig
4 van het bestaande als gegeven uit, - en legt zich alleen toe
« op het onderzoek der wetten en voorwaarden, waaraan
• het gebonden is. »
De ontwikkeling der mythologische godsdiensten tot
philosophisch-dogmatische en van deze laatste eindelijk tot
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wereldgodsdiensten, wordt in de volgende hoofdstukken
geschetst. Wereldgodsdiensten, die « onder hun aanhangers
menschen van allerlei natiën, klimaten en trappen van
beschaving tellen en zich van volk tot volk hebben uitgebreid n, zijn slechts drie in getal : Boeddhisme, Christendom en Islamisme.
De woorden van Tiele maakt schrijver tot de zijne :
4 Geen godsdienst heeft de tweede periode bereikt zonder
a de eerste te hebben doorloopen, en de hoogst ontwikkelde
I draagt nog altijd duidelijk sporen, dat hij van den laag« sten trap geleidelijk is opgestegen. r
De laagste trap, dat is, a de voorstelling, die de eerste
a menschen deelden met hun dierlijke voorouders, dat de
« natuur een samenstel is van levende en evenals zij zelven
a gevoel en wil bezittende wezens. »
Verder handelt de schrijver over den vuurdienst (parsisme) en den sterrendienst (sabeïsme) en den invloed dezer
godsdiensten op jodendom en christendom. Een aantal
heidensche mythen uit Egypte, West-Azië en Griekenland,
alsook de indische mythen van Krishna en Boeddha,
worden nagegaan in hunne verwantschap met de christelijke voorstellingen. Daarna wordt een parallel getrokken
tusschen Boeddha en Christus, waarbij het vraagstuk van
het historisch bestaan van Jezus van Nazareth ter spraak
komt. Deze laatste vraag wordt niet met eene eenvoudige
bevestiging of ontkenning doorgehakt, daar de schrijver
de mogelijkheid aanneemt, dat een menschelijk wezen zulk
een indruk gemaakt hebbe op sommige zijner tijdgenooten,
dat zij hem vergeleken hebben met een reeds bestaand
ideaal van wijsheid en goedheid. terwijl de nakomelingen
hem daarmede geheel vereenzelvigden.
De heer H. H. van Zouteveen plaatst zich dus volkomen
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schetst hij verder den persoon en den levensloop van Jesus,
zooals zij met eenige waarschijnlijkheid uit de Evangeliën
zijn op te maken.
De beide volgende hoofdstukken zijn niet de minst
aantrekkelijke van het geheele boek. Zij zijn gewijd aan de
sterrenbeelden : Stier, Ram en Maagd, en wijzen den
oorsprong der voornaamste mysteriën van het Christelijk
geloof in de oude zinnebeelden van den natuurdienst, waarvan de geheime beteekenis in het tot wereldgodsdienst
verhevene Christendom allengs verloren is gegaan, maar
waarvan de symbolische opvatting bij de eerste kerkvaders,
bij Origenes, Tertullianus, en zelfs nog bij Johannes Chrysostomos volkomen doorschouwd werd. Deze thesis ,overgenomen van Dupuis, wordt hier met eene massa allerbelangwekkendste feiten gestaafd, terwijl een aantal afbeeldingen
van monumenten, beeldhouwwerk, enz. dit hoofdstuk
evenals de voorgaande helpen opluisteren.
Het elfde en laatste hoofdstuk handelt over de uitbreiding
van het Christendom, zijne verheffing tot Staatsgodsdienst
door Constantijn den Groote, de poging van Juliaan den
Wijsgeer om het Christendom te vervangen door de geheime
leer der heideniche mysteriën, en den volledigen triomf
van de christelijke kerk onder keizer Theodosius.
Twee bijlagen behelzen een aantal zedelessen uitConfucius
en uit verscheidene heilige boeken der Indiërs.
In hoeverre nu al de hijpothezen van den heer H. H.
van Zouteveen gegrond, zijne verklaringen aannemelijk
zijn, zoude ik niet wagen hier te bespreken. Dit is de taak
der bijzondere vakmannen. Maar belangwekkend, ernstig
en boeiend is het besproken boekje zonder twijfel, in niet
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het bekende boek van Edward Clodd, .De kindsheid der
godsdiensten. Wat de heer J. 0. De Vigne vroeger van dit
laatste werkje, in de Nederlandsche vertaling van D r C. P.
Tiele, zegde ( I), namelijk dat « het zou verdienen eene
e plaats te vinden in al onze volksboekerijen a, past, mijns
dunkens, evengoed op den Oorsprong der godsdienstige
denkbeelden, hoewel dit laatste werkje meer van strijdenden
aard is dan dat des Engelschen geleerden.
ARTHUR CORNETTE.

TERECHTWIJZING.
In het Nederlandsc4 Museum van 1881, '° deel,
blzn. 375 en vv., komt een opstel voor, getiteld Over den
tegenrvoordi yen toestand der Nederlandsche taalstudie in
België, waarin ik, onder meer andere zaken, over de wijze
handelde, waarop Prof. J. Verdam, in een artikel van het
Tijdschrift voor Nederlandsche taal- en letterkunde, den
taalkundigen arbeid onzer vroegere Belgische geleerden :
Willems, Snellaert, Bormans, David en Blommaert besprak.
Ik had, namelijk, in den toon der door mij gewraakte
regelen --- die ik overigens letterlijk had overgeschreven,
om den lezer zelf te laten oordeelen, — een inzicht van
bespotting, minachting of kleineering meenen te vinden ;
en daartegen was ik, met allen verschuldigden eerbied
voor den schrijver, doch niet zonder kracht opgekomen.
Ik drukte zelfs de meening uit, dat de arbeid althans van
enkele der genoemde taalkundigen medegeholpen had om
den weg te banen, die thans zoo glansrijk bewandeld
(1) Nederlandsch Museum, jaargang 1877, Ile deel, p. 115.
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wordt door de verdienstelijke schare der tegenwoordige
Hollandsche taalgeleerden.
Geruimen tijd nadien, kwam ik in de gelegenheid, naar
aanleiding tiener kleine betwistbare vraag van taalkundigen
aard, eene briefwisseling te voeren met den heer J.Verdam,
uit welke briefwisseling mij op de duidelijkste wijze
gebleken is, dat ik mijnen hooggeachten correspondent
ongelijk had aangedaan, met hem inzichten toe te schrijven, waaraan hij geheel vreemd was gebleven.
Prof.Verdam verzekerde mij,inderdaad,dat hij zich steeds
met achting uitgelaten heeft over de vroegere Belgische
taalgeleerden ; dat hij voor Willems hooge achting koestert
en zich ook meer dan eens over Bormans heeft geuit « zonder spot » . Hij voegt erbij dat anderen, namelijk Dr Johan
Franck , uit Bonn , zich aangaande de verdiensten van
Blommaert veel onzachter uitgedrukt hebben dan hijzelf.
Uit dit alles blijkt dus, dat ik mij volkomen vergist heb,
wanneer ik den heer Verdam verdacht van eenige stelselmatige minachting of spotlust. Na de uitdrukkelijke verklaringen van dezen Heer, kan er voor mij, noch zekerlijk voor
de lezers van het Museum, geen de minste twijfel meer bestaan aangaande de waardeerende en onpartijdige bedoelingen, die de pen des Amsterdamschen hoogleeraars bestuurd
hebben in deze en vroegere 'gelijksoortige omstandigheden.
Hoewel ik niet geloof, dat de ongunstige indruk dien
mijn bedoeld artikel zou kunnen verwekt hebben, van
blijvenden aard zij, --- wat verdwijnt immers spoediger
uit den geest van den lezer dan de inhoud van een tijdschrift? -- toch heb ik het als een plicht van wetenschappelijke eerlijkheid en goede trouw geacht, mijn ongelijk
openbaar te bekennen voor hetzelfde publiek, dat vroeger
de beschuldiging heeft gehoord.
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Was er nu werkelijk in den toon der geïncrimineerde
regelen iets dat,de bedoelingen des schrijvers voorbijgaande,
mijn argwaan terecht opwekken kon, -- of heb ik mij,
inderdaad, door hetgeen de heer Verdam « een verkeerd
geplaatst nationaliteitsgevoel » noemt, tot « onbillijkheid
laten verleiden? -- De lezer van het Museum oordeele zelf,
nu hij de heele toedracht der zaak kent.
Alléen dit meen ik er te mogen bijvoegen
Indien ik mij waarlijk door overdreven kitteloorigheid
heb laten verleiden tot het uitspreken eener ongegronde
beschuldiging, dan geloof ik wel dat er zeer verzachtende
omstandigheden te mijnen voordeele kunnen aangevoerd
worden. Onder de hollandsche e broeders A zijn er immers
.
wel, die de Vlamingen kennen, het Vlaamsche leven en
streven waardeeren, en zich van de eigenaardige behoeften
en toestanden van Vlaamsch-België rekenschap geven.
Daarnevens zijn er echter ook anderen, die toonen een
zwak begrip te hebben van dit alles en over ons land en oils
volk de zonderlingste oordeelvellingen uitspreken. Men
leze bijv Het land van Rubens, Belgische reisherinneringen
door Busken Huet, of al ware het maar de beoordeeling
van dit werk, door den heer A. Prayon vroeger in ditzelfde
tijdschrift gegeven (1).
In hetzelfde werk kan men ook lezen wat J. Van Lennep
en Potgieter zich bij gelegenheid zoo al hebben laten ontvallen over de leiders der Vlaamsche beweging.
Elders ook trof mij meer dan eens de toon van min of
meer goedwillige meerderheid, waarop de- Vlamingen,
hunne werken , hun schrijftrant , hunne staatkundige strevingen, enz. in Hollandsche tijdschriften en nieuwsbladen
(1) Ned. Mus., 1881, II, pp. 169-187.
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besproken werden, en waarin ik sums een weergalm onderscheidde van het Phariseesche : Heere, ik dank u, dat ik
niet ben gelijk die anderen....
Zekerlijk geven zulkdanige bespottelijke en hatelijke
practijken noch aan mij noch aan eenen mijner landgenooten het recht om degenen, die er zich niet schuldig aan

maken, op gene lijn te stellen met hen die uit onwetendheid, hoogmoed of lichtzinnigheid, onze gevoelens kwetsen.
Maar zoo verklaart het zich hoe men eindelijk argwaan
koestert en, bij onvoldoende bekendheid met de eigenlijke
gedachte eens schrijvers, 'hem onverdiend, hoewel te goeder
trouw, bedoelingen aanwrijven kan, die later blijken geheel
buiten zijn inzicht te liggen.
Ik houde het ervoor dat wij beiden, Hollanders en
Vlamingen, van elkander veel kunnen leeren , en dat
samenwerking op elk stoffelijk en intellectueel gebied
wederkeerig veel nut opleveren kan. Doch de eerste voorwaarde eener echte verbroedering, is eene welgemeende
wederzijdsche poging tot het afleggen van vooroordeelen en
het verkrijgen der gewenschte objectiviteit, die ons alleen
kan in staat stellen om een billijk oordeel te vellen.
Indien het onderhavige geval iets kan bijdragen om deze
overtuiging bij vele Noord- en Zuid-Nederlanders te versterken of te doen ingang vinden, zal ik mijne dwaling niet
te zeer betreuren.

Het zal wel niet noodig zijn te verklaren, dat al wat het
besproken artikel over de Nederlandsche taalstudie verder
bevat, als van deze inleiding 'onafhankelijk zijnde, onveranderd blijft bestaan.
ARTHUR CORNETTE.
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